De interne contactpersoon:

Behoedzaam
manoeuvreren
in netelige
situaties

Dit komt in de cursus aan bod
• De taken en eigenschappen van de intern
contactpersoon
• De functie van de externe vertrouwenspersoon
• De klachtenregeling en landelijke klachtencommissie
• Meld- en aangifteplicht in het onderwijs
• Vertrouwen en vertrouwelijkheid
• Signalen van kinderen bij machtsmisbruik
• Training in het voeren van lastige gesprekken
met ouders, leerlingen en collega’s
• Klachtroutes
• Proactieve en preventieve werkzaamheden

Tekst Marijke Nijboer

Wat doe je wanneer je vermoedt dat een leerling wordt mishandeld?
Of wanneer een kind mogelijk wordt misbruikt? De cursus ‘In
vertrouwde handen’ geeft startende interne vertrouwens- of
contactpersonen het gereedschap om adequaat op te treden.
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met de routes die je kunt nemen. Die zijn erg

tijdens de gymles. Hij verzekerde ons dat

een te persoonlijke betrokkenheid.

Het is de bedoeling dat contactpersonen na

fijn om achter de hand te hebben.’

dat niet is gebeurd; het draaide volgens hem

gaf haar voor die taak een goede basis mee,

Duidelijkheid voor iedereen

Tijdens de cursus werden geanonimiseerde

allemaal om een schooladvies dat niet goed

Kennis delen

hun team. Daarbij kunnen ze de informatie-

vertelt ze. ‘Vooral over de aanpak van een si-

Ook cursist Marjan Das van basisschool De

casussen uit de praktijk besproken. ‘Het was

viel bij haar ouders. Deze leerkracht voelde

Netelige situaties als deze mogen de intern

map gebruiken die ze van de cursusleider

tuatie rond mishandeling of misbruik: wat de
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persoon zit je dan in een lastige situatie: je

‘Maar gelukkig kunnen we wel bellen met
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Ze volgde de cursus samen met haar collega

protocol ontwikkelt voor je school. Dat geeft
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Frank Brouwer van de CED-Groep, de cursus-
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Dat een intern contactpersoon behoedzaam
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afloop van de cursus hun kennis delen met

* De gecertificeerde externe vertrouwenspersonen van
de CED-Groep vangen eventueel klagers op, brengen
problemen en klachten terug tot de kern en helpen
bij een goede afwikkeling. Zij adviseren en professionaliseren interne contactpersonen, directies en
besturen en verzorgen het jaarlijkse klachtenverslag.

Meer weten?
Frank Brouwer
f.brouwer@cedgroep.nl
www.cedgroep.nl/vertrouwdehanden
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