
VERTROUWENSPERSOON  

  
Wat is een vertrouwenspersoon?  

Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht als je het gevoel hebt dat je door je medeleerlingen of docenten 

wordt geïntimideerd of gediscrimineerd. Een vertrouwenspersoon heeft zal nooit zomaar iets doorvertellen 

aan anderen. Wel heeft de vertrouwenspersoon ook meldplicht! Dus als er echt iets aan de hand is dan 

moeten we een hulpverlener inschakelen.  

  

Wanneer ga je met een klacht naar de vertrouwenspersoon?  

In principe ga je eerst naar de mentor of de afdelingsmanager, maar als je het gevoel hebt dat er niks aan 

gedaan wordt, of als het je heel hoog zit, of je durft het aan hen niet te vertellen, dan ga je naar de 

vertrouwenspersoon.   

  

Wat kan een vertrouwenspersoon voor je betekenen?   

Soms is het al voldoende om eens je hart te luchten en eens te vragen, hoe een ander over een bepaalde 

situatie denkt. Een vertrouwenspersoon kan met je meedenken. Soms kan hij/zij adviseren over hoe je het 

ongewenste gedrag bespreekbaar kunt maken. Soms kan hij/zij samen met jou iemand benaderen om te 

bemiddelen. Ook kan hij/ zij, na jouw toestemming, de plegers op hun gedrag aan spreken. In sommige 

situaties kan zelfs een formele klacht tegen plegers van intimidatiegedrag worden ingediend. De  

vertrouwenspersoon kan met je praten over de voor- en nadelen van de verschillende reacties. In overleg met 

jou bepalen we welke stappen je onderneemt. Vind je het vervelend als andere leerlingen zien dat je de 

vertrouwenspersoon benadert? Dan kun je met onze vertrouwenspersonen ook mailen om een afspraak te 

maken.  

  

Wat gebeurt er als je een klacht indient?  

De klachtenregeling van onze school regelt dat een klacht serieus en vertrouwelijk behandeld wordt.  

1. (Seksuele) intimidatie melden bij de vertrouwenspersoon. De mentor of een andere docent die je 

vertrouwt kan je daarbij helpen.  

2. De vertrouwenspersoon overlegt met jou of je een officiële klacht wil indienen of dat het samen opgelost 

kan worden.  

3. In overleg met de leerling worden de ouders op de hoogte gesteld.  

4. Als de leerling een officiële klacht in wil dienen, komt deze klacht terecht bij de klachtencommissie.  

5. Meningsvorming van de klachtencommissie na zorgvuldig onderzoek.  

6. Advies van de klachtencommissie over de te nemen maatregelen aan het bevoegd gezag, dit is het 

bestuur van de Scholengroep Spinoza.  

7. Maatregelen door het bestuur van de Scholengroep Spinoza.  

  

Wie zijn de vertrouwenspersonen?  

Het Veurs Lyceum heeft altijd een vrouwelijke en een mannelijke vertrouwenspersoon.  Op 

dit moment zijn dat mevrouw J. Bakker en [vacature].  

  

   
  

Mevr. J. Bakker  [vacature]   


