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Inleiding 

 
Één 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 
 
Hoewel het jaarverslag een coproductie van de externe vertrouwenspersonen en interne 
contactpersonen dient te zijn, moet helaas worden vastgesteld dat dit (verslag)jaar slechts 
11 contactpersonen (van de 22 scholen) input hebben aangeleverd, dit ondanks een in 
maart verzonden rappel. Dat is volstrekt ontoereikend om tot een valide verslaglegging te 
komen. Het betreft een voortzetting van de in het vorig verslagjaar ingezette tendens, toen 
evenwel nog 15 scholen informatie hebben 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 stellen inmiddels 088-telefoonnummers ter beschikking. Het 
werken met 088-nummers zorgt ervoor, dat melders -tijdens kantooruren- altijd bij het eerste 
contact persoonlijk te woord worden gestaan door een telefonist. Dit wordt in de praktijk 
hogelijk 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 en aanvaarden zij 
incidenteel onderzoeksopdrachten.  

  

 
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. 
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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. Deze categorie 
is in het verslagjaar 2015 toegevoegd. 

 
Toelichting: 

Op grond van de door de interne contactpersonen aangeleverde gegevens, zou kunnen 
worden opgemaakt dat dit jaar geen enkele melding door hen is behandeld, tegen dertien 
meldingen in het voorgaande verslagjaar. Die constatering vraagt evenwel om prudentie, in 
verband met de zeer lage respons van de interne contactpersonen dit jaar. Zoals in de 
inleiding beschreven hebben slechts 11 contactpersonen informatie aangeleverd. In het 
vorige verslagjaar is reeds aangegeven dat de afnemende respons aandacht behoeft, en er 
bestaat alle aanleiding om dat opnieuw te onderstrepen.   
 
Opgemerkt kan worden, dat er een vaste groep van contactpersonen is die nauwgezet 
omgaat met het aanleveren van informatie. Verder verdient het vermelding, dat alle 
‘nieuwkomers’ hun data tijdig en correct hebben aangeleverd.  
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Evenwel moet verder nog worden geconstateerd, dat de respons ook in inhoudelijk opzicht 
te wensen overlaat. Zo zijn er contactpersonen die gesprekken met ouders en collega’s, die 
zij nadrukkelijk binnen de contouren van hun rol van contactpersoon voeren, niet in de 
statistiek opnemen omdat die gesprekken geen vervolg krijgen dan wel niet leiden tot een 
formele melding. Het zijn echter juist dat soort  gesprekken, die het belang en de waarde van 
de aanwezigheid van de contactpersonen illustreren. Hieraan is tijdens de jaarlijkse 
bijeenkomsten ook herhaaldelijk aandacht aan besteed. 
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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: 

Het jaar 2016 liet een opmerkelijke stijging van het aantal meldingen bij de externe 
vertrouwenspersonen zien. De vertrouwenspersonen zijn zeven maal bij zaken betrokken 
geraakt, tegen slechts één maal in het jaar 2015. De intensiviteit van de begeleiding 
varieerde overigens sterk, van één enkel telefoongesprek tot intensieve ondersteuning.  
 
Opmerkelijk is voorts, dat drie van de zeven meldingen afkomstig waren van medewerkers. In 
één geval betrof het het willen bespreken van grote zorg over de schoolorganisatie, en in 
twee gevallen was sprake van een beschuldiging tegen een medewerker. In één van die 
laatste gevallen is de begeleiding met name zeer intensief geweest.  
 
De drie casussen op het onderwijskundig vlak zijn allen door ouders onder de aandacht van 
de vertrouwenspersonen gebracht. In al die gevallen speelde naast ‘de inhoud’, met name 
ook de wijze van communiceren daarover door medewerkers van de scholen een rol.  
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Meldingen 
Een melding betreft (bijvoorbeeld) een situatie waarin iemand een situatie aankaart die 
betrekking heeft op (een) ander(en) dan de melder zelf. Dergelijke meldingen zijn er in 2016 
niet geweest.   
 
Adviesvragen 
Er is in 2016 twee maal om advies gevraagd, in beide gevallen door een medewerker. In één 
geval had de adviesvraag betrekking op de gewenste wijze van communiceren met ouders 
die in een vechtscheiding verzeild waren geraakt. In het andere geval betrof het een kwestie 
van onderwijskundige aard, waarbij ook de betrokken ouders zich tot de 
vertrouwenspersonen hadden gewend. In die casus heeft één vertrouwenspersoon de 
schoolleiding geadviseerd, terwijl de andere vertrouwenspersoon de ouders bijstond.   
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Analyse meldingen en klachten 
 
Het jaar 2016 laat een beeld zien dat opmerkelijk sterk afwijkt van dat in 2015. De externe 
vertrouwenspersonen zijn aanzienlijk vaker benaderd, terwijl de inzet van de interne 
contactpersonen krachtig gedaald lijkt te zijn.  
 
Interne contactpersonen 
Ten aanzien van de interne contactpersonen is hierboven reeds opgemerkt, dat het 
geschetste beeld als onbetrouwbaar moet worden aangemerkt in verband met de 
gebrekkige wijze waarop de benodigde informatie door de contactpersonen is 
aangeleverd. De conclusie lijkt echter wel gerechtvaardigd, dat het aantal door de interne 
contactpersonen behandelde meldingen sterk is verminderd. 
 
Externe vertrouwenspersonen 
De externe vertrouwenspersonen hebben in het jaar 2016 juist aanzienlijk meer casussen 
behandeld dan in 2015.   
 
Evenwel is het aantal behandelde zaken, zeven, alsnog te laag om hier al te vergaande 
conclusies aan te verbinden. Het al langer bestaande beeld, dat het gros van de klachten 
op de één of andere manier te maken had met communicatie door schooldirectie dan wel 
medewerkers, is onveranderd. Tabijn onderscheidt zich daarmee overigens geenszins van het 
landelijke beeld. 
  
Het aantal adviesvragen is ook in het jaar 2016 beperkt gebleven tot twee, gelijk aan het 
aantal in 2015. Daarover kan nogmaals worden opgemerkt, dat het wellicht zinnig is de 
mogelijkheid tot het stellen van adviesvragen opnieuw onder de aandacht te brengen. 
Beide adviesvragen waren relevant.   
 
De casuïstiek was voorts zodanig verdeeld over de scholen, dat hier geen opvallende 
tendensen uit zijn te destilleren. Geen enkele school sprong er in het bijzonder uit.  
 
Daarbij dient overigens één kanttekening te worden gemaakt. In het algemeen, en dus niet 
alleen bij de scholen van Tabijn, merken de vertrouwenspersonen dat het aantal klachten 
over de (vermeende noodzaak tot) overgang van leerlingen naar SO of SBO toeneemt. Deze 
materie heeft, over meerdere jaren bezien, nu bij één school van Tabijn een tweetal signalen 
van ouders gegenereerd. In beide gevallen betrof het vooral de wijze waarop school over 
de gewenste overgang communiceerde. 
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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. 
Ook hier dient nadrukkelijk als kanttekening te worden genoemd, dat slechts 11 van de 22 
scholen de gevraagde informatie hebben aangeleverd. 

Preventie-activiteiten naar leerlingen 

Voorstellen ICP in de klas  (met groepen/groepjes gepraat) 1 
Melding naam/taak contactpersoon in de klassen/schoolgids 5 
Brievenbus 1* 
Specifieke aandacht voor gedragsthema’s in de klas 1 
Gedragsregels (rijm/pictogram) maken en/of bespreken in de klassen 1 
Noemen taak/persoon ICP in de klassen 1 
Poster in school met gegevens ICP  
Leerlingenraad 1 
Specifieke aandacht pesten 1 
Deelname projectweek ‘pesten’ 1 
Cursus tot anti-pestcoördinator volgen 1 
*Voor zover nieuw in het leven geroepen 
 
Preventie-activiteiten binnen het team 

Informatie over interne contactpersoon tijdens teamoverleg 6 
Met collega’s gesproken over kinderen   
ICP maakt deel uit van team dat pestprotocol evalueert   
Vreedzame School, School Wide Positive Behaviour, Rots & Water, Kanjermethode e.d 5 
Verder uitwerken gedrags-/pestprotocol 1 
Uitwerken uniforme werkwijze in opvolgen/ toepassen schoolregels 1 
 
 
Preventie-activiteiten richting ouders 

Ouderavond over pesten/gedragsthema’s   
Introductietekst / nieuwsbrief 1 
Informatie via schoolgids 6 
Uitleg tijdens ouderavond 3 
 
 
Gesignaleerde knelpunten 

 
Er zijn in het geheel geen knelpunten benoemd. 
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Werkzaamheden externe vertrouwenspersonen in 2016  
 
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 
georganiseerd. Deze heeft op 15 november 2016 plaatsgevonden. Speciale aandacht is 
besteed aan de onderwerpen ‘plaats van de interne contactpersoon in het totale 
veiligheidsbeleid’ en ‘de rol van de interne contactpersoon bij integriteitschendingen’.  
 
Daarnaast is een basistraining voor de nieuwe interne contactpersonen georganiseerd in 
januari 2017.  
 
Overig 
Éen van de externe vertrouwenspersonen heeft, in opdracht van de hoofddirectie, een 
onderzoeksopdracht bij een school uitgevoerd.  
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Conclusies en aanbevelingen 

 
Conclusies: 

In 2016 is er een toename geweest in de inzet van de externe vertrouwenspersonen. In 
vergelijking tot andere schoolbesturen, en gelet op het leerlingenbestand, is de inzet nu 
gemiddeld te noemen.    
 
Ten aanzien van de werkzaamheden van de interne contactpersonen is een gecompliceerd 
beeld ontstaan. Uit het feit dat veel contactpersonen geen informatie hebben aangeleverd 
ten behoeve van het jaarverslag, kunnen immers niet zomaar conclusies worden getrokken 
ten aanzien van hun inzet. Wellicht heeft grote algemene administratieve druk hier ook een 
rol gespeeld.  
De jaarlijkse bijeenkomsten met de contactpersonen worden goed bezocht, en ook hoog 
gewaardeerd. Tijdens die bijeenkomsten vertonen de contactpersonen een grote mate van 
motivatie en interesse. Dit leidt tot de voorzichtige veronderstelling, dat de contactpersonen 
toch goed ‘in het zadel zitten’.   
 
In het verslagjaar 2015 is opgemerkt, dat de contacten met functionarissen van Tabijn over 
het algemeen goed en constructief waren verlopen. Ook in 2016 is dat het geval geweest. 
De externe vertrouwenspersonen hebben een welwillende en constructieve opstelling van 
de scholen c.q. de medewerkers ervaren.  
 
Voor het overige is ook in 2016 het aantal meldingen en klachten te gering geweest, om 
hieraan inhoudelijke conclusies te verbinden.  
 
Aanbevelingen: 

 
Regelgeving sociale veiligheid 
Naar aanleiding van een aanbeveling in het jaar 2015 is hieraan, tijdens de jaarlijkse 
bijeenkomst met de interne contactpersonen, uitgebreid aandacht besteed. Wellicht is het 
zinvol, na te gaan of inmiddels alle scholen ook daadwerkelijk aan de nieuwe wettelijke 
verplichtingen voldoen.  
 
Taak interne contactpersoon 
De externe vertrouwenspersonen achten het, gezien de voorgaande opmerkingen over de 
interne contactpersonen, wenselijk in dialoog te gaan over met name de gewenste wijze 
van verslaglegging door hen. Dit vormt al enkele jaren in toenemende mate een knelpunt, 
en dit jaar zelfs in die mate dat de in dit verslag gepresenteerde gegevens over de inzet van 
de contactpersonen als weinig betrouwbaar moeten worden beoordeeld.  
 
In dat licht moet ook worden opgemerkt, dat het voor de externe vertrouwenspersonen niet 
eenvoudig is om een actueel overzicht met contactgegevens van de contactpersonen te 
onderhouden. Zij zijn daarvoor wellicht al te afhankelijk van de gehanteerde discipline bij het 
doorgeven van mutaties.  
 
 

 
 


