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Aanleiding 

Bij de behandeling van de Regeling Vertrouwenspersonen in de CMR bleek dat het 

onvoldoende duidelijk was met welke problemen of vragen leerlingen (en medewerkers) bij 

een interne vertrouwenspersoon terecht kunnen. Bovendien weten veel leerlingen niet wie de 

vertrouwenspersonen zijn en waar ze ze kunnen bereiken. De Regeling 

Vertrouwenspersonen geeft hier niet voldoende antwoord op en is hier ook niet primair voor 

bedoeld. In overleg met de CMR en met de vertrouwenspersonen is daarom afgesproken dat 

de scholen zorgen voor informatie die leerlingen en medewerkers helpt om de weg naar de 

vertrouwenspersonen te vinden. Gedacht wordt aan een beknopte visuele weergave zoals die 

ook voor de klachtenregeling is gemaakt. Die zou op informatieborden kunnen worden 

opgehangen en op de website van de scholen kunnen worden gepresenteerd. 

 

Schooleigen informatie 

De vertrouwenspersonen zijn onderdeel van de begeleidingsstructuur van leerlingen, samen 

met mentoren, coaches, ondersteuningscoördinatoren enz. De begeleidingsstructuur 

verschilt per school en het is daarom niet mogelijk om op Meridiaanniveau helder weer te 

geven. 

 

Visualisatie School en Veiligheid  

In de brochure “Vertrouwenswerk op school” van School en Veiligheid (bijlage) wordt een 

onderverdeling gemaakt van de probleemgebieden waar een leerling mee te maken krijgt 

(zie afbeelding hieronder). In de afbeelding wordt er van uitgegaan dat de 

vertrouwenspersonen het eerste aanspreekpunt zijn bij alle gebieden. Dat ligt, in ieder geval 

op de scholen van het Meridiaan College, anders. Leerlingen kunnen bij de interne 

vertrouwenspersonen terecht voor de gebieden 5 (ongewenst gedrag op school) en 6 

(seksueel grensoverschrijdend gedrag). Voor problemen en vragen die betrekking hebben op 

de andere gebieden kunnen leerlingen terecht bij andere functionarissen op school. Ze gaan 

met deze typen problemen alleen naar een vertrouwenspersoon als ze er mee niet naar een 

andere functionaris kunnen of willen.  

 

 

 

Vraag aan de scholen 

• Zorg voor heldere en beknopte informatie, op basis van bovenstaande uitgangspunten, 

waarmee leerlingen de weg wordt gewezen naar vertrouwenspersonen en andere 

functionarissen.  

• Zorg voor publicatie hiervan.  


