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Vacature  
 
Op 1 augustus 2015 ontstond Stichting Vitus Zuid uit de landelijke reorganisatie van het onderwijs 
aan leerlingen met een auditieve en/of communicatieve problematiek. De reorganisatie was het 
gevolg van veranderende wet- en regelgeving rond Passend Onderwijs. 

Tegenwoordig zorgen zo’n 500 goed gekwalificeerde medewerkers dagelijks voor het onderwijs aan 
en de begeleiding van ruim 1.800 leerlingen. Deze leerlingen zijn verdeeld over drie 
onderwijseenheden: Mgr. Hanssen, Taalbrug Junior en Taalbrug College. Het verzorgingsgebied van 
Vitus Zuid strekt zich uit over heel Limburg en Zuidoost-Brabant. 
Vitus Zuid is statutair gevestigd in Eindhoven.  
 
Vitus Zuid is op zoek naar een:  
 

 

Externe Vertrouwenspersoon  
 
  
 
 

Functie-eisen: 
 

 het verrichten voor de stichting van werkzaamheden op basis van de klachtenregeling die is 

vastgesteld en het spelen in dit kader van een ondersteunende, bemiddelende en 

adviserende rol;  

 het, samen met de klager, zoeken naar oplossingen, bieden van ondersteuning en advies en 

het nagaan of een oplossing in de informele sfeer tot de mogelijkheden behoort;  

 het nagaan of de klacht door bemiddeling kan worden opgelost;  

 het ondersteunen en begeleiden van een klager bij het indienen van de klacht als de klager 

dat vraagt;  

 het informeren van de klager over instanties of instellingen die de klager behulpzaam 

kunnen zijn bij het oplossen van problemen die samenhangen met de klacht en het zo nodig 

begeleiden van de klager bij het leggen van contact;  

 het functioneren als eerste aanspreekpunt bij meldingen van seksueel misbruik en zorgen 

voor de eerste opvang en begeleiding van degene die met seksueel misbruik is 

geconfronteerd;  

https://www.vituszuid.nl/dt_scholen/mgr-hanssen/
https://www.vituszuid.nl/dt_scholen/taalbrug-junior/
https://www.vituszuid.nl/dt_scholen/taalbrug-college/
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 het ondersteunen van de aangeklaagde indien die dat wenst, met dien verstande dat hij niet 

tegelijkertijd de klager kan ondersteunen;  

 het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bevoegd gezag indien hem/haar signalen 

bereiken die daar aanleiding toe geven;  

 het jaarlijks uitbrengen aan het bevoegd gezag van een schriftelijk verslag van zijn 

werkzaamheden;  

 het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur-bestuurder, de directeuren 

en/of anderen die werkzaam zijn in de organisatie, waarbij gedacht kan worden aan de 

geldende wet- en regelgeving en belangrijke maatschappelijke thema’s op het punt van 

sociale veiligheid. 

 
Persoonlijk Profiel: 
 

 Sociaal vaardig; 
 Toegankelijk en oprecht persoon   
 Beïnvloedend vermogen/adviesvaardigheden; 
 Zelfstandig en onafhankelijk; 
 Accuratesse; 
 In het bezit van het certificaat vertrouwenspersoon (LVV) 
 Communicatieve vaardigheden 
 Bekend met schoolomgevingen. 
 

 
 

Informatie: 
 Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Margo Jenniskens 
 Zie ook de website www.vituszuid.nl 

 
Sollicitatie:  

 Uw gemotiveerde brief met CV kunt u voor 15 juli a.s. richten aan Vitus Zuid t.a.v. Margo 
Jenniskens, Toledolaan 3, 5629 CC Eindhoven en bij voorkeur mailen naar: 
personeelsadministratie@taalbrug.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


