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2011D01264 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 13 januari 2011 

De brief van de heer S. over de verklaring omtrent het gedrag (VOG) en de 
problemen die deze voor invalleerkrachten oplevert, heb ik in goede orde 
ontvangen. 

Allereerst zal ik als een meer algemene reactie op deze brief ingaan op de 
wettelijke systematiek van de VOG. Bij nieuwe benoemingen heeft de 
VOG voor het onderwijs een geldigheidsduur van 6 maanden. Is de VOG 
langer dan 6 maanden geleden afgegeven, dan zal voor een benoeming 
een nieuwe VOG nodig zijn. Dat geldt voor alle (nieuwe) benoemingen 
zowel die voor vervanging voor één of twee dagen als voor een 
benoeming in tijdelijke of vaste dienst. Voor invallers kan dat vergeleken 
met leraren in vaste dienst meer administratieve handelingen opleveren: 
als er per invalbeurt wordt benoemd, zal er om de 6 maanden een nieuwe 
VOG nodig zijn. De leraar in vaste dienst moet alleen een (nieuwe) VOG 
aanvragen als hij een baan accepteert bij een ander bevoegd gezag. 

Bij de VOG staat de veiligheid van de kinderen voorop. Bij de wetswij-
ziging in 2001, waarbij de geldigheid van een VOG teruggebracht werd 
van 2 jaar tot 6 maanden, was daarbij de gedachte dat het risico vooral 
aanwezig is bij nieuwe benoemingen, waaronder uiteraard ook die van 
invalkrachten. Een leraar in vaste dienst zal een onderzoek, vervolging en 
veroordeling (wegens ontucht met leerlingen) immers moeilijk tegenover 
collega’s, schoolleiding en bestuur verborgen kunnen houden. Daarom 
beperkte de wetgever de geldigheidstermijn bij een benoeming tot 6 
maanden vanuit de overweging dat de belangen van het kind zwaarder 
dienen te wegen dan de administratieve gevolgen van deze beperking. 

Op dit moment onderzoekt de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie of 
het screenen van het personeel in verschillende beroepsgroepen, zoals 
het onderwijs, niet verder geoptimaliseerd kan worden. Ik verwijs u 
hiervoor naar de brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
van 12 november jl. (Kamerstukken II, 2010/2011, 31 521, nr. 57). 

Meer specifiek maak ik uit de brief van de heer S. op dat hij denkt dat de 
VOG «bestuursgebonden» is. Dat is niet juist want een invaller die een 
VOG heeft gekregen in verband met een benoeming bij bestuur A, kan 
deze ook bij een volgende benoeming bij bestuur B gebruiken. Mits de 
geldigheidsduur van 6 maanden niet is overschreden. 

Natuurlijk kunnen er situaties voorkomen dat er bij wijze van spreken ’s 
morgens om 8 uur nog een invaller moet worden gezocht voor diezelfde 
morgen en er geen VOG kan worden overlegd. Maar een bestuur kan dit 
voorkomen door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat er steeds vaste 
invallers beschikbaar zijn die over een geldige VOG beschikken. Men stelt 
dan een lijst op van invallers en zorgt er voor dat die (al) over een VOG 
beschikken. Ik verwees al eerder naar oplossingen voor voornoemd 
probleem in mijn antwoorden op vragen van het lid van uw Kamer de 
heer Dijkgraaf (SGP) (Aanhangsel der Handelingen II, vergaderjaar 
2010–2011, nr. 851). 

Ik hoop u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gesteld. 

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
J. M. van  Bijsterveldt-Vliegenthart


