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Vertrouwenspersonen

VertrouwenSperSonen 
Binnen het erfgooierS College

Miranda frijmuth  petra Kos
frY@erfgooierscollege.nl KoS@erfgooierscollege.nl

externe VertrouwenSperSoon 
Vertrouwensinspecteurs 
0900 - 111 31 11

Je hoeft dit niet te accepteren! 
Lees daarom deze folder

Vind je het ook vervelend als anderen: 
Expres tegen je aan gaan staan...
Vieze moppen vertellen...
Opmerkingen maken over je huidskleur...



intiMiderend gedrag 
Intimiderend gedrag is er altijd op gericht om macht over iemand uit te oefenen, 

je te onderdrukken, je bang te maken. Sexuele intimidatie, discriminatie, racisme 

en geweld zijn voorbeelden van intimiderend gedrag.

Wanneer jij je op welke wijze dan ook (sexueel) geïntimideerd voelt, dan kun je 

altijd gaan praten met een vertrouwenspersoon.

Iedereen die op het Erfgooiers College leert of werkt moet zich veilig voelen!

Op school is het gebruikelijk dat je met problemen terecht kunt bij je coach.

Voel je je onveilig of worden er discriminerende opmerkingen gemaakt, dan 

kan iedere leerling en medewerker die verbonden is aan het Erfgooiers een 

beroep doen op een vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en is het aanspreekpunt om 

je te helpen een eind te maken aan deze vormen van intimidatie. Mocht het 

nodig zijn, dan helpt de vertrouwenspersoon je ook bij het indienen van 

een klacht bij de klachtencommissie. 

de VertrouwenSperSoon
•  luistert;

•  zoekt naar oplossingen voor je probleem;

•  steunt je en geeft raad als je een klacht wilt indienen bij de 

klachtencommissie;

•  neemt jouw klacht altijd serieus en handelt daarnaar;

•  is in principe tot geheimhouding verplicht.

Je kunt de vertrouwenspersonen bereiken via het algemene nummer van 

de school: 035-5248020 of via de mail:

FRY@erfgooierscollege.nl of KOS@erfgooierscollege.nl

VertrouwenSperSonen

KinderMiShandeling wordt in SaMenwerKing 

Met VerSa welzijn BeSproKen

Voorbeelden Van intimiderend gedrag:

SeKSuele
•  aangesproken worden met  

 “schatje”,  “mijn liefje”

•  staren, gluren, knipogen

•  tegen je aan gaan staan

•  zoenen, over je heen hangen

•  gemeen over je roddelen

diSCriMinatie
•  expres je naam niet goed uit willen spreken

•  rotopmerkingen maken over je geloof of 

huidskleur

•  opmerkingen en/of pesterijen omdat je 

homosexueel bent

•  bewust geen rekening houden met jouw 

culturele gewoonten


