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Waar kun je terecht en wat kun je doen bij ... 
< 
0 

� Let op: dit geldt voor leerlingen en hun ouders en voor personeelsleden! 
I 

WAT WAAR/ BIJ WIE KUN JE TERECHT WAT GEBEURT ER DAN 

Een ongeval of een 
incident; bijvoorbeeld 
pesten, geweld, 
bedreiging, diefstal, 
vernieling, intimidatie via 
social media. 

- De coach of iemand anders in je domein.
- Centraal Meldpunt Incidenten via de 

website van 
het UC. Centraal Meldpunt Incidenten 1
{udenscollege.nl) 

- De vertrouwenspersonen* van school: 
Ellen Willems en Thijmen ten 
Bloemendal voor havo/vwo. 
Esther van Bergen voor Waldorf Uden.
Allen bereikbaar op: 0413-283000 
(menukeuze 1 ). 

�==================� �================================� 

Een vermoeden van 
kindermishandeling of 
huiselijk geweld. 

- De aandachtsfunctionaris, Rozemarijn
Deunk. Zij is ondersteuningscoördinator. 
T: 0413-283000 (menukeuze 1 ). 
Mail:r.deunk@udenscollege.nl 

- Veilig Thuis: T: 0800-2000
�==================� �===::::'.�===========================� 

1 Je eigen coach. Problemen met je studie. 

�==================� 
Moeilijke problemen waar je 
zelf niet uit komt en waar je 
graag in vertrouwen met 
iemand over wilt praten. 

Seksuele intimidatie of 
misbruik door iemand op 
school (medeleerlingen, 
docenten, medewerkers, 
stagiaires of wie dan ook). 

Klachten over school. 

- Je eigen coach
- De vertrouwenspersonen* van school.

Dhr. S. van Nunen; 
s.vannunen@udenscollege.nl of
Mevr. E. van Bergen; 
e.bergen@udenscollege.nl
Beiden bereikbaar op: 0413-283000
(menukeuze 1 ). 

Voor gendergerelateerde problemen kun je 
ook contact op nemen met de leerlingen van 
het Gender & Sexuality Netwerk (GSA) via hv-
gsa@udenscollege.nl 

De vertrouwenspersonen* van school 
Ellen Willems en Thijmen ten Bloemendal 
voor havo/vwo. 
Esther van Bergen voor Waldorf Uden.
Allen bereikbaar op: 0413-283000 
(menukeuze 1 ).

Afhankelijk van de aard meld je deze bij je 
coach, je vakdocent, de domeincoach, 
afdelingsdirecteur of sectordirecteur. 

Als je vindt dat je klacht onvoldoende wordt 
opgepakt, kun je je ook nog wenden tot de 
externe klachtencommissie: 
ORION-klachtencommissie: okc@orionnxt.nl 
Zie ook de klachtenregeling op onze website: 
onder Documenten. 

Deze persoon luistert naar je en denkt met je
mee over wat er nu moet gebeuren. 
Als je kiest voor deze ingang geldt dat je een 
bevestiging ontvangt en wordt de schooldirectie
binnen twee dagen geïnformeerd. Dan volgt er 
contact met jou. 
De vertrouwenspersoon denkt met je mee over
wat er nu moet gebeuren en wie jou daarbij het
beste kan helpen. 

Als je op school met niemand wilt praten kun je
ook rechtstreeks bellen met de externe 
vertrouwenspersoon: 
0900-1113111 . 

Zij helpt bij het in kaart brengen middels het
samen invullen van het weegformulier en 
ondersteunt bij het zetten van vervolgstappen. 

Zij geven advies en bieden ondersteuning. 

Je coach denkt met je mee en ondersteunt je. 
Indien nodig kan hij /zij het ondersteuningsteam
om ondersteuning of advies vragen. 

De coach of interne vertrouwenspersoon denkt
met je mee over wat er nu moet gebeuren. 

Als het een ernstige melding is, moet de 
directie aangifte doen bij de politie. Dat kan 
zonder jouw toestemming. De directie 
informeert je wel wanneer er aangifte gedaan
wordt. 

Als je op school met niemand wilt praten kun je
ook rechtstreeks bellen met de externe 
vertrouwenspersoon: 0900-1113111 . 

De vertrouwenspersoon denkt met je mee over 
wat er nu moet gebeuren en wie jou daarbij het
beste kan helpen. 

Deze persoon denkt met je mee over
oplossingen. 

De klachtencommissie beoordeelt de klacht 
en geeft advies aan het schoolbestuur. Deze
hoeft het advies niet op te volgen. Als je het 
alsnog oneens bent, moet je naar de rechter.


