Preventie Machtsmisbruik

Ondersteuning
bij klachten over
sociale veiligheid

De Jan Campertschool van Prokind Scholengroep in Spijkenisse werkt aan een
veilig schoolklimaat. Dat gebeurt onder andere met behulp van observaties,
leerlingbesprekingen, ouder- en kindgesprekken. Directeur Leo Zandbergen: ‘Ik ken
iedereen, sta dagelijks bij de deur en doe mee aan alle activiteiten waarbij ouders
betrokken zijn.’

Tekst Ineke Westbroek

Sinds enkele jaren kunnen schoolbesturen gebruikmaken van Preventie
Machtsmisbruik. Externe vertrouwenspersonen van de CED-Groep
ondersteunen melders bij de behandeling van klachten op het gebied
van sociale veiligheid. Zij adviseren schoolbesturen en organiseren

Preventie Machtsmisbruik

netwerkbijeenkomsten voor interne contactpersonen op de scholen.

Dit aanbod bevat onder andere:
• Externe vertrouwenspersonen van de CED-Groep ondersteunen melders bij de
behandeling van klachten op het gebied van sociale veiligheid
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• Advisering en ondersteuning van schoolbesturen op gebied van preventie machtsmisbruik
• Organisatie van netwerkbijeenkomsten voor interne contactpersonen op de scholen
• Training In vertrouwde handen
• Basiscursus vertrouwenspersoon nieuwe stijl vo/mbo (LVV-keurmerk)
• Handreiking voor scholen over het opnemen van gesprekken door ouders (gratis
download).
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Meer weten?
Els Rietveld
e.rietveld@cedgroep.nl
www.cedgroep.nl/vertrouwenspersonen
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