Protocol ongewenste intimiteiten tussen leerlingen
Uitgave: juni 2012

Inhoud
1 Inleiding ........................................................................................................................................... 3
2 Begripsbepaling ............................................................................................................................... 3
3 Eigen waarneming van ongewenste intimiteiten ............................................................................ 3
4 Vermoeden van ongewenste intimiteiten....................................................................................... 4
5 Klachten over ongewenste intimiteiten .......................................................................................... 5
6 Vermoeden van een strafbaar feit .................................................................................................. 5
7 Melding of aangifte bij politie en justitie ........................................................................................ 5
8 De directie zorgt voor maatregelen die het verloop van het proces na het doen van aangifte
waarborgen. ............................................................................................................................................ 6
9 Toelichting ....................................................................................................................................... 6
9.1
Seksuele intimidatie en seksueel misbruik .............................................................................. 6
9.2
Aangifte of melding bij politie en justitie ................................................................................ 7
10
Verklaring medezeggenschapsraad ............................................................................................. 7

PROTOCOL ONGEWENSTE INTIMITEITEN TUSSEN LEERLINGEN

2

1

Inleiding

Op het moment dat op school sprake is van ongewenste intimiteiten door leerlingen jegens andere
leerlingen is het van belang voor de school te weten hoe te handelen. Dit protocol wil een
handreiking geven ten aanzien van de wijze hoe de school dient te handelen als er sprake is of als er
een vermoeden is van ongewenste intimiteiten tussen leerlingen van de school.
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 (zie bijlage 1).
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.
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Begripsbepaling

Ongewenste intimiteiten
Seksuele intimiteiten
Contactpersoon

Vertrouwenspersoon

Vertrouwensinspecteur

College van Bestuur
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Van ongewenste intimiteiten is sprake wanneer een gedrag als
ongewenst, vervelend, hinderlijk of bedreigend wordt ervaren.
Van seksuele intimiteiten is sprake wanneer de ongewenste
intimiteiten seksueel getint zijn.
De contactpersoon verwijst de klager bij klachten naar de
vertrouwenspersoon. Hij/zij heeft geen inhoudelijke rol en fungeert
uitsluitend als ‘wegwijzer’ of als brievenbus richting
vertrouwenspersoon.
De vertrouwenspersoon gaat na of de klacht kan worden opgelost
door bemiddeling tussen de klager en de aangeklaagde. Als dat niet
mogelijk is, gaat hij/zij na of de klacht aanleiding geeft tot het
indienen van een formele klacht bij de klachtencommissie.
Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van
vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen, docenten, directies en
besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen wanneer zich
in of rond de school problemen voordoen op het gebied van:
 seksuele intimidatie en seksueel misbruik;
 lichamelijk geweld;
 grove pesterijen;
 extremisme en radicalisering.
Bevoegd gezag van de school.

Eigen waarneming van ongewenste intimiteiten

Deze paragraaf geeft aan wat de school moet doen als een teamlid feitelijk ongewenste intimiteiten
waarneemt m.b.t. aanrakingen van een andere leerling waar de leerling zich niet prettig bij voelt.
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Waarnemingen door teamleden ten aanzien van ongewenste intimiteiten worden direct gemeld aan
de verantwoordelijke leerkracht en locatieleider. 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. De locatieleider informeert de directeur Onderwijs & Leerlingenzorg.
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 goed beeld verkregen wordt van het geen gebeurd is. Op dezelfde dag wordt
contact opgenomen met de locatieleider zodat (eventueel in overleg met de directeur O & L) bepaald
kan worden wat er gaat gebeuren. Tevens wordt er op de dag van waarneming van ongewenste
intimiteiten contact opgenomen met ouders/verzorgers van de betreffende leerlingen.
Door de verantwoordelijke leerkracht wordt een journaalmelding gedaan en wordt het
incidentenformulier ingevuld.
Belangrijk:
 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 neme stappen op de hoogte.
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Vermoeden van ongewenste intimiteiten

Deze paragraaf geeft aan wat de school moet doen als er een vermoeden van ongewenste
intimiteiten is m.b.t. aanrakingen van een andere leerling waar de leerling zich niet prettig bij voelt.
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 wacht 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 Onderwijs &
Leerlingenzorg.
Direct nadat een teamlid door een leerling in vertrouwen is genomen, neemt hij/zij contact op met
de verantwoordelijke leerkracht die op zijn/haar beurt weer de leerling apart neemt zodat er een
goed beeld verkregen wordt van het geen gebeurd is. Op dezelfde dag wordt contact opgenomen
met de locatieleider zodat (eventueel in overleg met de directeur O & L) bepaald kan worden wat er
gaat gebeuren. Tevens wordt er contact opgenomen met ouders/verzorgers van de betreffende
leerlingen. Door de verantwoordelijke leerkracht wordt een journaalmelding gedaan en wordt het
incidentenformulier ingevuld.
Belangrijk:
 De locatieleider is het eerste aanspreekpunt bij ongewenste intimiteiten.
 Zorg voor de veiligheid van de leerling.
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Laat het slachtoffer niet alleen.
De verantwoordelijke leerkracht informeert de ouders/verzorgers en houdt hen van alle te
nemen stappen op de hoogte.
Uit het hierboven vermeldde onderzoek moet blijken of de verdachte ook daadwerkelijk
schuldig is, houdt er dan ook rekening mee dat dit het geval kan zijn.

Klachten over ongewenste intimiteiten

Klachten van leerlingen of hun ouders/verzorgers over (mede)leerlingen ten aanzien van ongewenste
intimiteiten worden in principe in eerste instantie gemeld bij de contactpersoon. De
vertrouwenspersoon (of ieder ander die het vertrouwen heeft van de leerling) is het eerste
aanspreekpunt bij klachten over ongewenste intimiteiten. De vertrouwenspersoon bekijkt of de
klacht van een leerling of zijn ouders/verzorgers op een snelle, maar zorgvuldige wijze kan worden
opgelost.
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Vermoeden van een strafbaar feit

Bij een vermoeden van een strafbaar feit op grond van:
 klachten van een leerling of zijn ouders/verzorgers en/of,
 datgene dat door anderen (leerlingen en medewerkers) in de school kenbaar wordt gemaakt,
neemt de contactpersoon of een andere medewerker in de school die op de hoogte is omtrent een
vermoeden van een strafbaar feit onmiddellijk contact op met de directie. In dit eerste gesprek wordt
informatie uitgewisseld over de aard en de ernst van de situatie. Daarbij worden de volgende
afspraken gemaakt over de verdere procesgang:
 De locatieleider eventueel in overleg met de directeur O & L bekijkt op grond van de
aanwezige informatie of er inderdaad sprake is van een redelijk vermoeden van een
zedendelict en stelt zo nodig een nader onderzoek in.
 De directeur O & L treedt bij twijfel in contact met de vertrouwensinspecteur en het College
van Bestuur voor nader overleg en advies.
 Afhankelijk van het resultaat van het eerste overleg en/of het overleg met de
vertrouwensinspecteur c.q. het College van Bestuur wordt een beslissing genomen over het
doen van aangifte bij politie en justitie of dat wordt overgegaan tot melding van het incident
bij de afdeling jeugd- en zedenzaken van de politie.
 Melding of aangifte bij politie en justitie vindt plaats nadat hiervan de ouders/verzorgers van
het slachtoffer/slachtoffers en de ouders/verzorgers van de verdachte leerling/leerlingen op
de hoogte zijn gesteld.
 Het College van Bestuur wordt van een aangifte bij politie en justitie altijd op de hoogte
gesteld.
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Melding of aangifte bij politie en justitie

Bij een vermoeden van een strafbaar feit kan de directeur O & L besluiten tot het doen van een
melding bij de politie. Deze melding kan leiden tot een nader onderzoek door de politie die
vervolgens tot de conclusie kan komen dat er sprake is van een strafbaar feit. In de regel wacht de
politie
af tot het slachtoffer en/of de school officieel aangifte doet. Bij een geconstateerd strafbaar feit
heeft de directie in feite geen andere mogelijkheid dan het doen van aangifte.
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De directie kan bij twijfel over de wenselijkheid van het doen van een melding, op grond van
het onderzoek, ook laten meewegen dat de ouders/verzorgers van het slachtoffer in het belang van
hun kind afzien van het doen van aangifte.
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De directie zorgt voor maatregelen die het verloop van het proces na het
doen van aangifte waarborgen.

De directie zorgt voor maatregelen die het verloop van het proces na het doen van aangifte
waarborgen.
1. Gedurende het onderzoek door de politie en/of de school wordt/worden de vermoedelijke
dader(s) tijdelijk de toegang tot de school ontzegd. Overleg met de inspectie vindt plaats
indien de duur van de ontzegging langer is dan de wettelijk toegestane termijn van één week.
2. De ouders/verzorgers van het slachtoffer(s) worden zowel mondeling als schriftelijk door de
directie op de hoogte gesteld van de door de school genomen maatregelen waarbij de zorg
voor de begeleiding van het slachtoffer en zijn ouders/verzorgers voorop staat.
3. De ouders/verzorgers van de (minderjarige) vermoedelijke dader(s) worden zowel mondeling
als per brief met opgave van redenen geïnformeerd over het besluit tot ontzegging van de
toegang tot de school.
4. Nadat het justitieel onderzoek en/of het schoolonderzoek is afgesloten, besluit de directie of:
- de vermoedelijke dader(s) weer wordt/worden toegelaten tot de school,
- de vermoedelijke dader(s) wordt/worden geschorst, op een andere locatie worden
geplaatst of bij het College van Bestuur worden voorgedragen voor definitieve
verwijdering van school volgens het protocol schorsing en verwijdering.
5. Er gaat een brief naar de vermoedelijke dader(s) of naar de ouders/verzorgers als de dader(s)
minderjarig is/zijn waarin het besluit tot schorsing/verwijdering of een andere ordemaatregel
met opgave van redenen wordt meegedeeld volgens het protocol schorsing en verwijdering.
6. De directie draagt zorg voor passende maatregelen ten aanzien van de communicatie en
informatie en neemt afhankelijk van de situatie de nodige terughoudendheid in acht ten
aanzien van:
- de berichtgeving naar de overige betrokken medewerkers in de school,
- de berichtgeving naar ouders, leerlingen en de pers. (Hij/zij dient hierbij altijd een
beroep te doen op het College van Bestuur).
7. De directie draagt zorg voor de voortgang van het onderwijsproces van alle betrokken
leerlingen waaronder de vermoedelijke dader(s). Indien het onderzoek van politie en justitie
dit toelaat wordt/worden de vermoedelijke daders voorzien van huiswerk en in staat gesteld
examens en toetsen te maken indien van toepassing.
8. De directie draagt zorg voor de begeleiding en nazorg van het slachtoffer/slachtoffers en de
vermoedelijke dader(s) en hun ouders/verzorgers en verwijst naar de contactpersoon en zo
nodig naar hulpverlenende instanties.
9. Wanneer de directie van mening is dat er op grond van het verrichte onderzoek door politie
en justitie geen aanleiding is om aan te nemen dat er sprake is geweest van een strafbaar feit
wordt/worden de betrokken leerling/leerlingen die voor de duur van het onderzoek is/zijn
geschorst, door de directie gerehabiliteerd.
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Toelichting
Seksuele intimidatie en seksueel misbruik

Onder seksuele intimidatie wordt verstaan ongewenst seksueel getinte aandacht die tot uiting komt
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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. Het gaat in de wet om
strafbare vormen van seksuele intimidatie en seksueel misbruik, waaronder:
 ontucht: handelingen als voorspel op feitelijk seksueel contact; kla(a)g(st)er is betast,
gestreeld, uitgekleed, gekust door de aangeklaagde.
 aanranding: de kla(a)g(st)er is gedwongen met geweld, bedreiging of andere feitelijkheid
seksuele handelingen te dulden of te plegen; de kla(a)g(st)er heeft bijvoorbeeld toe moeten
zien hoe de aangeklaagde zichzelf bevredigende, de kla(a)g(st)er heeft de aangeklaagde
moeten bevredigen.
 verkrachting: de kla(a)g(st)er is gepenetreerd in vagina, anus of mond door de aangeklaagde.
Deze penetratie heeft plaatsgevonden met geweld, bedreiging van geweld of andere
feitelijkheid.

9.2

Aangifte of melding bij politie en justitie

Een aangifte is het melden van een (vermoedelijk) gepleegd strafbaar feit bij een
opsporingsambtenaar. Er moet een verdenking jegens een leerling bestaan bijvoorbeeld uit
getuigenverklaringen of een bekentenis van de verdachte of het op heterdaad1 betrappen van de
(vermoedelijke) dader. Bij een geconstateerd strafbaar feit heeft de directie in feite geen keuze. Van
een strafbaar feit moet aangifte worden gedaan bij politie en justitie. Als ouders/verzorgers van
mogelijke slachtoffers geen aangifte willen doen, is de school gerechtigd dat zelf te doen.
Bij twijfel over het doen van aangifte op grond van de bevindingen van het door de school gevoerde
onderzoek kan de directie besluiten tot het doen van een melding bij jeugd en zedenzaken van
de politie. Echter de kans bestaat dat zodra de politie op de hoogte wordt gesteld van een
vermoedelijk strafbaar feit zij kan besluiten tot het instelling van een opsporingsonderzoek. Een
officiële aangifte is daar niet voor nodig. Een telefoontje (ook anoniem) kan al als een aangifte
worden opgevat. Het vragen van advies bij de vertrouwensinspecteur, contactpersoon en het College
van Bestuur is bij twijfel dan ook aangewezen.

10 Verklaring medezeggenschapsraad
Op 3 juli 2012 heeft de Medezeggenschapsraad van De Herman Broerenstichting kennis genomen
van het protocol ongewenste intimiteiten en stemt hiermee in.

1

Op grond van artikel 53 strafvordering is een ieder bevoegd de op heterdaad betrapte aan te houden.
Heterdaad wil zeggen dat men het strafbare feit ziet gebeuren of de situatie zeer kort daarna. Opsluiting kan
plaatsvinden tot de politie is gearriveerd, overdragen aan de politie dient zo spoedig mogelijk te gebeuren.
Inbeslagneming door de school van met zich gevoerde (vuur)wapens is mogelijk. Er mag echter niet worden
overgegaan tot fouilleren. Het doorzoeken van kluisjes of kastjes zonder toestemming van de leerling is niet
toegestaan. Het doorzoeken is zonder toestemming van betrokkene in principe slechts mogelijk na een
gegeven machtiging van de officier van justitie.
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