Jaarverslag externe vertrouwenspersoon ongewenst
gedrag binnen het onderwijs
Schooljaar 2014 - 2015
Contractpartner:

CSG Liudger

Vertrouwenspersoon:

José Nederhoed

Het jaarverslag dient ter verantwoording van de werkzaamheden van de externe vertrouwenspersoon en kan tevens
dienen als basis voor beleidsadvisering.

Landelijke ontwikkelingen
Sociale veiligheid op school is een belangrijke voorwaarde voor een goed leer- en werkklimaat. Leerlingen
moeten zich in de eerste plaats veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. De afgelopen jaren is er landelijk veel
onderzoek gedaan naar het leefklimaat op de scholen, zowel op het Primair als in het Voortgezet onderwijs.
Het Nederlands Jeugdinstituut heeft onderzoek gedaan naar de effectiviteit van anti-pestprogamma’s.
In het voorjaar van 2013 hebben de staatsecretaris voor onderwijs en de Kinderombudsman een plan van
aanpak gepresenteerd tegen pesten op school. Dit plan is breder uitgezet en in maart 2014 is er een plan
voor een wetsvoorstel Sociale veiligheid op school gepresenteerd. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe wet
die op 1 augustus van dit jaar is ingetreden: Wet Sociale veiligheid op school.
Belangrijkste 3 punten uit de wet voor elke school zijn:
1. Expliciete verantwoordelijkheid voor het voeren van sociaalveiligheidsbeleid.
2. Verplichte monitoring van de veiligheidsbeleving van leerlingen.
3. Beleggen van de volgende taken bij 1 persoon; een vast aanspreekpunt voor leerlingen en ouders en
coördinatie van het anti-pestbeleid.
De verantwoordelijkheid voor een sociaal veilige leeromgeving is expliciet gemaakt.
Met behulp van een actieplan of te wel “veiligheidskaart”, wordt voor een ieder inzichtelijk welke plan van
aanpak een school volgt om tot een veilig schoolklimaat te komen. Het toont de visie die school, in
samenspraak met ouders, uitdraagt. Het zet de school “op de kaart”.

Actuele zaken
Onze taak als extern vertrouwenspersoon houdt voor ons niet op bij het ondersteunen van kinderen en/of
ouders wanneer er sprake is van een ongewenst gedrag op school. Wij zetten ons als professional graag in
voor een sociaal veilig leefklimaat in de breedste zin van het woord gericht op preventie.
Wij kunnen gesprekspartner zijn bij het ontwikkelen van een visie, kernwaarden, doelen, regels en
afspraken die een school wil gaan maken. Afgelopen najaar hebben wij ons juist op deze nieuwe wet laten
bijscholen. Nieuwe landelijke ontwikkelingen zullen wij het komend jaar nieuwsgierig volgen.
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Taak externe vertrouwenspersoon
Ook de externe vertrouwenspersonen zijn het afgelopen schooljaar geconfronteerd met een aantal klachten
over pesten. De vertrouwenspersoon biedt ondersteuning bij de afhandeling van individuele klachten en kan
daarnaast ook adviseren als het gaat om preventie en beleid, bijvoorbeeld met betrekking tot de meldcode,
de anti-pestcoördinator en het kiezen van een anti-pestprogramma.
In het takenpakket zit ook consultering; de vertrouwenspersoon kan om advies gevraagd worden. Ook kan
de vertrouwenspersoon voorlichting geven aan interne contactpersonen, onderwijzend personeel en ouders.
Vanuit de Jeugdgezondheidszorg beschikt de vertrouwenspersoon over expertise met betrekking tot
antipestbeleid. Daarnaast is de vertrouwenspersoon bekend met de sociale kaart en mogelijke interventies
die uitgezet kunnen worden.

Activiteiten in het schooljaar 2014 - 2015
Meldingen
Bij de vertrouwenspersoon zijn geen meldingen binnengekomen
Interventies: geen
Klachtencommissie
Er zijn geen klachten ingediend bij een landelijke klachtencommissie/bevoegd gezag waarbij de
vertrouwenspersoon begeleiding heeft geboden.
Telefonische consulten
Er zijn geen telefonische consulten geweest voor advies en consultatie.
Contacten
De vertrouwenspersoon heeft geen overleg gehad met de contactpersoon/contractpartner.

Themabijeenkomst
Er is voor de interne contactpersonen machtsmisbruik een trainingsbijeenkomst georganiseerd op in oktober
2014 in Sneek. Trainersgroep Wilde Kastanje gaf de deelnemers de gelegenheid om aan de slag te gaan
met cyberpesten.

Deskundigheid vertrouwenspersonen
De vertrouwenspersonen zijn allen geschoold door PPSI en staan als gecertificeerd in het register van de
Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. Jaarlijks wordt een bijscholingsprogramma gevolgd
toegespitst op vertrouwenspersoon werk en actuele ontwikkelingen binnen het onderwijs.
Verder hebben de vertrouwenspersonen zitting in het Netwerk Vertrouwenspersonen Noord-Nederland;
door deelname aan deze netwerken kunnen ervaringen worden uitgewisseld met andere
vertrouwenspersonen, nieuwe ontwikkelingen worden bijgehouden en lezingen en casuïstiekbesprekingen
worden bijgewoond.
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