Beleid ten aanzien van de Verklaringen Omtrent het Gedrag binnen de stichting
AURO
Leerkrachten mogen uitsluitend lesgeven nadat voor hen een Verklaring Omtrent het
Gedrag (VOG) is afgegeven. Deze mag niet ouder zijn dan zes maanden op het moment
van indiensttreding. In het personeelsdossier wordt de originele VOG opgenomen. Ook
geldig is een kopie voorzien van een handtekening waarmee de directeur bevestigt dat hij
het origineel gezien heeft.
Een en ander geldt ook voor tijdelijke krachten (invallers). Dat kan leiden tot knelpunten,
doordat invallers soms pas op de dag van de werkzaamheden gevraagd kunnen worden om
te komen. Om enerzijds tegemoet te komen aan de wettelijke eisen, en anderzijds
aansluiting te houden met de praktijk, volgen we de volgende beleidsregels.
1. Leerkrachten krijgen hun salaris niet eerder uitbetaald, dan nadat een geldige VOG
(of een gewaarmerkte kopie daarvan) geleverd is.
2. Invallers waarvan minder dan twee jaar geleden een geldig VOG gezien is, kunnen
direct voor werkzaamheden worden ingezet. Zo snel als mogelijk leveren deze
mensen een geldige VOG (of een gewaarmerkte kopie daarvan).
3. Kosten voor de aanvraag van een VOG kunnen bij de werkgever worden
gedeclareerd, conform de CAO, indien een originele VOG wordt geleverd.
4. Een kopie van een VOG kan uitsluitend worden gewaarmerkt door de directeur van
de school waar de werkzaamheden worden verricht. Hij of zij ziet de originele VOG,
en vergewist zich van de geldigheid en echtheidskenmerken. Hij of zij kopieert de
VOG en plaatst de opmerking “origineel gezien” en zijn of haar handtekening op de
kopie. Deze kopie wordt in het personeelsdossier opgenomen.
5. Indien vervanging niet geregeld kan worden via vast personeel, of personeel zoals
bedoeld onder 2, maakt de school gebruik van verloners of uitzendbureaus die het
bezit van een VOG garanderen.
Dit beleid is afgestemd met het administratiekantoor
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