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Protocol seksueel misbruik. 
Wij definiëren seksueel misbruik als 

“Elke vorm van ongewenste seksueel getinte aandacht, zoals deze tot uiting kan komen 

in woorden en/of lichamelijk gedrag dat zowel opzettelijk als toevallig kan zijn. Kenmerk 

is de eenzijdigheid en/of machtsongelijkheid in fysiek en/of psychologisch opzicht en 

dwang dat ermee gepaard gaat.” 

 
Misbruik bij leerlingen onderling. 
Stap 1. 

In het geval van een vermoeden of constatering van seksueel grensoverschrijdend 

gedrag van een leerling, gaat het teamlid met deze vermoedens naar een lid van de 

Commissie voor de Begeleiding (directeur, orthopedagoog, schoolarts, 

schoolmaatschappelijk werker); 

Interne contactpersoon vertrouwenszaken: Shanna Visser (orthopedagoog) of Reinier 

Kremer (leerkracht) en Merijn Wierenga (jeugdmaatschappelijk werk); 

Contactgegevens externe vertrouwenspersoon: mevrouw Netty Gallee (tel. 06-52477731) 

Wanneer er klachten zijn over de afhandeling: Landelijke klachtencommissie 

Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht, tel. 030-2809590, fax. 030-

2809591; 

 

Melding door leerling. Als de melding van seksuele intimidatie, aanranding of 

verkrachting afkomstig is van een leerling, is opvang en steun voor de leerling het eerste 

aandachtspunt. Degene bij wie de melding binnenkomt, mag nooit beloven dat hij/zij het 

aan niemand zal vertellen. Het kan nodig zijn anderen in te schakelen om de leerling te 

helpen. Het zoveel mogelijk waarborgen van de veiligheid van de leerling is uitgangspunt 

van handelen. Ouders van de betrokken leerling worden z.s.m. op de hoogte gesteld door 

de directie. 

Bij belangstelling vanuit de media is de directeur-bestuurder van Plateau de 

woordvoerder. 

 

Stap 2. 

De melding wordt schriftelijk vastgelegd met vermelding van datum en naam melder;  

De melding wordt bewaard in een vertrouwelijk dossier. Dit valt onder beheer van de 

orthopedagoog en is niet inzichtbaar voor anderen dan directie, orthopedagoog en 

bevoegde instanties; Afhankelijk van de situatie en de voortgang in de procedure bepaalt 

de directie, eventueel in overleg met de Commissie voor de Begeleiding op welke wijze 

het team wordt geïnformeerd en indien van toepassing het leerlingenvervoer. 

 

Stap 3. 

Met de leerlingen wordt een gesprek gevoerd (altijd door twee personen, de 

groepsleerkracht bijgestaan door IB, medeleerkracht of directie) om duidelijk te krijgen 

wat er is voorgevallen. Bij voorkeur worden betrokkenen eerst afzonderlijk gehoord, 

zodat de leerling vrijuit kan praten en zijn eigen verhaal kan doen. Naar aanleiding van 

deze gesprekken kan een inschatting worden gemaakt van de ernst van de situatie en de 

noodzaak tot inschakeling van derden. 
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Stap 4. 

Indien wenselijk kunnen we bij jonge leerlingen of leerlingen die moeilijk communiceren 

de signalenlijst jonge leerlingen gebruiken (te verkrijgen bij IB); 

 Van deze gesprekken wordt een verslag gemaakt, dat door de orthopedagoog 

wordt bewaard. Alleen de leden van de CvB mogen dit verslag lezen. 

 Als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag volstaat een gesprek indien: 

a. Het de eerste keer is dat betrokkenen hierop zijn betrapt. 

b. Er vermoeden bestaat dat het slachtoffer had kunnen weigeren, of iemand had 

kunnen waarschuwen, maar dit niet heeft gedaan, zodat onvrijwilligheid niet kan 

worden aangetoond. 

c. School neemt contact op met ouders (wanneer dit problemen oplevert voor de 

leerkracht, wordt de directie ingeschakeld om dit contact te leggen). 

 Indien er sprake is van verdergaand seksueel getint gedrag: 

a. Worden ouders/verzorgers ingelicht over het incident. 

b. Wordt, indien wenselijk geacht, door slachtoffer en ouders/verzorgers de 

zedenpolitie ingeschakeld. 

c. Wordt verder gehandeld naar voorschriften van de zedenpolitie. 

d. Wordt opvang voor het slachtoffer geregeld. 

 

Stap 5. 

Een lid van de CvB en de interne begeleider wordt ingezet ter ondersteuning van melder;  

 

Alle gesprekken zijn gericht op het achterhalen van de ware toedracht. Van de 

gesprekken wordt een schriftelijk verslag gemaakt, dat door de geïnterviewden moet 

worden goedgekeurd en getekend. I.v.m. privacy is het van groot belang om zorgvuldig 

om te gaan met de gegevens. 
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Misbruik door teamleden, stagiaires, vrijwilligers en anderen die binnen de 

school actief zijn. 

Stap 1. 

Alle vermoedens van seksueel misbruik worden gemeld bij de directie. 

Bij belangstelling vanuit de media is de directeur-bestuurder woordvoerder. 

Stap 2. 

De collega, over wie vermoedens van seksueel misbruik bestaan, wordt hiervan 

onmiddellijk door de directie (altijd met 2 personen) op de hoogte gesteld. 

Stap 3. 

De collega wordt z.s.m. gehoord door de directie en op de hoogte gebracht van de 

procedure. Hij/zij wordt geattendeerd op de mogelijkheden van juridisch advies en 

ondersteuning. Afhankelijk van de situatie en de voortgang in de procedure bepaalt de 

directie, eventueel in overleg met de Commissie voor de Begeleiding op welke wijze het 

team wordt geïnformeerd. 

Stap 4. 

Ieder vermoeden van seksueel misbruik door een collega wordt nagetrokken. Voor 

verificatie van het vermoeden kan de directie zich laten bijstaan door één of meerdere 

externe deskundigen.  

Een lid van de CvB en de interne begeleider wordt ingezet ter ondersteuning van melder;  

Stap 5. 

Bij bevestigde vermoedens worden er door de directie in overleg met bestuur 

arbeidsrechterlijke stappen ondernomen**. 

Stap 6. 

Indien het gaat om het vermoeden van misbruik door een personeelslid wordt het 

bevoegd gezag altijd ingelicht; 

Stap 7. 

Wanneer de directie verdacht wordt, wordt de vertrouwenspersoon (m/v) ingeschakeld. 

Stap 8. 

Rehabilitatie: Wanneer de directie en het Bevoegd Gezag constateren dat er geen 

seksueel misbruik heeft plaatsgevonden, wordt de betrokken collega, die voor de duur 

van het onderzoek is geschorst, door de directie in ere en in zijn/haar functie hersteld. 

Stap 9. 

Wanneer de directie en het Bevoegd Gezag constateren dat er seksueel misbruik heeft 

plaatsgevonden, volgt in principe ontslag wegens dringende reden. De directie doet in 

principe aangifte bij de politie en melding bij de Inspectie voor Speciaal Onderwijs. 

Stap 10. 

Wanneer een zaak is afgerond wordt de procedure, werkwijze en gevolgen/ resultaat met 

de bij de zaak betrokken personen geëvalueerd en schriftelijk vastgelegd. De directeur is 

verantwoordelijk voor het dossier. 

Stap 11. 

Alle gesprekken zijn gericht op het achterhalen van de ware toedracht. Van de 

gesprekken wordt een schriftelijk verslag gemaakt, dat door de geïnterviewden moet 

worden goedgekeurd en getekend. I.v.m. privacy is het van groot belang om zorgvuldig 

om te gaan met de gegevens. 

 

** Op non actief stellen of een schorsing 

** Ontslag op staande voet. 

 

Misbruik door familieleden, kennissen of anderen die niet binnen de school 

werken. 

 Zie meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

 De Commissie voor de Begeleiding is wettelijk verplicht vermoedens te melden bij 

Veilig Thuis Drenthe; 


