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3 Seksuele  intimidatie, seksueel 

misbruik/misdrijf 
 

Binnen de school kan er sprake zijn van ongewenst seksueel gedrag.  Het is van groot belang bij 

vermoeden van ongewenste intimiteiten tussen leerlingen weten hoe te handelen . Ook verhaalt dit 

protocol de handelingswijze bij (het vermoeden) van sexueel ongewenste intimiteiten tussen 

personeel ( waaronder ook stagiaires vallen)  en leerlingen.  

Algemene definities/ toelichting  
In Nederland is seksueel contact met een kind beneden de twaalf jaar zonder meer strafbaar. Ook 

contact met een jongere tussen de twaalf en zestien jaar is strafbaar, maar de politie komt volgens 

het geldend recht alleen in actie als aangifte wordt gedaan en een klacht wordt ingediend door de 

jongere, de ouders/verzorgers of de Raad voor de Kinderbescherming.  

Er zijn bepalingen die iedereen verplichten tot het doen van aangifte, zoals bij een vermoeden van 

een strafbaar feit. Onder een strafbaar feit moet in dit protocol worden verstaan een zedendelict 

zoals ontucht, aanranding of verkrachting . Bij twijfel over de aard van een incident en afhankelijk 

van de omstandigheden kan de directie bij politie en justitie een melding doen van wat zich heeft 

afgespeeld. Echter een melding kan ook tot gevolg hebben dat er toch een opsporingsonderzoek 

plaatsvindt dat kan leiden tot vervolging van de verdachte van het incident en bestraffing van de 

dader. Het protocol gaat hier nader op in. 

Preventie 
Seksuele vorming is een onderdeel van het onderwijs binnen de Lelie. De school streeft ernaar dat 

seksualiteit een positief en geïntegreerd onderdeel van het leven is. Elke leerling heeft daarom recht 

op seksuele vorming en voorlichting als basis van een gezonde seksuele ontwikkeling en – beleving. 

Respectvol omgaan met anderen staat centraal. 

Afspraken, die we hierover gemaakt hebben zijn. 

 Er is geen lijfelijk contact tussen personeelsleden en leerlingen en leerlingen onderling. 

Leerling troosten of bemoedigen door middel van een arm om de schouder, schouderklop. 

We verwijzen naar de Basregel; mijn lijf is van mij. 

 Verliefde leerlingen mogen op het SO hand in hand lopen op het plein. Op het VSO is dit niet 

meer toegestaan.  



Binnen de school wordt er gedurende het jaar op verschillende manieren gewerkt aan seksuele 

bewustwording en gezondheid. De werkgroep seksuele gezondheid richt zich op de bewustwording 

van de seksuele ontwikkeling van de leerlingen. In samenwerking met MEE vindt er eens in de twee 

jaar  training seksuele gezondheid plaats op school. Aan de training doen daarvoor uitgekozen 

leerlingen mee. De training is aangepast op het niveau van deze leerlingen.  Incidenteel wordt de 

training ook individueel aan een leerling gegeven. Indien nodig worden er vanuit MEE ook 

vervolgtrajecten aangeboden. Ouders worden door middel van twee ouderavonden intensief 

betrokken bij deze training.  

Eénmaal per jaar is een blok-vak seksuele vorming . Er wordt hierbinnen gewerkt met 5 themakisten 

(Via GGD) en mappen. Lesideeën worden toegevoegd in de themamap.  

De thema’s zijn: 

1. Ik en mijn lijf/puberteit 

2. verzorging en hygiëne 

3. Vriendschap en relaties 

4. Zwangerschap/ geboorte 

5. Voorlichtingsmateriaal/voorbehoedsmiddelen 

Plan van aanpak 
Deze paragraaf geeft aan wat de school moet doen als een teamlid feitelijk ongewenste intimiteiten 

waarneemt m.b.t. aanrakingen van een (andere)  leerling .  

1. Waarnemingen door teamleden ten aanzien van ongewenste intimiteiten worden direct 

gemeld aan de verantwoordelijke leerkracht en locatieleider.  

2. Direct nadat een teamlid een ongewenste intimiteit waarneemt of denkt waar te nemen, 

neemt hij/zij contact op met de verantwoordelijke leerkracht die op zijn/haar beurt weer de 

leerling apart neemt zodat er een beeld verkregen wordt van het geen gebeurd is. Dit moet 

een kort infomerend gesprek zijn.  Pas op met horen! Hoor en wederhoor moet door een 

speciaal opgeleid persoon gebeuren! 

3. De locatieleider is het eerste aanspreekpunt bij ongewenste intimiteiten. De locatieleider is 

er verantwoordelijk voor dat wordt onderzocht wat er feitelijk is voorgevallen en draagt er 

zorg voor dat snel en zorgvuldig passende acties worden ondernomen.  

4. De locatieleider infomreert de expert van ´s Heeren Loo en zet deze in voor hoor en 

wederhoor.  

5. De locatieleider informeert de directeur.  

6. Tevens wordt er op de dag van waarneming van ongewenste intimiteiten contact 

opgenomen met ouders/verzorgers van de betreffende leerlingen. 

7. In het geval het een personeelslid betreft wordt deze direct en  gedurende het onderzoek op 

non-actief gezet.  

8. Door de verantwoordelijke leerkracht wordt een journaalmelding gedaan en wordt het 

incidentenformulier ingevuld. 

Aandachtspunten/ afhandeling: 
 De locatieleider is het eerste aanspreekpunt bij ongewenste intimiteiten. 

 Zorg voor de veiligheid van de leerling. 

 Laat het slachtoffer niet alleen. 



 De verantwoordelijke leerkracht informeert de ouders/verzorgers van zowel het slachtoffer 

als de dader en houdt hen van alle te nemen stappen op de hoogte. 

Het vermoeden van ongewenste intimiteiten kan ontstaan doordat een leerling of een 

ouder/verzorger een teamlid in vertrouwen neemt en vertelt dat er iets is voorgevallen. Ook kan een 

leerling non-verbale signalen geven. Het is dan belangrijk een veilige situatie te creëren waarin in rust 

onderzocht kan worden wat zich mogelijkerwijs kan hebben voorgedaan. Ga nooit alleen een 

vermoeden onderzoeken, maar leg het voor aan de verantwoordelijke leerkracht en locatieleider. 

Vertel de leerling dat je dat moet doen om zorgvuldig te handelen. De locatieleider is het eerste 

aanspreekpunt bij ongewenste intimiteiten. De locatieleider is er verantwoordelijk voor dat wordt 

onderzocht wat er feitelijk is voorgevallen en draagt er zorg voor dat het vermoeden snel en 

zorgvuldig kan worden verduidelijkt. De locatieleider informeert de directeur . 

1. Direct nadat een teamlid door een leerling in vertrouwen is genomen, neemt hij/zij contact 

op met de verantwoordelijke leerkracht. 

2. De leerkracht op zijn/haar beurt neemt de leerling apart  zodat er een goed beeld verkregen 

wordt van hetgeen gebeurd is. Dit is een kort informerend gesprek. Voor hoor en wederhoor 

wordt er een expert vanuit  ’s Heeren Loo ingezet. Op dezelfde dag wordt contact 

opgenomen met de locatieleider zodat bepaald kan worden wat er gaat gebeuren. 

3. De locatieleider informeert de expert van ´s Heeren Loo en zet deze in voor hoor en 

wederhoor.  

4. Tevens wordt er contact opgenomen met ouders/verzorgers van de betreffende leerlingen. 

5. In het geval het een personeelslid betreft wordt deze direct en gedurende het onderzoek op 

non-actief gezet.  

6. Door de verantwoordelijke leerkracht wordt een journaalmelding gedaan en wordt het 

incidentenformulier ingevuld. 

 


