
De Vertrouwens Contact Persoon [VCP] 

 

Het bevoegd gezag wijst op iedere school na overleg met de directie, het schoolteam en de 

medezeggenschapsraad één of meerdere personen aan als vertrouwens contactpersoon ten 

behoeve van de leerlingen. Waar mogelijk worden ook de leerlingen, bijvoorbeeld middels de 

leerlingenraad, betrokken bij de keuze voor de vertrouwens contactpersoon. 

De directie zorgt voor laagdrempelige bereikbaarheid van de vertrouwens contactpersoon.  

Het bevoegd gezag zorgt voor faciliteiten voor de vertrouwens contactpersoon om zich te 

professionaliseren met betrekking tot de taken. 

 

De vertrouwens contactpersoon heeft tot taak: 

a) de eerste opvang van en advies aan de leerling (of diens ouders) die  -tijdens schooltijd- 

geconfronteerd wordt met seksuele intimidatie, agressie, geweld , discriminatie, pesten  of 

een klacht conform artikel 1 onder d. van de vigerende klachtenregeling; 

b) te beoordelen of de klacht doorgesluisd moet worden naar de externe vertrouwenspersoon, 

directie of anderszins kan worden opgelost; 

c) bij verwijzing naar de externe vertrouwenspersoon desgewenst het eerste contact te leggen; 

d) de leerling en/of diens ouders indien gewenst te begeleiden bij het melden van de klacht bij 

de externe vertrouwenspersoon; 

e) nazorg aan te bieden aan de betreffende leerling als de klacht is afgehandeld; 

f) indien er sprake is van mogelijke strafbare feiten de kla(a)g(st)er te wijzen op de 

mogelijkheid tot het doen van aangifte bij de politie; 

g) het onderhouden van contacten met de kla(a)g(st)er om te bezien of het indienen van de 

klacht niet leidt tot repercussies voor de kla(a)g(st)er en om te bezien of, nadat de klacht is 

afgehandeld, de aanleiding van de klacht daadwerkelijk is weggenomen; 

h) een bijdrage te leveren aan de verbetering van het schoolklimaat in de vorm van advisering 

op schoolniveau in samenspraak met de externe vertrouwenspersoon 

i) zich op de hoogte te houden van ontwikkelingen op het gebied van preventie en bestrijding 

van seksuele intimidatie, agressie en geweld. 

j) De Vertrouwens Contact Persoon treedt in geen geval op als bemiddelaar. 

 

De vertrouwens contactpersoon is verplicht tot geheimhouding van hetgeen haar in verband met 

haar werkzaamheden als contactpersoon ter kennis komt. Deze plicht geldt niet ten opzichte 

van het bevoegd gezag, de klaagster (of diens ouders), de externe vertrouwenspersoon, de 

klachtencommissie, gerechtelijke autoriteiten en artsen. De geheimhoudingsplicht vervalt niet na 

beëindiging van de functie als contactpersoon. 

 



VERANTWOORDING/BESCHERMING 

1. De vertrouwens contactpersoon is voor de uitvoering van haar taak uitsluitend functionele 

verantwoording schuldig aan het bevoegd gezag. 

 

2. De vertrouwens contactpersoon kan uit haar functie als contactpersoon ontslagen worden 

als er sprake is van grove nalatigheid of fouten in haar functioneren als contactpersoon. 

 

3. De vertrouwens contactpersoon die zijn/haar functie wil beëindigen, doet dat in overleg met 

de schooldirectie door een schriftelijke mededeling aan het bevoegd gezag en zorgt voor 

overdracht aan zijn/haar opvolger. 
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