
Protocol Vertrouwenscommissie LVSC 

 

Ingeval van een schriftelijke klacht over een LVSC-lid wordt de Vertrouwenscommissie(VC) 

ingeschakeld. 

Bij een klacht is er sprake van een overtreding van de gedragscode. Betrokken zijn klager (K) of 

aangeklaagde (A). Deze aangeklaagde is lid van de LVSC, de aanklager hoeft dit niet te zijn.  

Doel Vertrouwenscommissie: Beide betrokkenen de gelegenheid bieden van perspectief te wisselen 

en te komen tot een minnelijke schikking (Reglement voor het College van Tuchtzaken (CvT), 

hoofdstuk III artikel 16 en 17).  

De commissie bestaat uit 3 geregistreerde LVSC-leden. De VC legt verslag ten behoeve van de 

dossiervorming. Het bureau brengt K, A en Bestuur hiervan op de hoogte. 

Indien de K dan wel A een directe relatie is van één van de leden van de VC wordt naar bevind van 

zaken gehandeld.  

N.B.  In het Reglement CvT wordt nog gesproken in artikel 16.4 over drie geregistreerde 

leersupervisoren. Voorstel is om deze eis te wijzigen en minimaal iemand met mediation 

achtergrond, bij voorkeur hiervoor opgeleid, te benoemen. Reglement CvT hierop aanpassen. 

Het bureau zorgt voor het tijdig informeren van het bestuur en de bijbehorende dossiervorming. Alle 

onderliggende stukken dienen hiervoor naar het bureau verzonden te worden, zoals brieven, verslag 

van overleggen, etcetera.  

VC vraagt betrokkenen om een bereidheidverklaring* alvorens in gesprek te kunnen gaan.  

N.B. *Hiervoor wordt nog een standaard ontwikkeld 

Het streven is de procedure binnen minimaal 1 en maximaal 4 maanden af te ronden, conform 

Reglement van CvT.  

In onderstaand stroomdiagram wordt in de verschillende vormen processtappen en beslismomenten 

als volgt onderscheiden. 

 

 

 

VC =  Vertrouwenscommissie 

K =  Klager  

A = Aangeklaagde  

CvT = College van Tuchtzaken   

Proces 
Beslissing 



Stroomdiagram afhandeling klacht vertrouwenscommissie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.  * Is vier maanden na indiening van de klacht  geen minnelijke schikking bereikt of is de 

bemiddeling door de VC gestaakt kan volgens art. 17.3. en 17.4  van het reglement zowel de 

klager als het Bestuur de klacht indienen bij het CvT via Bureau. 

Schriftelijke klacht naar bureau 

Schriftelijke bevestiging  van 

ontvangst + toesturen procedure naar 

K en A binnen 5 werkdagen, mits de 

klacht ontvankelijk verklaard wordt. 

K, A en VC 

Gaan niet in gesprek 

 

K, A en VC 

Gaan in gesprek 

Klacht doorsturen naar VC 

inclusief onderliggende 

stukken binnen 5 werkdagen, 

aanleggen dossier  

 

 

VC neemt binnen 5 werkdagen na ontvangst schriftelijke klacht contact op met K en A voor 

uitnodiging gesprek  en toelichting bereidheidverklaring, vrijwilligheid en geheimhouding 

K trekt klacht in 

K overweegt intrekken klacht* 

K handhaaft klacht  

VC verwijst 

naar CvT 

 

VC neemt 

klacht in 

behandeling 

 


