Ongewenste omgangsvormen binnen het onderwijs
Informatie voor jongeren
Inleiding
* Soms krijg je een mailtje waarin je gepest wordt door iemand van school
* Een docent raakt je elke keer aan als hij langs loopt
* Een medewerker van school vertoont wel erg opdringerig gedrag naar de meisjes van de klas
Allemaal voorbeelden van ongewenste omgangsvormen waarmee je op school te maken kunt krijgen.
We willen je uitleggen wat ongewenste omgangsvormen zijn en wat je er aan kunt doen.
Wat zijn ongewenste omgangsvormen?
Pesten, agressie en geweld zijn ongewenste omgangsvormen.
Maar ook alle vormen van ongewenste intimiteiten (zoals bijvoorbeeld ongewenst aangeraakt of gezoend
worden) vallen hieronder.
Wat kun je doen?
Als je te maken krijgt met een vorm van ongewenst gedrag, kun je de volgende stappen zetten:
Stap 1: praten met iemand die je vertrouwt
Meestal is het heel lastig zoiets in je eentje op te lossen. Praat erover met je ouders of iemand anders die
je vertrouwt. Samen kun je dan overleggen wat je hiermee wilt doen.
Stap 2A: de interne contactpersoon
Je kunt ook naar de leerkracht of de interne contactpersoon op je school gaan. Elke school heeft een
interne contactpersoon bij wie je terecht kunt als je te maken hebt met ongewenste omgangsvormen op
school. Je kunt (met of zonder je ouders) bij haar/hem terecht voor vragen en advies op dit terrein.
Ook kan de interne contactpersoon je verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon.
In de schoolgids kun je lezen hoe je haar of hem kunt bereiken.
Stap 2B: de externe vertrouwenspersoon
De externe vertrouwenspersoon is een speciaal opgeleide jeugdarts of jeugdverpleegkundige die in dienst is
bij de GGD. RENN4 maakt gebruik van deze vertrouwenspersoon.
De vertrouwenspersoon:
* kijkt samen met jou wat precies het probleem is en hoe dit opgelost kan worden
* zoekt uit of met bemiddeling een oplossing bereikt kan worden
* biedt jou en je ouders ondersteuning als je een formele klacht bij de klachtencommissie wilt indienen
* kan je verwijzen naar een hulpverleningsinstelling als je op een of andere manier hulp nodig hebt.
Stap 3: de klachtencommissie
De klachtencommissie is een onafhankelijke commissie die klachten onderzoekt op het gebied van
ongewenste omgangsvormen. Na onderzoek waarbij met alle betrokkenen gesproken wordt, brengt de
klachtencommissie een advies uit.
Dit met het doel om een einde aan het ongwenste gedrag te maken.
Meer informatie en contact
Voor meer informatie over de klachtenregeling ongewenste omgangsvormen kunnen jij en/of je ouders
contact opnemen met de interne contactpersoon van de school. In de schoolgids kun je lezen hoe je hem
of haar kunt bereiken.
In elke provincie zijn bij de GGD externe vertrouwenspersonen beschikbaar.
In de provincie Groningen zijn de externe vertrouwenspersonen op werkdagen te bereiken op
telefoonnummer 050 – 367 40 00 (GGD Groningen).
In Friesland kun je op werkdagen bellen naar telefoonnummer 058 – 233 43 34 (GGD Fryslan).
In Drenthe kun je op werkdagen terecht op telefoonnummer 0592 – 30 63 00 (GGD Drenthe).

