
 

Seksuele intimidatie, seksueel misbruik 
 

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. 

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 elkaar staat centraal 

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. Er zijn op school specialisten 

op het gebied van ‘girlstalk’.  

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

waargenomen. 

1. Waarnemingen ten aanzien van ongewenste intimiteiten worden direct gemeld aan de 

directie.  

2. De directie geeft de vervolgstappen aan en/of laat zich hierin raadplegen door de GGD. 

Aandachtspunten/ afhandeling: 

Het incidentenformulier wordt ingevuld. 

De directie geeft aan of er een notitie moet/mag worden geplaatst in het leerlingvolgsysteem. 

 

 


