Nieuwe tekst reglement
4.3 Maatregelen
1. Het College van Toezicht kan de volgende disciplinaire maatregelen opleggen indien het College
tot het oordeel komt dat de klacht gegrond is:
a. waarschuwing;
b. berisping;
c. voorwaardelijke schorsing in de uitoefening van het lidmaatschap van de vereniging voor
een periode van ten hoogste twee jaar, eventueel in combinatie met oplegging van een
berisping. De voorwaarde waar aan moet worden voldaan en de termijn die hierop van
toepassing is worden in de uitspraak benoemd.
d. schorsing in de uitoefening van het lidmaatschap van de vereniging voor een periode van
ten hoogste twee jaar. De schorsing wordt opgeheven door het voldoen aan de daaraan
verbonden verplichting of verplichtingen. De verplichting of verplichtingen worden in de
uitspraak benoemd. Wordt hier binnen de termijn van twee jaar niet aan voldaan, dan
wordt het lid ontzet uit het lidmaatschap van de vereniging op grond van het bepaalde in
Artikel 13 lid 5 van de statuten van de NVO.
Tijdig voldoen aan de verplichting leidt tot onmiddellijke opheffing van de schorsing en
publieke rehabilitatie van het lid.
e. Ontzetting uit het lidmaatschap van de vereniging op grond van het bepaalde in Artikel 13
lid 5 van de statuten van de NVO.
2. Wanneer door het niet voldoen aan een voorwaarde, zoals opgelegd onder lid 1 sub c de
schorsing zich verwezenlijkt, dan geldt het bepaalde onder lid 1 sub d. De voorwaarde die bij de
voorwaardelijke schorsing werd opgelegd, is dan de verplichting waaraan voldaan moet worden
om de schorsing op te heffen.
3. Disciplinaire maatregelen zijn pas van kracht wanneer de termijn waarbinnen de betrokkene in
beroep kan gaan tegen de uitspraak van het College van Toezicht is verstreken en binnen die
termijn geen beroep is ingesteld bij het College van Beroep.
Het College van Toezicht kan bepalen dat een maatregel onmiddellijk na de uitspraak van kracht
wordt.
4. Bij een uitspraak, houdende oplegging van één van de in lid 1 sub c, d en e genoemde
maatregelen stelt het College van Toezicht het bestuur op de hoogte van de betreffende
uitspraak met de gronden waarop zij berust en van de identiteit van het betreffende lid waar de
maatregel op van toepassing is, zodra deze maatregel onherroepelijk is geworden.
II. Wijziging artikel 5.3
Artikel 5.3 komt te luiden:
5.3 Maatregelen
1. Het College van Beroep kan in beroep:
a. de uitspraak van het College van Toezicht bevestigen. Het College van Beroep kan hierbij de
gronden waarop deze uitspraak steunt aanvullen dan wel verbeteren;
b. de uitspraak van het College van Toezicht wijzigen dan wel vernietigen en doen wat het
College ven Toezicht had kunnen doen op grond van artikel 4.3.
2. Disciplinaire maatregelen zijn van kracht de dag na de verzenddatum van de uitspraak aan
appellant en verweerder.
3. Bij een uitspraak, houdende oplegging van één van de in artikel 4.3 lid 1 sub c, d en e genoemde
maatregelen, stelt het College van Beroep het bestuur op de hoogte van de betreffende
uitspraak met de gronden waarop zij berust en van de identiteit van het betreffende lid waar de
maatregel op van toepassing is.

III. Wijziging artikel 6.1
Artikel 6.1 komt te luiden:
6.1 Publicaties
1. Een opgelegde maatregel van schorsing van het lidmaatschap wordt door het bestuur van de
vereniging gepubliceerd onder vermelding van de naam van het lid, de redenen waarom de
schorsing is uitgesproken en de verplichting die aan het lid is opgelegd voor de opheffing van de
schorsing.
2. Een opgelegde maatregel van ontzetting uit het lidmaatschap wordt door het bestuur van de
vereniging gepubliceerd onder vermelding van de naam van het lid en de redenen waarom de
ontzetting is uitgesproken.
3. De opheffing van een schorsing wordt zo spoedig mogelijk na deze opheffing door het bestuur
van de vereniging gepubliceerd onder vermelding van de naam en de redenen voor opheffing
van de schorsing.
4. De publicaties in lid 1 tot en met 3 worden voor de duur van een week gepubliceerd op de
website en eenmalig in de digitale nieuwsbrief van de vereniging.
5. De maatregelen schorsing en ontzetting, en de opheffing van de schorsing zijn raadpleegbaar via
de registers op de website van de NVO bij de gegevens van de betreffende pedagoog gedurende
de volgende termijnen:
a. een schorsing: de duur van de schorsing;
b. ontzetting uit het lidmaatschap: 5 jaar.
6. De uitspraken van het College van Toezicht en het College van Beroep kunnen, wanneer zij
onherroepelijk zijn, door het bestuur van de vereniging geanonimiseerd worden gepubliceerd in
de media die de vereniging ter beschikking staan.

