Regeling Melding Misstanden van de Stichting Vervangingsfonds en de
Stichting Participatiefonds voor het Primair Onderwijs
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. Het Vervangingsfonds:
De Stichting Vervangingsfonds voor het Primair Onderwijs.
b. Het Participatiefonds:
De Stichting Participatiefonds voor het Primair Onderwijs
c. Bestuur:
Het algemeen bestuur van het Vervangingsfonds en het Participatiefonds.
d. Bestuursbureau:
Het bureau dat zorg draagt voor de beleidsmatige en administratieve ondersteuning van
het bestuur.
e. Uitvoeringsorganisatie Vervangingsfonds (UVF):
De uitvoeringsorganisatie van het Vervangingsfonds te Heerlen, inclusief regioadviseurs,
re-integratiedeskundigen, helpdeskmedewerkers en subsidiemedewerkers.
f. Uitvoeringsorganisatie Participatiefonds (UPF):
De uitvoeringsorganisatie van het Participatiefonds te Zoetermeer, inclusief
regioadviseurs, re-integratiedeskundigen, helpdeskmedewerkers en
subsidiemedewerkers.
g. Misstand:
Elk opzettelijk handelen of nalaten door of onder verantwoordelijkheid van een bevoegd
gezag, dat strijdig is met de regelgeving, waardoor het Vervangingsfonds of het
Participatiefonds wordt benadeeld en dat door de melder als een misstand wordt
aangeduid en/of benoemd.
h. Bevoegd gezag of schoolbestuur:
Bevoegd gezag van volgens de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) bekostigde
scholen: voor wat betreft:
a. een openbare school:
1. burgemeester en wethouders, voor zover de raad niet anders bepaalt, en,
indien de raad dit besluit, met inachtneming van door hem te stellen regelen;
2. het krachtens de desbetreffende gemeenschappelijke regeling bevoegde
orgaan;
3. de openbare rechtspersoon, bedoeld in artikel 47 van de WPO dan wel;
4. de stichting, bedoeld in artikel 17 of artikel 48 van de WPO
b. een bijzondere school:
de rechtspersoon bedoeld in artikel 55 van de WPO.
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Artikel 2
1. Iedere natuurlijke persoon en iedere natuurlijke persoon namens een rechtspersoon
kan een (vermoeden van een) misstand melden aan het Vervangingsfonds en/of het
Participatiefonds.
2. Iedere door een medewerker bij het Vervangingsfonds en/of Participatiefonds
ontvangen melding wordt ter beoordeling aan de directie doorgeleid, per gewone post
dan wel per e-mail. Daarbij wordt zoveel mogelijk vermeld:
a. de naam en (zo mogelijk) de Gba-gegevens van de melder, waaronder zijn
burgerservicenummer,
b. de naam van het betrokken school(bestuur),
c. het bevoegd gezagnummer,
d. het brinnummer en
e. de adresgegevens van het schoolbestuur.
Artikel 3
1. De directie geeft in beginsel opdracht tot een onderzoek naar de gemelde misstand,
tenzij er op voorhand en zonder gerede twijfel sprake van is dat een dergelijke
melding iedere grond mist of de hiernavolgende bepalingen aan een dergelijk
onderzoek in de weg staan.
2. Anonieme meldingen worden ook in behandeling genomen c.q. onderzocht, tenzij er
op voorhand en zonder gerede twijfel sprake van is dat een dergelijke melding iedere
grond mist.
3. Ingeval een melding wordt gedaan namens een ander verzoekt het bestuursbureau
de (schriftelijke) instemming van de direct betrokkene alvorens een onderzoek naar
de gemelde misstand wordt verricht.
Artikel 4
1. De medewerker van het bestuursbureau van het Vervangingsfonds of het
Participatiefonds die een melding van een misstand heeft ontvangen, legt die
rechtstreeks ter beoordeling voor aan de directie van het Vervangingsfonds en/of het
Participatiefonds.
2. De medewerker van de afdeling Casemanagement (CMT) die een melding van een
misstand heeft ontvangen, legt die ter doorgeleiding voor aan het hoofd CMT. Het
hoofd CMT legt de melding vervolgens ter beoordeling voor aan de directie van het
Vervangingsfonds en/of het Participatiefonds.
3. De medewerker van de Uitvoeringsorganisatie van het Vervangingsfonds (UVF) die
een melding van een misstand heeft ontvangen, legt die ter doorgeleiding voor aan
het hoofd UVF. Het hoofd UVF legt de melding vervolgens ter beoordeling voor aan
de directie van het Vervangingsfonds en/of het Participatiefonds.
4. De medewerker van de Uitvoeringsorganisatie van het Participatiefonds (UPF) die
een melding van een misstand heeft ontvangen, legt die ter doorgeleiding voor aan
het hoofd UPF. Het hoofd UPF legt de melding vervolgens ter beoordeling voor aan
de directie van het Vervangingsfonds en/of het Participatiefonds.
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Artikel 5
1. Van de schriftelijke melding van een misstand, wordt door het bestuursbureau een

samenvatting gemaakt, die aan de melder wordt voorgelegd.
2. Ingeval van een telefonische melding van een misstand wordt door het

bestuursbureau een schriftelijke samenvatting van de misstand opgesteld, die
eveneens aan de melder wordt voorgelegd.
Artikel 6
1. De melder wordt in de gelegenheid worden gesteld op de samenvatting te reageren,
in welk geval hem wordt verzocht toestemming te verlenen de melding en de
samenvatting ervan voor te leggen aan het betrokken schoolbestuur. Daarbij wordt
erop gewezen dat een in te stellen onderzoek ertoe kan leiden dat de identiteit van de
melder bij het betrokken schoolbestuur bekend raakt.
2. Als de melder stelt er belang bij te hebben dat zijn identiteit vertrouwelijk wordt
gehouden wordt aan de melder gevraagd zijn of haar belang aannemelijk te maken.
Zijn reactie wordt door de directie voorgelegd aan het dagelijks bestuur. Indien de
weging van het betrokken belang door het dagelijks bestuur tot het oordeel leidt, dat
geen gerechtvaardigd belang bij vertrouwelijkheid aannemelijk is gemaakt, wordt de
melder meegedeeld dat het Vervangingsfonds en/of het Participatiefonds zich vrij
acht de misstand te onderzoeken en dat de vertrouwelijkheid daarbij mogelijk in het
geding komt.
Artikel 7
1. De schriftelijke melding en/of samenvatting van de melding wordt aan het
schoolbestuur toegezonden, waarbij het schoolbestuur de gelegenheid wordt
geboden op de melding te reageren.
2. Als de reactie van het schoolbestuur daartoe aanleiding geeft wordt een nader
onderzoek ingesteld, welk onderzoek mede kan bestaan uit het voorleggen van
concrete vragen aan de melder en/of het schoolbestuur.
3. De resultaten van het in het tweede lid bedoelde vragen aan de melder worden
eveneens aan het schoolbestuur voorgelegd voor een reactie.
Artikel 8
1. Indien er geen vragen meer ter beantwoording voorliggen, neemt de directie een
besluit over het vermoeden van de misstand en maakt het dit besluit aan het
betrokken schoolbestuur kenbaar.
2. Aan de melder wordt medegedeeld dat het onderzoek is afgerond; het resultaat van
het onderzoek wordt onder de voorwaarde van vertrouwelijkheid aan de melder
meegedeeld.
Artikel 9
Indien het (gemelde) vermoeden van een misstand betrekking heeft op een lopende
declaratie, instroommelding of subsidieaanvraag, wordt de behandeling daarvan
opgeschort zolang het onderzoek loopt.
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Artikel 10
1. In gevallen waarbij de misstand daartoe naar aard, omvang of zwaarte aanleiding
geeft, wordt het dagelijks bestuur van het Vervangingsfonds en/of het
Participatiefonds zo spoedig mogelijk na ontvangst van de melding door de directie
geïnformeerd.
2. In de gevallen waarbij de misstand daartoe naar aard, omvang of zwaarte aanleiding
geeft neemt de directie het onderzoek niet zelf ter hand maar wordt dit – in overleg
met het dagelijks bestuur –verricht door het dagelijks bestuur zelf of een externe
instantie (zoals een controleur, Justitie of FIOD).
Artikel 11
Meldingen die, of niet alleen niet het belang van het Vervangingsfonds en/of het
Participatiefonds raken, maar de belangen van andere (overheids-)instanties, zoals
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) of de
Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV), worden steeds door de
directie aan de betrokken instantie kenbaar gemaakt.
Regeling vastgesteld door het Algemeen Bestuur Vervangingsfonds/Participatiefonds
op 6 mei 2010
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