VERTROUWENSPERSONEN
VOOR STUDENTEN
Oren en ogen open voor een veilige school

VOEL JÍJ JE VEILIG OP SCHOOL ALS...
•
•
•
•
•
•
•
•
•

je wordt gepest of bedreigd?
je belachelijk wordt gemaakt?
je klappen hebt opgelopen?
je seksueel getinte opmerkingen hoort?
je ziet dat een medestudent een wapen bij zich heeft?
je merkt dat er drugs zijn op school?
je vernederd wordt door een docent?
je een strafmaatregel of schorsing oneerlijk vindt?
je……………………….?

Dit zijn heel verschillende dingen. Maar het is wel allemaal ongewenst gedrag.
Het voelt dan niet prettig op school. Je voelt je niet vrij, je wordt onzeker en
misschien wel bang.
Gevolg kan zijn dat je bepaalde situaties uit de weg gaat. Dat kan weer zorgen
voor verzuim op school of tijdens je stage (BPV). Dat is niet wat je wilt. Je wilt
relaxed kunnen studeren. Wat doe je eraan? Een gesprek helpt!

HOU OGEN EN OREN OPEN!
Rijn IJssel accepteert geen ongewenst gedrag. Je moet je veilig voelen
binnen school.
Binnen onze school werken veel studenten en medewerkers met elkaar
samen. Pesten, (seksuele) intimidatie, geweld en discriminatie zouden niet
voor moeten komen. We willen er in ieder geval voor zorgen dat als het wel
gebeurt het zo snel en zo goed mogelijk wordt aangepakt. Maar daar hebben
we elkaar voor nodig. Houd dus ogen en oren open. Meld wanneer, waar
en hoe iets gebeurt dat echt niet kan, ook als je er zelf niet mee te maken
hebt. En bedenk, het overkomt niet alleen anderen, het zou ook jou kunnen
overkomen!

BIJ WIE KUN JE TERECHT?
Natuurlijk kun je terecht bij iedere medewerker van Rijn IJssel die je
vertrouwt. Die medewerker wijst je door naar medewerkers met een speciale
taak bijvoorbeeld je studieloopbaanbegeleider of de trajectbegeleider.
Daarnaast zijn er bij Rijn IJssel vertrouwenspersonen. Hiermee kun je
rechtstreeks contact opnemen.
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WAT DOET DE VERTROUWENSPERSOON?
De vertrouwenspersoon…:
• is het eerste aanspreekpunt bij kwesties als (seksuele) intimidatie,
pesten, racisme en andere vormen van discriminatie, en (fysieke of
verbale) agressie of geweld;
• zal je opvangen, te woord staan en elke melding aanhoren, zal je
adviseren, en als nodig doorverwijzen. Vertrouwen en zorgvuldig werken
zijn hierbij erg belangrijk;
• kan je bijstaan bij het indienen van een klacht;
• doet niets zonder jouw toestemming. Echter in situaties waarin sprake
is van crimineel gedrag (bijv. bedreiging, stelen…) geldt er voor de
vertrouwenspersonen een meldplicht.

HOE BEREIK JE DE VERTROUWENSPERSOON?
• Postbus 5162, 6802 ED Arnhem t.a.v. Vertrouwenspersonen Rijn IJssel
• Email: Vertrouwenspersonen@rijnijssel.nl
• Je kunt ook rechtstreeks een vertrouwenspersoon mailen of bellen.
Alle vertrouwenspersonen kunnen worden ingezet op elke locatie.
• Kijk voor meer informatie op: www.rijnijssel.nl/vertrouwenspersonen.

WIE ZIJN DE VERTROUWENSPERSONEN?
Mw. Ellie Meeussen
Dinsdag t/m donderdag
026 3129700
06 241 72 447
e.meeussen@rijnijssel.nl

Mw. Sieka de Wit
Dinsdag t/m vrijdag
026 3129200
06 249 68 233
s.d.wit@rijnijssel.nl

Mw. Fatima Aljadidi
Maandag t/m donderdag
026 3129400
06 438 30 858
f.aljadidi@rijnijssel.nl

Dhr. Arnoud Bloemheuvel
Maandag t/m vrijdag
026 3129700
06 285 57 219
a.bloemheuvel@rijnijssel.nl
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Surf naar: www.rijnijssel.nl/vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen
Rijn IJssel
Postbus 5162
6802 ED Arnhem

