
Vertrouwenspersonen voor leerlingen 

Wat is een vertrouwenspersoon? 

Een vertrouwenspersoon is iemand die werkt voor school en bij wie je met vertrouwelijke zaken met 
betrekking tot de school terecht kan. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met seksuele intimidatie 
of pesten. 

De vertrouwenspersoon vangt je op en ondersteunt. De vertrouwenspersoon garandeert 
vertrouwelijkheid. Maar aan de andere kant heeft hij/zij een meldplicht als er strafbare feiten aan 
het licht komen. 

Een veelvoorkomend misverstand is dat leerlingen met privéproblemen naar de vertrouwenspersoon 
gaan. Een vertrouwenspersoon heeft echter een duidelijke taakomschrijving: het gaat alleen om 
klachten die met school te maken hebben. 

Wie zijn de vertrouwenspersonen op het Grotius College? 

Op de locatie Juniusstraat zijn er twee vertrouwenspersonen: 

Mevrouw M.R. Ruffles 
De heer E.J. Nieuwkamer 

Voor wie kan een vertrouwenspersoon iets betekenen? 

Als je onderstaande drie vragen met 'ja' kunt beantwoorden, dan ben je als melder bij de 
vertrouwenspersoon aan het juiste adres: 

- Ben je een leerling van de school?
- Betreft de klacht nalatigheid, ongewenst gedrag, onprofessioneel of onpedagogisch

handelen?
- Is degene over wie de klacht gaat een leerling, ouder of medewerker van de school?

De vertrouwenspersoon is er ook voor je wanneer je een klacht hebt over de school die zo 
vertrouwelijk is dat je niet bij je mentor terecht kunt. Hij of zij zorgt voor de eerste opvang van je 
klacht, begeleidt, ondersteunt en informeert je over schoolinterne en schoolexterne vervolgstappen. 

Hoe kom je in contact met een vertrouwenspersoon? 

Eén van de mogelijkheden is dat jouw mentor of afdelingsleider met een vertrouwenspersoon een 
afspraak maakt.  

Een andere mogelijkheid is dat je zelf 'aan de bel trekt' en contact opneemt met een 
vertrouwenspersoon. Dat kan natuurlijk altijd persoonlijk of anders via onderstaande mailadressen: 

ruf@grotiuscollege.nl

nie@grotiuscollege.nl

mailto:m.ruffles@grotiuscollege.nl
mailto:e.nieuwkamer@grotiuscollege.nl


Wij hopen natuurlijk dat je geen gebruik hoeft te maken van een vertrouwenspersoon, maar voel je welkom 
om contact met ons op te nemen als de schoolsituatie daar aanleiding toe geeft. 

 

Overige mogelijke hulpbronnen 

Link naar de klachtenregeling:  

De link voor de klachtenregeling kun je vinden op de site van de school via de route: 

Leerlingen -> Documenten -> Klachtenregeling Grotius College 

 

Link naar het JIP: 

Marijke de Lange 
Jongerenadviseur JIP Haaglanden 
  
06-52752658 
Ik werk doorgaans op maandag, dinsdag, woensdag en donderdagochtend. 
 

 
 

 

 


