
 
 
 

Regeling interne vertrouwenspersoon Meridiaan College 

 

Positief advies Meridiaan Leiding 12 januari 2022 

Instemming CMR 14 april 2022 

Vaststelling CvB 15 april 2022 

De regeling vertrouwenspersoon treedt in 

werking op 

1 mei 2022 

 

Inleiding  

Het Meridiaan College wil een actieve bijdrage leveren aan de doelen op het gebied van 

sociale veiligheid door zich met name te richten op preventie ‘aan de voorkant’, dat wil 

zeggen het uitdragen van dit beleid in dagelijks gedrag en in het onderwijsproces.  

Binnen het beleid rond ongewenst gedrag gericht op het voorkomen en bestrijden van 

ongewenst gedrag, nemen interne vertrouwenspersonen een centrale positie in.  

 

De inzet van een vertrouwenspersoon is een onmisbaar element in het streven naar een goed 

werkklimaat en daarmee aan het rendement van medewerker en organisatie. De 

mogelijkheid in vertrouwen, in een veilige omgeving, als melder je verhaal te kunnen doen, 

leidt tot minder verzuim en de-escalatie. 

 

In deze regeling wordt ingegaan op de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van 

een vertrouwenspersoon, de procedure rond registratie en verslaglegging, de 

verantwoording die een vertrouwenspersoon verschuldigd is en de ondersteuning die aan 

een vertrouwenspersoon wordt geboden. De aanstelling, benoeming, facilitering en 

bescherming van de interne vertrouwenspersoon is door het College van Bestuur 

gemandateerd aan de rector/directeur van de vestiging. 

 

Begrippen 

Ongewenst gedrag: gedrag dat door een leerling of medewerker als ongewenst wordt 

ervaren zoals pesten, agressie, geweld, radicalisering, discriminatie, racisme, seksuele 

intinidatie, machtsmisbruik, miscommunicatie. Hierbij inbegrepen seksueel 

grensoverschrijdend gedrag zoals aanranding, verkrachting, ontucht, grooming, 

schennispleging, ongewenste sexting, pornografie.  

 

 

Artikel 1 Aanstelling en benoeming interne vertrouwenspersoon 

1. Er zijn voor iedere school ten minste twee interne vertrouwenspersonen.  

2. Van de twee vertrouwenspersonen zal minstens één vertrouwenspersoon een vrouw zijn. 

3. Indien er geen tweede vertrouwenspersoon is en/of er geen vrouwelijke 

vertrouwenspersoon is, kan een melder beroep doen op een vertrouwenspersoon van de 

andere vestigingen. 

4. De rector/directeur benoemt, schorst en ontslaat de interne vertrouwenspersoon. 

5. De deelmedezeggenschapschapsraad heeft instemmingsrecht inzake de benoeming en 

ontheffing van de vertrouwenspersoon. 

6. De benoemingstermijn van de vertrouwenspersoon eindigt van rechtswege bij 

uitdiensttreding of bij het aflopen van de benoemingstermijn. 
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7. De interne vertrouwenspersoon ontvangt een aanstellingsbrief waarin aanstellingsdatum 

en periode zijn opgenomen en waarin de taken, werkwijze, verplichtingen, rechten, 

beschikbare middelen en de eventuele ontheffing, eindiging op opzegging zijn 

opgenomen. 

8. Het betreft voor de interne vertrouwenspersonen een taak waar geen vergoeding 

tegenover staat maar binnen de functie wordt uitgevoerd. 

 

Artikel 2 Kwalificatie-eisen interne vertrouwenspersoon 

1. De interne vertrouwenspersoon is op de hoogte van de cultuur en de omgangsvormen. 

2. De interne vertrouwenspersoon heeft inzicht in de aard en de omvang van de 

problematiek rondom ongewenst gedrag.  

3. De interne vertrouwenspersoon is deskundig in de opvang van slachtoffers, heeft inzicht 

in de mogelijke reacties van slachtoffers van ongewenst gedrag. 

4. De interne vertrouwenspersoon beschikt over vaardigheden om gesprekken te 

structureren. 

5. De interne vertrouwenspersoon heeft kennis van doorverwijzing mogelijkheden op 

hulpverleningsgebied. 

6. De interne vertrouwenspersoon is benaderbaar, bereikbaar en onafhankelijk.  

7. De interne vertrouwenspersoon beschikt over de competenties genoemd in het meest 

actuele beroepsprofiel vertrouwenspersoon van de landelijke vereniging 

vertrouwenspersonen. 

 

Artikel 3 Taken vertrouwenspersoon 

1. De interne vertrouwenspersoon geeft desgevraagd aan alle bij de school betrokken 

personen voorlichting en informatie, die mede gericht is op het treffen van maatregelen 

ter voorkoming van vormen van ongewenste omgangsvormen in het onderwijs. 

2. De interne vertrouwenspersoon fungeert als aanspreekpunt bij meldingen omtrent 

ongewenst gedrag online en op school en zorgt voor de eerste opvang en de begeleiding 

van degene die met ongewenst gedragis geconfronteerd. 

3. De interne vertrouwenspersoon fungeert als aanspreekpunt voor persoonlijke problemen 

en problemen in de thuissituatie waarmee een leerling niet bij anderen op school terecht 

kan of wil.  

4. De interne vertrouwenspersoon zoekt samen met de melder naar oplossingen en verwijst 

indien nodig door binnen of buiten de school.  

5. De interne vertrouwenspersoon ondersteunt de melder ten aanzien van een eventuele 

aanmelding bij een hulpverleningsinstantie en blijft eerste aanspreekpunt totdat er een 

andere vorm van hulp is gestart. 

6. De melder kan de interne vertrouwenspersoon vragen hem te ondersteunen bij het 

indienen van een klacht. 

7. De interne vertrouwenspersoon draagt er zorg voor dat de melder de consequenties kent 

van het indienen van een klacht en verzekert zich ervan dat de melder inzicht heeft in de 

te volgen procedure 

8. De interne vertrouwenspersoon is verantwoordelijk voor ‘nazorg’ ten aanzien van de 

melder met het doel te voorkomen dat de melder wordt aangesproken op het feit dat hij 

ongewenst gedrag aanhangig heeft gemaakt en om te bezien of, nadat de klacht is 

afgehandeld, de aanleiding van de klacht daadwerkelijk is weggenomen. 

9. De interne vertrouwenspersoon houdt zich aan geldende wet- en regelgeving, zorgt voor 

eigen deskundigheid en voortdurende deskundigheidsbevordering en draagt actief bij 

aan de deskundigheidsbevordering van collega–vertrouwenspersonen. 

10. De interne vertrouwenspersoon draagt mede bij aan de evaluatie van het eigen 

takenpakket en de klachtenregeling. 

11. Bij een redelijk vermoeden van een strafbaar feit conform het Wetboek van Strafrecht 

wijst de vertrouwenspersoon de melder op de mogelijkheid van strafrechtelijke stappen 

en begeleidt deze de melder desgewenst in geval van het doen van aangifte. De 
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vertrouwenspersoon meldt het vermoeden onverwijld aan de rector/directeur en het 

College van Bestuur. 

 

Artikel 4 Bevoegdheden vertrouwenspersoon 

1. De interne vertrouwenspersoon organiseert en/of stimuleert het organiseren van 

voorlichtings- en informatiebijeenkomsten voor medewerkers en leerlingen over 

ongewenste omgangsvormen. 

2. De interne vertrouwenspersoon levert een bijdrage aan de verbetering van het 

schoolklimaat door de rector/directeur gevraagd en ongevraagd te adviseren. 

3. De interne vertrouwenspersoon voert gesprekken met medewerkers van de school, 

leerlingen en met de rector/directeur. 

4. De interne vertrouwenspersoon heeft toegang tot alle afdelingen van de school. 

5. De interne vertrouwenspersoon brengt samen met de melder de melding/klacht in beeld, 

informeert en adviseert de melder omtrent de gewenste weg en helpt zo nodig bij het 

zetten van de eerste stappen.  

6. De interne vertrouwenspersoon raadpleegt op eigen initiatief in overleg met de 

budgethouder intern/extern deskundigen.  

7. De interne vertrouwenspersoon consulteert (één van de) andere vertrouwenspersonen. 

8. De interne vertrouwenspersoon heeft inzage in relevante documenten. 

9. De interne vertrouwenspersoon informeert en adviseert de melder en helpt de melder bij 

het leggen van de eerste contacten naar aanvullende begeleiding en hupverlening.  

10. De interne vertrouwenspersoon evalueert en zorgt voor nazorg.  

11. Indien de interne vertrouwenspersoon slechts aanwijzingen, doch geen formele klachten 

bereiken, kan hij deze ter kennis brengen van de directie. 

 

Artikel 5 Verantwoording en bescherming 

1. De interne vertrouwenspersoon is voor de uitvoering van zijn taken op het gebied van 

informatie verstrekken en advisering rondom ongewenste omgangsvormen 

verantwoording schuldig aan de rector/directeur.  

2. De interne vertrouwenspersoon is voor het ontvangen en begeleiden van de melder en de 

registratie hiervan verantwoording schuldig aan de rector/directeur. 

3. De interne vertrouwenspersoon kan uit hoofde van deze taak nimmer uit zijn functie 

worden ontslagen, disciplinair worden gestraft, of in zijn eigenlijke functie anderszins 

benadeeld worden. 

4. De interne vertrouwenspersoon kan door de rector/directeur al dan niet met 

onmiddellijke ingang uit zijn taak als interne vertrouwenspersoon worden ontheven als 

er naar het oordeel van rector/directeur sprake is van grove nalatigheid of fouten in het 

uitoefenen van zijn taak als interne vertrouwenspersoon. 

5. De interne vertrouwenspersoon die zijn taak wil beëindigen doet dat door een 

schriftelijke mededeling aan de rector/directeur en zorgt voor een adequate overdracht 

aan zijn opvolger. 

 

 

Artikel 6 Faciliteiten 

1. De rector/directeur, stelt een budget en beschikbare tijd vast om de 

vertrouwenspersonen te faciliteren. 

2. Aan de vertrouwenspersoon worden de nodige faciliteiten verstrekt, in die zin dat: 

a. de vertrouwenspersoon zoveel mogelijk in de gelegenheid wordt gesteld zijn taak 

naar behoren te vervullen, waarbij tevens afspraken worden gemaakt over de 

bereikbaarheid per mail; 

b. de vertrouwenspersoon, na goedkeuring door de budgethouder, bevoegd is externe 

deskundigen te raadplegen. 

3. De vertrouwenspersoon wordt voor het zo goed mogelijk vervullen van zijn taak in de 

gelegenheid gesteld de noodzakelijke scholing en training te volgen, dit gaat niet ten 

koste van het persoonlijk scholingsbudget van de vertrouwenspersoon. 
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Artikel 7 Vertrouwelijkheid en archief 

1. De interne vertrouwenspersoon is verplicht tot het in acht nemen van vertrouwelijkheid 

van hetgeen hem in verband met de werkzaamheden als interne vertrouwenspersoon ter 

kennis komt. Deze plicht geldt niet ten opzichte van het bevoegd gezag (College van 

Bestuur), de melder en (voor zover van toepassing) diens ouders/verzorgers, de externe 

vertrouwenspersoon, de externe onafhankelijke klachtencommissie, de gerechtelijke 

autoriteiten en artsen. 

2. De vertrouwelijkheidsplicht vervalt niet na beëindiging van de taak als interne 

vertrouwenspersoon. 

3. De interne vertrouwenspersoon houdt van de door hem behandelde casussen, al dan niet 

klachten, een archief bij. 

4. De inrichting van het archief geschiedt in overeenstemming met het vertrouwelijke 

karakter van de gegevens.  

5. Het archief is uitsluitend voor de door de rector/directeur aangewezen interne 

vertrouwenspersoon. 

 

 

Artikel 8 Jaarverslag 

1. De interne vertrouwenspersoon brengt jaarlijks aan de rector/directeur een 

geanonimiseerd verslag uit van zijn werkzaamheden, het aantal en de aard van de bij 

hem gemelde casussen en/of klachten en het resultaat van zijn activiteiten. 

2. In het geval dat meerdere interne vertrouwenspersonen zijn aangewezen, dienen zij een 

gezamenlijk jaarverslag uit te brengen. 


