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UN1EK onderwijs en opvang biedt onderwijs en opvang in een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar.  
We organiseren dit in onze integrale kindcentra (IKC’s) vanuit één visie, één missie en één organisatie.  
UN1EK heeft in de regio Maassluis, Vlaardingen en Schiedam negen IKC’s, acht scholen voor christelijk primair  
basisonderwijs met peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang en diverse locaties voor kinderopvang.  
Alle IKC’s van UN1EK hebben een UN1EK profiel en aanbod.   
 
We werven UN1EKe mensen en ontwikkelen onze medewerkers op UN1EKe wijze. Zij maken het verschil! 

 

Stichting UN1EK zoekt twee:  
 

EXTERNE VERTROUWENSPERSONEN M/V 
OP VRIJWILLIGE OPROEPBASIS 

 
De externe vertrouwenspersoon is beschikbaar voor werkzaamheden op basis van de klachtenregeling 
onderwijs van het bestuur. Hij/zij speelt in dit kader een ondersteunende, bemiddelende en adviserende 
rol. Zowel ouders als medewerkers kunnen een beroep doen op de vertrouwenspersoon. Het betreft hier 
niet arbeidsrechtelijke zaken. Enige kennis en ervaring binnen het (primair) onderwijs is wenselijk. Een 
onafhankelijke positie ten opzichte van Stichting UN1EK is noodzakelijk. 

 

Wat vragen wij?  
De vertrouwenspersoon waar we naar op zoek zijn: 

 wil zich waar nodig inzetten om anderen te helpen wanneer er klachten zijn over het handelen 
binnen de organisatie van UN1EK; 

 heeft inzicht in de aard en omvang van problematiek die zich in de dagelijkse gang van zaken in het 
onderwijs in onze IKC’s en scholen voordoet; 

 is zowel mondeling als schriftelijk zeer communicatief vaardig; 

 heeft inzicht in eigen handelen, is reflectief;  

 weet zich neutraal op te stellen; 

 is advies- en gespreksvaardig; 

 Is bereikbaar voor ouders of medewerkers per mail en telefonisch; 

 woont in de regio; 

 is integer en heeft een evenwichtige persoonlijkheid; 

 maakt op dit moment geen gebruik van onderwijs en/of opvang bij UN1EK; 

 kan omgaan met vertrouwelijke informatie en met weerstanden; 

 heeft globale kennis van mogelijke rechtspositionele en justitiële gevolgen van het indienen van 
een klacht; 

 heeft kennis van de interne organisatiestructuur en cultuur van het onderwijs en in het algemeen 
en van UN1EK in het bijzonder; 

 zoekt samen met de klager naar oplossingen, geeft ondersteuning en advies en gaat na of een 
oplossing in de informele sfeer tot de mogelijkheden behoort; 
 

z.o.z. 
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 kan de klager ondersteunen en begeleiden bij het indienen van de klacht als de klager daarom 
verzoekt; 

 informeert de klager over instanties of instellingen die de klager behulpzaam kunnen zijn bij het 
oplossen van problemen die samenhangen met de klacht en begeleidt de klager zo nodig bij het 
leggen van contact; 

 kan het bevoegd gezag gevraagd en ongevraagd adviseren indien signalen die hem of haar 
bereiken daar aanleiding toe geven; 

 brengt aan het bevoegd gezag schriftelijk verslag uit van de verrichte werkzaamheden. 
 

Wij zoeken twee vertrouwenspersonen die een sociaal, toegankelijk, oprecht en gezaghebbend 
persoon zijn, die het vertrouwen genieten van de bij de organisatie betrokken personen en thuis zijn in 
de cultuur van het basisonderwijs.  
 

Wat bieden wij? 
U ontvangt op declaratiebasis een vrijwilligersvergoeding op basis van gewerkte uren. Hoewel u wordt 
benoemd door het college van bestuur van UN1EK komt u met het oog op onafhankelijkheid niet in 
dienst van UN1EK. 
 

Informatie en solliciteren 
Voor meer informatie over deze vacature kunt u een e-mail sturen naar de bestuurssecretaris van 
Stichting UN1EK, mevrouw Hester Hill-Veen via h.hill@un1ek.nl In de zomervakantie zijn we beperkt 
bereikbaar.  
 
U kunt tot uiterlijk 18 augustus 2017 reageren op deze vacature. Stuur een mail aan h.hill@un1ek.nl 
met uw motivatie en c.v. De selectiegesprekken zullen in de eerste twee weken van het nieuwe 
schooljaar plaatsvinden. 
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