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Algemeen
De casuïstiek wordt behandeld door twee externe vertrouwenspersonen. Er vindt regelmatig
overleg tussen beiden vertrouwenspersonen plaats. Bij dit overleg wordt niet alleen de
casuïstiek met elkaar besproken maar vindt er ook afstemming plaats of er op de juiste wijze
gehandeld is (intercollegiale toetsing) en wordt er advies aan elkaar gegeven bij complexe
casuïstiek.
Daarnaast is er een basiscursus voor interne vertrouwenspersonen ontwikkeld. Deze wordt
jaarlijks gegeven door een externe vertrouwenspersoon. Vervolgens verzorgen de externe
vertrouwenspersonen ook scholingen op maat. Dit wordt aangevraagd door het bestuur.
Op dit moment hebben 28 besturen een contract afgesloten met GGD Hollands Noorden.
Deze besturen vertegenwoordigen 175 basisscholen, 11 speciaal basisonderwijsscholen, 5
speciaal voortgezet onderwijsscholen, 20 voortgezet onderwijsscholen, 1 voorschoolse
voorziening, 1 kinderdagverblijf, 1 muziekschool en 2 samenwerkingsverbanden.
In december 2020 is het contract vernieuwd. Dit contract wordt in januari 2021 naar alle
aangesloten schoolbesturen gestuurd en gevraagd deze ondertekend terug te sturen.
Vanuit School en Veiligheid wordt geadviseerd te spreken over intern vertrouwenspersoon.
Dit advies nemen wij over, waardoor de naam van intern contactpersoon komt te vervallen.

Casuïstiek
De externe vertrouwenspersoon is in 2020 niet benaderd door één van de bij u aangesloten
scholen.

Deskundigheidsbevordering
In 2020 zijn de externe vertrouwenspersonen op de hoogte gebleven van de landelijke
ontwikkelingen rondom grensoverschrijdend gedrag en de preventie hiervan. Dit door
middel van websites, nieuwsbrieven, e.d. bij te houden.
Ieder jaar volgen de extern vertrouwenspersonen een scholing bij Stichting School en
Veiligheid. Deze scholing heeft dit jaar niet plaatsgevonden vanwege de Corona.

Eigen activiteiten
De externe vertrouwenspersonen hebben een activiteitenkalender gemaakt en verspreid
onder de interne vertrouwenspersonen van de aangesloten scholen.
De activiteiten van 2020 waren:
•

Het geven van de basiscursus waar de taken van de interne vertrouwenspersoon en
externe vertrouwenspersoon behandeld zijn inclusief de meld- en aangifteplicht, het
afbakenen van grenzen en de werkwijze van de klachtencommissie. Daarnaast was er
tijd voor casuïstiekbespreking. De cursus werd goed bezocht.

•

Er stonden vier bijeenkomsten gepland bij verschillende schoolbesturen. Eén hiervan
is door gegaan. De andere drie bijeenkomsten zijn in goed overleg afgezegd vanwege
Corona. De externe vertrouwenspersoon heeft hier vragen beantwoord van interne
vertrouwenspersonen en inhoudelijke informatie gegeven over gesprekstechnieken.

•

Op de website van GGD Hollands Noorden is een tekst over de klachtenregeling
onderwijs regio GGD Hollands Noorden geplaatst. Een overzicht van alle aangesloten
scholen wordt actueel gehouden.

•

Contact gehad met besturen die ook gebruik willen maken van de functie externe
vertrouwenspersoon.

•

Het beantwoorden van vragen van verschillende besturen over praktische zaken als:
contracten, facturen, scholing, protocollen, klachtenreglement en andere zaken.

De doelen voor 2021 zijn
•

Een activiteitenkalender opstellen voor schooljaar 2021-2022.

•

Bijeenkomsten organiseren voor alle scholen die gebruik maken van de externe
vertrouwenspersoon van GGD Hollands Noorden. De onderwerpen die we minimaal
aan bod willen laten komen zijn “de basiscursus voor de interne
vertrouwenspersonen” en “het bespreken van casuïstiek”. Tijdens de bijeenkomsten
wordt er gevraagd waar de interne vertrouwenspersonen in de toekomst graag over
geschoold willen worden.

•

Inspelen op vragen van schoolbesturen over de inzet van de externe
vertrouwenspersonen. Door scholing per bestuur aan te bieden en daardoor meer
vraaggericht te werken.

•

Het verstevigen van de contacten met de huidige besturen.

•

Open staan voor nieuwe organisaties die een contract willen afsluiten met de externe
vertrouwenspersoon van GGD Hollands Noorden.

•

Het op peil houden van de deskundigheid van de externe vertrouwenspersoon.

