
    

Protocol seksuele intimidatie  
  
Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: ongewenste, seksueel getinte aandacht die tot uiting 

komt in verbaal, fysiek en non-verbaal gedrag. Dit gedrag wordt door degene die het ondergaat, 

ongeacht sekse en/of seksuele voorkeur, ervaren als ongewenst of wordt, indien het een 
minderjarige leerling betreft, door de ouders, voogden of verzorgers van de leerling als ongewenst 

aangemerkt. Seksueel intimiderend gedrag kan zowel opzettelijk als onopzettelijk zijn.  

Iedereen moet de mogelijkheid hebben om in een prettige en veilige manier te kunnen leren of 

werken. Leerlingen en medewerkers kunnen alleen goed functioneren als zij zich op school veilig 
voelen. Seksuele intimidatie leidt tot gevoelens van onveiligheid. Leerlingen en medewerkers die 

hiermee worden geconfronteerd, moeten met hun probleem ergens terecht kunnen. De afspraken 

binnen het protocol moeten daar aan bijdragen. Wanneer er sprake is van seksuele intimidatie kun je 
dit melden bij de schooldirectie of het bestuur van OZHW. Als er sprake is van seksueel misbruik is er 

sprake van een misdrijf en geldt er een officiële procedure waarbij er aangifte gedaan dient te 

worden bij de politie.   

Wij streven naar gelijkwaardigheid binnen de school wat inhoudt dat de volgende gedragingen niet 

worden getolereerd:   

1. Seksistisch taalgebruik en seksueel getinte grappen zijn niet aanvaardbaar.  

2. Indien een medewerker alleen achterblijft in een ruimte met een leerling, dan dient de 

medewerker ervoor te zorgen dat dit door derden kan worden waargenomen. Dit geldt zowel bij 

speciale activiteiten als bij activiteiten die vallen onder het reguliere onderwijsprogramma. 

3. Medewerkers in het VO betreden omkleedruimtes volgens de norm ‘mannelijke medewerkers bij 

jongens en vrouwelijke medewerkers bij meisjes’. Hun binnenkomst wordt vooraf kenbaar gemaakt. 

In geval van calamiteiten kan hiervan worden afgeweken. Omdat in het PO gebruik wordt gemaakt 

van gemengde kleedruimtes is dit daar niet altijd van toepassing. We gaan er hierbij vanuit dat men 

hierbij bij de hogere groepen het gezonde verstand gebruikt.  

4. Het dringende advies is om leerlingen niet bij medewerkers thuis uit te nodigen. In het kader van 

een groepsactiviteit is dit minder stringent. Ouders dienen te allen tijde hiervan in kennis te worden 

gesteld.   

5. Bij het uitspreken van felicitaties bepalen beide personen of het wenselijk is dat hierbij fysiek 
contact plaatsvindt in de vorm van bijvoorbeeld een kus. Ook hierbij gebruikt men het gezonde 

verstand.   

 

Signalering en melding seksueel misbruik   

Bij seksueel misbruik is er sprake van ontucht, aanranding of verkrachting: delicten die onder het 

Wetboek van Strafrecht vallen.   

De wet regelt dat het bestuur van een school verplicht is om aangifte te doen van een vermoeden 

van seksueel misbruik van een leerling. Daarnaast is het bestuur het verplicht dit te melden bij de 
onderwijsinspectie. Als er op school een redelijk vermoeden bestaat dat een medewerker zich 

schuldig heeft gemaakt aan seksuele intimidatie of seksueel misbruik, moet het bevoegd gezag 

overleg voeren met de vertrouwensinspecteur van het onderwijs. Als de inspecteur dit redelijk 
vermoeden deelt, moeten de ouders onmiddellijk van het vermoeden op de hoogte worden gesteld. 

Daarnaast is het bestuur verplicht aangifte te doen. Alle medewerkers in de school heeft een 



    
meldingsplicht: de plicht om een vermoeden te melden bij de directeur / bevoegd gezag. Is het geen 

vermoeden meer? Het verzwijgen van een strafbaar feit is strafbaar!   

In alle gevallen moeten leerlingen en medewerkers tegen misbruik, intimidatie en geweld beschermd 

worden. In het handelen hoort daarom altijd het belang van de afhankelijke partij voorop te staan. 
Vandaar dat de Wet op het Bestuur al tot het handelen dwingt als er sprake is van een vermoeden 

van intimidatie of misbruik. OZHW zal dan ook in geval van misbruik, intimidatie en/of geweld 

passende maatregelen nemen tegen de vermeende dader.   

De procedure van melding (zowel op naam als anoniem) ziet er als volgt uit:   

1. De directeur / bevoegd gezag ontvangt een melding.   

2. De directeur / bevoegd gezag noteert de melding op een eventueel vastgelegd meldingsformulier.  

3. De directeur / bevoegd gezag stelt de vermoedelijke dader op de hoogte.   

4. Indien de melding heeft plaatsgevonden bij het bevoegd gezag beslist het bevoegd gezag of de 

melding alsnog kenbaar wordt gemaakt bij de directeur van de betreffende school.   

5. Elke melding wordt schriftelijk en onmiddellijk door de directeur aan het bevoegd gezag ter hand 

gesteld.   

6. Alle zaken die rondom de melding van enigerlei belang lijken te zijn, worden toegevoegd aan de 

melding.  7. De feiten en omstandigheden ten aanzien van de inhoud van een redelijk vermoeden 
worden daar waar dat van toepassing is afgestemd tussen directeur / bevoegd gezag en de 

vertrouwensinspecteur van het onderwijs.   

8. Daar waar redelijk vermoeden bestendigd wordt, volgt er aangifte bij de politie en worden 

ouders onmiddellijk op de hoogte gesteld.   

9. Daar waar er geen bestendiging is van een redelijk vermoeden wordt de melding vijf jaar in het 

dossier van het betreffend medewerker bewaard.   

10. Na vijf jaar zal, wanneer er geen nieuwe meldingen plaatsvinden, deze melding vernietigd 

worden.   

11. Bij mobiliteit tijdens de periode van vijf jaar zowel binnen als buiten het bevoegd gezag zal de 
directeur van betreffend medewerker na benoeming de directeur van betreffende nieuwe 

organisatie vertrouwelijk van de melding op de hoogte stellen.   

 


