
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag externe vertrouwenspersoon 

ongewenste omgangsvormen 

Stichting Tabijn 

 

 

 
 

1 januari t/m 31 december  

2020 

 

 

 

 

 

 

 
www.devertrouwenspersoon.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freek Walther / Jeanette Jager 

maart 2021  



  
 

 

 

Pagina 2 van 12 

 

 

Inhoud 

 

 

 
Inleiding            Pag.     3 

Contactgegevens             4 

Taken van de externe vertrouwenspersonen         5 

Meldingen en klachten  bij de interne contactpersonen       6 

Meldingen en klachten bij de externe vertrouwenspersonen      7 

Analyse meldingen & klachten           8 

Preventie-activiteiten interne contactpersonen         9 

Werkzaamheden externe vertrouwenspersonen 2019      11 

Conclusies en aanbevelingen         12 



  
 

 

 

Pagina 3 van 12 

 

 

Inleiding 

 
Eén keer per jaar maken de externe vertrouwenspersonen een rapportage van de 

meldingen en klachten in het afgelopen jaar; het jaarverslag. 

Het doel van het jaarverslag is, verantwoording af te leggen aan de opdrachtgever c.q. het 

bestuur ten aanzien van de werkzaamheden van de interne contactpersonen en externe 

vertrouwenspersonen. Ook is het jaarverslag bedoeld om inzicht te bieden in eventuele 

problemen binnen de organisatie met betrekking tot sociale veiligheid. 

 

Het jaarverslag wordt zodanig opgesteld dat niet herleidbaar is wie een melding heeft 

gedaan of heeft geklaagd. Concrete omschrijvingen van casuïstiek zijn dan ook niet in dit 

verslag opgenomen.  

 

In het jaarverslag komen -voor zover relevant voor het verslagjaar- de volgende 

onderwerpen aan bod: 

 

• De gegevens van de externe vertrouwenspersonen 

• De taken van de externe vertrouwenspersonen 

• De werkzaamheden van de externe vertrouwenspersonen 

• Een overzicht van het aantal meldingen en klachten in het afgelopen jaar 

• Het soort meldingen en klachten 

• De rol van de interne/externe contact- dan wel vertrouwenspersonen (advies / 

begeleiding e.d.) 

• Eventuele vervolgacties naar aanleiding van meldingen en klachten  

• Analyse van de meldingen en klachten 

• Overige werkzaamheden van de interne/externe contact- dan wel 

vertrouwenspersonen (bijvoorbeeld ontwikkeling beleid, voorlichtingsactiviteiten, 

maken brochures) 

• Conclusies en aanbevelingen 

 

Het jaarverslag is een coproductie van de externe vertrouwenspersonen en interne 

contactpersonen. Dit jaar zijn de gegevens voor het eerst verzameld door de medewerker 

communicatie van de stichting. In de respons is een forse stijging waar te nemen; niet minder 

dan 20 contactpersonen hebben dit jaar informatie aangeleverd.   
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Contactgegevens 

 
Sinds oktober 2014 staan de onderstaande vaste externe vertrouwenspersonen ter 

beschikking van Tabijn:  
 

 

 
Freek Walther 
walther@devertrouwenspersoon.nl 
088-1119902 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De externe vertrouwenspersonen zijn bereikbaar via 088-telefoonnummers. Het werken met 

088-nummers zorgt ervoor, dat melders -tijdens kantooruren- altijd bij het eerste contact 

persoonlijk te woord worden gestaan door een telefonist. Bij navraag is gebleken dat dit in de 

praktijk wordt gewaardeerd. 

 

De externe vertrouwenspersonen geven, in opdracht van Tabijn, een brede invulling aan hun 

rol. Naast het fungeren als aanspreekpunt voor melders en klagers voorzien zij in het 

verzorgen van jaarlijkse (na-)scholing voor de interne contactpersonen.  

  

 
Jeanette Jager 
Jager@devertrouwenspersoon.nl 
088-1119903 
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Taken van de externe vertrouwenspersoon 

 
De drie hoofdtaken van de externe vertrouwenspersoon zijn opvang, preventie en advies. 

 

Opvang  

Opvang en begeleiding vindt desgewenst plaats in situaties waarin er sprake is van klachten. 

Het begrip ‘klacht’ wordt in het vigerende beleidsdocument breed gedefinieerd als: ‘klacht 

over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen 

van beslissingen van de aangeklaagde’. Een speciaal aandachtsgebied van de 

vertrouwenspersoon is ongewenste omgangsvormen, maar klachten kunnen ook betrekking 

hebben op schoolorganisatorische en onderwijskundige aspecten.  

De klager kan contact opnemen met de interne contactpersoon dan wel de externe 

vertrouwenspersoon. Deze zal, indien dit gezien de aard van de klacht redelijkerwijs tot de 

mogelijkheden behoort, proberen om samen met de klager tot een goede oplossing te 

komen. In ernstigere gevallen zal de externe vertrouwenspersoon de klager begeleiden in 

een eventuele officiële procedure of bij het doen van aangifte bij de politie. Ook heeft de 

externe vertrouwenspersoon een verwijsfunctie als er verdere hulp(verlening) is gewenst. 

 

Preventie 

Bij de uitoefening van de preventieve taak geeft de vertrouwenspersoon voorlichting over de 

begrippen gewenste en ongewenste omgangsvormen, over de taak van de 

vertrouwenspersoon in het algemeen en over het beleid met betrekking tot ongewenste 

omgangsvormen in het bijzonder. In verband met complexe wet- en regelgeving wordt 

daarbij vaak speciaal aandacht besteed aan seksuele intimidatie c.q. seksueel misbruik.  

 

Advies 

De externe vertrouwenspersoon adviseert de opdrachtgever over het te voeren beleid ten 

aanzien van ongewenste omgangsvormen en over de wijze waarop dit beleid binnen de 

organisatie geïmplementeerd kan worden. 

 

  



  
 

 

 

Pagina 6 van 12 

 

 

Meldingen en klachten bij de interne contactpersonen 

 

 
 

 

 

Categorieën: 

• Onderwijskundig = wijze van lesgeven, lesprogramma, toetsing e.d. 

• School organisatorisch = plaats in de klas, vakanties, continurooster, communicatie 

• Ongewenste omgangsvormen =  agressie, geweld, discriminatie/racisme, pesten, 

(seksuele)intimidatie (waarbij Meld- en Aangifteplicht niet van toepassing is) 

• Meld- en Aangifteplicht = (vermoeden van een) zedenmisdrijf 

 

 
* Meldingen betreffende situaties die buiten de invloedssfeer van school liggen, en 

derhalve strikt genomen niet bij de interne contactpersoon thuishoren.  

 
Toelichting: 

Het aantal door de interne contactpersonen gerapporteerde meldingen is fors gestegen. Dit 

zou verklaard kunnen worden door de relatief zeer hoge respons van dit jaar, maar 

tegelijkertijd moet worden geconstateerd dat de gerapporteerde meldingen afkomstig zijn 

van slechts vijf scholen. Het is opnieuw de vraag in hoeverre de wijze van ‘tellen’ van 

meldingen eenduidig is geweest. Zo rapporteerde één enkele school zeventien meldingen.  

 

Veel contactpersonen die input hebben aangeleverd geven bovendien blijk geven van een 

actieve invulling van hun rol. Door de meeste contactpersonen worden uitgevoerde 

activiteiten in het kader van preventie benoemd (zie pagina 8.).  
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Meldingen en klachten bij de externe vertrouwenspersonen 

 

 
 

 

Categorieën: 

• Onderwijskundig = wijze van lesgeven, lesprogramma, toetsing e.d. 

• School organisatorisch = plaats in de klas, vakanties, continurooster, communicatie 

• Ongewenste omgangsvormen =  agressie, geweld, discriminatie/racisme, pesten, 

(seksuele)intimidatie (waarbij Meld- en Aangifteplicht niet van toepassing is) 

• Meld- en Aangifteplicht = (vermoeden van een) zedenmisdrijf 

 

 

 

Toelichting: 

In het jaar 2020 behandelden de externe vertrouwenspersonen elf trajecten, tegen negen in 

het jaar 2019. De intensiviteit van de begeleiding varieerde ook dit jaar sterk, van een enkel 

telefoongesprek tot het bijwonen van gesprekken op locatie.  

 

Van de elf meldingen waren er vier afkomstig van ouders en zeven van medewerkers.  

 

Adviesvragen 

In het jaar 2019 is éénmaal een adviesvraag ontvangen, van een interne contactpersoon.   
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Analyse meldingen en klachten 
 

In het jaar 2020 viel de stijging van het aantal meldingen van medewerkers bij de externe 

vertrouwenspersonen op. Deze meldingen zijn voor een belangrijk deel onder de categorie 

‘schoolorganisatorisch’ geschaard, maar hadden in enkele gevallen ook raakvlakken met 

gevoelens van onveiligheid als gevolg van het handelen van leidinggevenden. Twee 

meldingen hadden hier rechtstreeks betrekking op. Deze zijn dan ook onder de categorie 

‘ongewenst gedrag’ geplaatst. De meldingen van medewerkers zijn niet zozeer terug te 

voeren op bepaalde specifieke situaties, al hadden twee meldingen betrekking op dezelfde 

casus. Het aantal meldingen bij de interne contactpersonen is ook gestegen, maar niet uit te 

sluiten valt dat dit verklaard kan worden door een niet eenduidige wijze van tellen.  

 

Interne contactpersonen 

Ten aanzien van de interne contactpersonen kan worden opgemerkt dat het beeld opnieuw 

aan betrouwbaarheid heeft gewonnen in verband met de ditmaal sterk verbeterde respons. 

Nagenoeg alle interne contactpersonen hebben dit jaar gegevens aangeleverd. Overigens 

zijn uit de rapportages van de contactpersonen geen specifieke tendensen te destilleren. 

Het aantal meldingen is daarvoor te gering. 

 

Externe vertrouwenspersonen 

Uit de bij de externe vertrouwenspersonen gedane meldingen valt, zoals reeds aangegeven, 

een forse stijging van meldingen van medewerkers op. Tegelijkertijd is dit aantal, afgezet 

tegen de grootte van de organisatie, nog steeds gering te noemen.  

 

Opvallend is dat geen van de meldingen direct gerelateerd lijkt te zijn aan situaties dan wel 

maatregelen rondom de bestrijding van het coronavirus. 

 

Verder blijft het aantal meldingen die -in de kern- betrekking hebben op communicatie een 

groot deel uitmaken van het totaal. Ook dit jaar heeft de wijze van communiceren over ‘de 

inhoud’ in het merendeel van de gepasseerde casussen een rol gespeeld.  
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Preventie-activiteiten van de interne contactpersonen 
 

Aan de hand van de door de interne contactpersonen ingeleverde informatie is het 

volgende overzicht van ondernomen acties in het kader van preventie tot stand gekomen. 

Preventie-activiteiten naar leerlingen 

Poster met contactgegevens 1 

‘Kwink’ 2 

Week tegen pesten 3 

KiVa 1 

Voorstelronde klassen 5 

Kanjertraining 3 

Project ‘Lentekriebels’ 1 

Rots en Water 1 

Breinplein 1 

Geen/weinig actie (i.v.m. COVID) 4 

Verwijzing door collega’s naar ICP 1 

Brievenbus 5 

PBS-aanpak 2 

Stop-loop-praat methode 1 

SCOL-gesprek (men kan aangeven of behoefte aan gesprek met IC is) 2 

Media wijsheid 1 

Week van respect 1 

M5-meldsysteem 1 

Vreedzame school 1 

Gouden Weken aan begin schooljaar 1 

Energizers gericht op samenwerking en communicatie 1 

Aanpak Barry Redeker 1 

 

Preventie-activiteiten binnen het team 

Bekendmaken / informatie aanwezigheid en rol IC  11 

Klachtenregeling bekend gemaakt 1 

Bericht social schools 1 

Mail naar collega’s ter herinnering aanwezigheid 1 

Bespreken schoolregels, eenduidige toepassen etc. 1 

Volgen gedragsregels 3 

Kanjertraining 2 

Breinplein 1 

Aanwezigheid crisisteam 1 

Melding schoolgids 1 

Teamcoaching 1 

PBS-aanpak 1 

Directeur toont expliciet interesse in medewerkers 1 

Stop-loop-praatmethode 1 

Training oudergesprekken 1 

Visiewerkgroep Vreedzame School 1 

Gouden Weken aan begin schooljaar  
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Preventie-activiteiten richting ouders 

Klachtenregeling gepubliceerd website 1 

Aandacht pestprotocol 1 

Website / schoolgids / nieuwsbrief 9 

Bericht social schools 4 

Verstoord, mocht niet van directie 1 

Op hoogte PBS en stop-loop-praat 1 

Kunnen melden via M5 1 

infoborden 1 

Vermelding tijdens informatieavond 2 

 

 

 

Gesignaleerde knelpunten 

 

De verdeling van rollen tussen interne contactpersoon, kanjercoördinator en 

aandachtsfunctionaris is door één contactpersoon benoemd. Uiteraard zijn ook de 

knelpunten in het contact voortvloeiend uit de situatie rondom het coronavirus benoemd. 

Eén contactpersoon benoemt signalen over de koele/zakelijke wijze van communiceren 

door de directeur jegens ouders.  
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Werkzaamheden externe vertrouwenspersonen in 2020  

 
Het streven van Tabijn is om zoveel mogelijk klachten intern te kunnen afhandelen, bij 

voorkeur op schoolniveau. Om dit te realiseren is het nodig dat de interne contactpersonen 

goed weten wat er van hen wordt verwacht, zodat ze op een goede manier kunnen 

doorverwijzen als ze worden geconfronteerd met een melding of klacht. Ook is het van 

belang dat schooldirecties een klagende ouder of werknemer niet direct doorverwijzen naar 

het bestuur, maar zoveel mogelijk proberen om zelf de klacht op te lossen, eventueel met 

hulp van de externe vertrouwenspersoon. Uiteraard voor zover dit mogelijk is gezien wet- en 

regelgeving (met name de Meld- en Aangifteplicht). 

 

Scholing 

Om het bovenstaande te bevorderen wordt er jaarlijks een scholingsbijeenkomst ten 

behoeve van de interne contactpersonen georganiseerd. Deze heeft in november 2020 

(online) plaatsgevonden.  
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Conclusies en aanbevelingen 

 
Conclusies: 

Het aantal meldingen bij de externe vertrouwenspersonen is opmerkelijk gestegen. Deze 

stijging is geheel toe te schrijven aan het hogere aantal meldingen van medewerkers. Hieruit 

kunnen vooralsnog geen conclusies worden verbonden, maar het is van belang te monitoren 

of deze stijging voortzet. 

 

De aanlevering van informatie voor het jaarverslag door de interne contactpersonen is dit 

jaar (opnieuw) sterk verbeterd. 20 scholen hebben informatie aangeleverd. Bovendien 

hebben de contactpersonen die hebben gereageerd blijk gegeven van een actieve 

invulling van hun rol. Door nagenoeg alle contactpersonen worden uitgevoerde activiteiten 

in het kader van preventie benoemd.  

 

Voor het overige is ook in 2020 het aantal meldingen en klachten te gering geweest om 

hieraan inhoudelijke conclusies te verbinden.  

 

Aanbevelingen: 

 

De ervaringen in het jaar 2020 geven geen aanleiding tot specifieke aanbevelingen.  

 

 

 


