Beleid t.a.v. seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld
KLACHTENREGELING
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1. Inleiding
In artikel 3 van de Arbowet is opgenomen dat het bevoegd gezag beleid betreffende preventie en
bestrijding van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld dient te formuleren.
Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: ongewenst 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. Bij seksuele intimidatie gaat het niet alleen om
ongewenste intimiteiten die plaatsgevonden hebben, maar ook om toespelingen in die richting. Wanneer
wel en wanneer geen seksuele intimidatie plaatsgevonden heeft, wordt uitsluitend bepaald door de klager.
Seksuele intimidatie kan plaatsvinden tussen: personeelsleden onderling (ook van directie t.o.v. het
Onderwijskundig Personeel en Onderwijs Ondersteunend Personeel, vice versa), personeel en leerlingen
(vice versa), leerlingen onderling.
Onder discriminerend gedrag wordt verstaan: elke vorm van ongerechtvaardigd onder-scheid, als bedoeld
in artikel 2 van de Algemene wet gelijke behandeling, elke uitsluiting, be-perking of voorkeur die ten doel
heeft of tot gevolg kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijhe-den op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of
op andere terreinen van het open-bare leven teniet wordt gedaan of aangetast. Discriminatie kan zowel
bedoeld als onbedoeld zijn.
Onder agressie, geweld en pesten wordt verstaan: gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van
gedragingen en het niet nemen van beslissingen waarbij bedoeld of onbedoeld sprake is van geestelijke of
lichamelijke mishandeling van een persoon of groep personen die deel uitmaakt van de
schoolgemeenschap.
2. Verantwoordelijkheid
Verantwoordelijk voor het formuleren van beleid t.a.v. seksuele intimidatie, het benoemen van
contactpersonen, formuleren van het klachtenreglement en afwikkeling van de procedure daarvan, is het
bevoegd gezag.
3. Procedures
Bij sprake van een klacht betreffende seksuele intimidatie, agressie, geweld, kan de klager zich wenden tot
één van de vertrouwenspersonen van de J.H. Donnerschool locatie De Glind: mw. I. M. Scheer (Inge), dhr.
E. van de Broek (Egbert), en in locatie Hilversum mw. M. Hooijman (Merle)
Na ontvangst van de klacht door de vertrouwenspersoon zal, afhankelijk van de aard en ernst van de
klacht, door de vertrouwenspersoon nagegaan worden of gepoogd is de klacht met de aangeklaagde te
bespreken en kan de vertrouwenspersoon hiertoe eventueel initiatief ontwikkelen. Het is evident niet de
rol van de vertrouwenspersoon te onderzoeken.
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Mocht op dit niveau geen oplossing bereikt kunnen worden dan verwijst de vertrouwenspersoon naar de
externe vertrouwenspersoon, locatie De Glind, mw. E.A. van den Brink, verbonden aan de GGD WestVeluwe/Vallei te Ede (tel. 0318-684911) en voor locatie Hilversum mw. Hoomeman, verbonden aan CED
groep (tel. 0346-219777). De externe vertrouwenspersoon zal na analyse van de klacht besluiten of het
mogelijk is de klacht zelf af te handelen of doorverwijzen naar de Landelijke Klachtencommissie: Stichting
Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs (www.gcbo.nl) in Den Haag (070-3861697) Voor de procedure
van de Landelijke Klachtencommissie: zie website. Bij wet (28 juli 1999) is vastgelegd dat er een
aangifteplicht geldt voor het bevoegd gezag en een meldplicht voor personeelsleden. De school beschikt
over het handboek “Klachtrecht in de school” van Elsevier. Hierin worden relevante procedures
beschreven.
4. Instrumenten
Om te komen tot een juiste behandeling van klachten betreffende seksuele intimidatie dient de
vertrouwenspersoon over voldoende kennis m.b.t. seksuele intimidatie te beschikken en op de hoogte te
zijn van de procedures zoals beschreven in het Klachtenreglement. Tevens is de vertrouwenspersoon zich
bewust van de mogelijke ernst en gevolgen van klachten m.b.t. seksuele intimidatie en de beperktheid van
zijn/haar eigen rol daarin.

5. Ondersteuning interne/externe deskundigen
In de school is de vertrouwenspersoon het aanspreekpunt m.b.t. klachten betreffende seksuele
intimidatie. Mocht de klacht niet intern opgelost kunnen worden, dan wordt verwezen naar de externe
Vertrouwenspersoon. Ten slotte kan de klacht ook ingediend worden bij de Landelijke
Klachtencommissie, Stichting Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs (GCBO)
6. Kwaliteitsborging
Verantwoordelijk voor het (preventief) beleid, benoemen van contactpersonen en begeleiden van
procedures in zake seksuele intimidatie, is het bevoegd gezag.
7. Meldplicht en aangifteplicht
Op 28 juli 1999 is de wetswijziging bestrijding van seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het
onderwijs in werking getreden (Staatsblad 313) Deze wetgeving geldt voor de sectoren primair onderwijs,
voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.
Het gaat in de wet om strafbare vormen van seksuele intimidatie en seksueel misbruik: zedenmisdrijven,
zoals ontucht, aanranding en verkrachting, gepleegd door een medewerker van de onderwijsinstelling
jegens een minderjarige leerling. De wet bevat een aangifteplicht voor het bevoegd gezag en een
meldplicht voor het personeel bij een dergelijk zedenmisdrijf.
In dit hoofdstuk leest u wat de wettelijke richtlijnen betekenen voor de schoolpraktijk.
Leerlingen en personeelsleden kunnen alleen goed functioneren als zij zich op school veilig voelen.
Seksuele intimidatie leidt tot gevoelens van onveiligheid. Leerlingen en personeels-leden die hiermee
worden geconfronteerd, verzuimen, worden ziek of verlaten voortijdig de school.
Een ieder die in school werkt en leert heeft recht op bescherming tegen seksuele intimidatie. Bestrijding en
preventie staan dan ook hoog op de agenda. Van de reeks van maatregelen die zijn getroffen, noemen we
hier de klachtenregeling en de vertrouwensinspecteur. Scholen zijn verplicht om over de klachtenregeling
informatie op te nemen in de schoolgids, zodat alle be-langhebbenden op de hoogte zijn. Het verdient
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aanbeveling dat scholen in de schoolgids te-vens opnemen welke vertrouwensinspecteur de meest
aangewezene is voor de leerlingen en/of ouders van hun school, en hoe en waar deze te bereiken is.
Klachtenregeling en vertrouwenspersonen
Op elke school voor primair en voortgezet onderwijs is sinds 1 augustus 1998 een klachtenre-geling
verplicht. Deze garandeert een zorgvuldige behandeling van klachten. Hiermee wordt het belang van de
betrokkenen gediend. Daarnaast is een zorgvuldige behandeling van klach-ten bevorderlijk voor een veilig
schoolklimaat.
Op grond van de klachtenregeling heeft het bevoegd gezag van de J.H. Donnerschool zich aangesloten bij
de Landelijke Klachtencommissie, Stichting Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs. Zowel leerlingen en
hun ouders als personeelsleden kunnen een klacht indienen bij de klachtencommissie, onder andere over
gedragingen van het personeel. Dit kan een klacht zijn over seksueel misbruik of seksuele intimidatie. Als
de klachtencommissie na onderzoek de klacht gegrond verklaart, dan volgt rapportage en advies naar het
schoolbestuur. Het schoolbestuur neemt vervolgens maatregelen.
Vrijwel alle onderwijsorganisaties hebben voor het primair onderwijs en voortgezet onderwijs een
modelklachtenregeling onderschreven, die nog iets verder gaat dan wettelijk is vastgelegd, zoals de
verplichting tot het aanstellen van vertrouwenspersonen. In eerste instantie krijgt de klager te maken met
één van de vertrouwenspersonen. Deze kan de klager doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon
van de school. De interne of externe vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan
worden bereikt. Daarnaast kan de klager natuurlijk altijd terecht bij de klachtencommissie.
De Bve Raad heeft in 1997 een voorbeeldreglement en een voorbeeld-klachtenregeling inzake seksuele
intimidatie, discriminatie, agressie en geweld opgesteld en heeft deze als handreiking aan de instellingen
voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie toegezonden.
Vertrouwensinspecteur
Bij de onderwijsinspectie zijn per onderwijssector vertrouwensinspecteurs aangesteld, die een speciale
scholing hebben gevolgd om klachten over seksuele intimidatie adequaat af te handelen.
Vertrouwensinspecteurs vervullen een klankbordfunctie voor leerlingen en personeelsleden die slachtoffer
zijn van seksuele intimidatie of die worden geconfronteerd met seksuele intimidatie jegens andere
leerlingen of personeelsleden.
Vertrouwensinspecteurs adviseren over te nemen stappen en verlenen bijstand bij het zoeken naar
oplossingen. Desgewenst begeleiden ze bij het indienen van een klacht of het doen van aangifte.
8. Waarom wettelijke maatregelen?
De hierboven genoemde maatregelen zijn uitermate belangrijk, maar niet afdoende. Aanvullende
wettelijke maatregelen zijn nodig, in het bijzonder om strafbare vormen van seksueel misbruik en seksuele
intimidatie te bestrijden. De wettelijke bepalingen over bestrijding van seksueel misbruik en seksuele
intimidatie in het onderwijs ontneemt de scholen de vrijheid - in het belang van de leerlingen - om naar
eigen goeddunken te handelen in het geval van een zedenmisdrijf.
Aanleiding voor de nieuwe wetgeving is het feit dat zedendelicten in het verleden vaak schoolintern zijn
afgehandeld. Dit heeft er meermalen toe geleid dat de pleger het seksueel misbruik binnen de school of in
een andere onderwijsinstelling kon voortzetten. De wet is gebaseerd op de gedachte dat dit herhaald
seksueel wangedrag het best kan worden bestreden door politie en justitie in te schakelen. Wanneer een
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leerkracht is veroordeeld, kan hij geen verklaring van goed gedrag krijgen en dus niet meer op een school
worden aangesteld.
9. Aangifteplicht en meldplicht
Om tot gerechtelijke vervolging te kunnen overgaan, is aangifte bij politie of justitie noodzakelijk. Daarom
bevat de wet een aangifteplicht voor het bevoegd gezag. Daarnaast is het personeel een meldplicht
opgelegd. Alleen zo kan worden bewerkstelligd dat het bevoegd gezag daadwerkelijk kennis krijgt van een
mogelijk strafbaar feit.
De aangifte- en meldplicht geldt bij een zedenmisdrijf, gepleegd door een medewerker van de
onderwijsinstelling. Daaronder vallen niet alleen personeelsleden, maar ook personen die buiten
dienstverband werkzaamheden verrichten voor de school, zoals stagiairs, schoonmaakpersoneel,
uitzendkrachten en vrijwilligers.
De wettelijke aangifteplicht en meldplicht is beperkt tot seksueel misbruik van leerlingen die op het
moment van het misbruik jonger zijn dan achttien jaar. De grens is bij deze leeftijd gelegd omdat alle
seksuele handelingen tussen leerkrachten en minderjarige leerlingen strafbaar zijn. Vrijwillige seksuele
handelingen tussen meerderjarigen, dus ook tussen een leerkracht en een meerderjarige leerling, zijn niet
strafbaar. Bij onvrijwillige seksuele handelingen worden meerderjarigen in staat geacht zelf de afweging te
maken om wel of niet aangifte te doen. Uiteraard kunnen zij voor begeleiding of advies een beroep doen
op een vertrouwenspersoon of een vertrouwensinspecteur.
Er kan bij slachtoffers behoefte bestaan aan advies of steun, zonder dat de kwestie meteen in de
openbaarheid komt. Daarom geldt de aangifteplicht niet voor vertrouwensinspecteurs. Zij zijn daarvan
wettelijk vrijgesteld. Daarnaast zijn vertrouwensinspecteurs volgens de wetverplicht tot geheimhouding
van wat hen door leerlingen, ouders of medewerkers van een school is toevertrouwd.
10. Meldplicht voor personeelsleden
De wet verplicht personeelsleden om het bevoegd gezag onmiddellijk te informeren als zij - op welke
manier dan ook - informatie krijgen over een mogelijk zedenmisdrijf, gepleegd door een medewerker van
de school jegens een minderjarige leerling. Het is niet voldoende om zich te wenden tot een
tussenpersoon, zoals een lid van de schoolleiding. Het personeelslid is ervoor verantwoordelijk dat de
informatie het bevoegd gezag bereikt.
Meldt een personeelslid dergelijke informatie niet, dan kan hij worden aangesproken op het verzaken van
zijn plichten als werknemer. Dit betekent dat het bevoegd gezag disciplinaire maatregelen kan treffen. Ook
is denkbaar dat het slachtoffer of zijn ouders een schadeclaim indienen tegen deze persoon, als door diens
zwijgen het seksueel misbruik heeft kunnen voortduren.
Meldplicht in relatie tot de klachtenregeling
De meldplicht geldt voor alle personeelsleden. Ook interne vertrouwenspersonen die binnen hun
taakuitoefening informatie krijgen over vermeende zedendelicten, hebben als personeelslid de verplichting
om het bevoegd gezag onmiddellijk te informeren. Interne vertrouwenspersonen kunnen zich in dit geval
niet op hun geheimhoudingsplicht beroepen.
Als de klacht over een mogelijk zedenmisdrijf bij de klachtencommissie binnenkomt waarin een
personeelslid zitting heeft, dan zal dit personeelslid eveneens aan zijn wettelijke meldplicht moeten
voldoen. Op deze manier wordt bereikt dat zo snel mogelijk onderzoek plaatsvindt door justitie en politie.
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Het belang van een onderzoek op heel korte termijn is evident.
De externe vertrouwenspersoon en meldplicht
Externe vertrouwenspersonen die niet tot het onderwijspersoneel behoren, hebben geen meldplicht bij
een vermoeden van strafbare feiten. De externe vertrouwenspersoon dient de klager wel te wijzen op de
mogelijkheid van het doen van aangifte bij politie of justitie. Desgewenst verleent de externe
vertrouwenspersoon bijstand bij het doen van aangifte. Daarnaast kan de externe vertrouwenspersoon de
klager en diens ouders uitnodigen om de schoolleiding te informeren.
11. Aangifteplicht voor het bevoegd gezag
In de wet is vastgelegd welke procedure het bevoegd gezag moet volgen als het op enigerlei wijze
informatie krijgt over een vermeend zedendelict, gepleegd door een medewerker van de school jegens een
minderjarige leerling (vermoeden van een strafbaar feit).
In alle gevallen verplicht de wet het bevoegd gezag om onmiddellijk met de vertrouwensinspecteur in
overleg te treden. Dit overleg heeft tot doel om een antwoord te vinden op de vraag of er een redelijk
vermoeden is van een strafbaar feit. Onder het begrip redelijk vermoeden wordt verstaan dat elk redelijk
denkend persoon tot eenzelfde oordeel zou komen als hij kennis had van dezelfde feiten en
omstandigheden.
Is de conclusie van het overleg dat er sprake is van een redelijk vermoeden, dan doet het bevoegd gezag
direct aangifte bij politie of justitie. Vooraf stelt het bevoegd gezag de aangeklaagde en de ouders van de
klager op de hoogte.
Mogelijke bedenkingen van betrokken ouders en leerlingen ontslaat het bevoegd gezag niet van de
verplichting tot het doen van aangifte. De wet stelt in dit geval het algemeen belang boven dat van
individuele betrokkenen. Voorop staat dat een herhaling van het seksueel misbruik wordt voorkomen.


schoolleider/personeelslid/contactpersoon/interne vertrouwenspersoon krijgt informatie en meldt
dit aan het bevoegd gezag



kennis van strafbaar feit



bevoegd gezag overlegt met vertrouwensinspecteur



redelijk vermoeden van strafbaar feit



bevoegd gezag informeert (ouders van) klager en aangeklaagde dat aangifte wordt gedaan



bevoegd gezag doet aangifte bij justitie of politie

12. Vervolgstappen
Is het besluit tot aangifte genomen, dan moet nog een reeks van vragen worden beantwoord. De
vertrouwensinspecteur kan het bevoegd gezag hierbij adviseren.


Bij wie wordt aangifte gedaan: regiopolitie, officier van justitie?



Wie informeert de betrokkenen over de aangifte?
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Wie ondersteunt de klager en de ouders tijdens het onderzoek? Dat kan een vertrouwenspersoon
of de vertrouwensinspecteur zijn. Deze kan de klager desgewenst doorverwijzen naar
gespecialiseerde hulpverlening.



Wie ondersteunt de aangeklaagde tijdens het onderzoek: een vertrouwenspersoon of de juridische
afdeling van een onderwijsvakorganisatie? Kan een beroep worden gedaan op een
rechtsbijstandsverzekering van de aangeklaagde?



Moet de school, zolang het justitieel onderzoek loopt, maatregelen treffen om te voorkomen dat
de klager telkens wordt geconfronteerd met de aangeklaagde? De aangeklaagde zou bijvoorbeeld
met andere taken kunnen worden belast. Ook schorsing behoort tot de mogelijkheden.



Moeten personeel, ouders en leerlingen worden geïnformeerd over het feit dat er een onderzoek
wordt ingesteld? Informatievoorziening kan noodzakelijk zijn, omdat een dergelijke kwestie
meestal niet onopgemerkt voorbij gaat aan de leden van de schoolgemeenschap. Wel is het - in het
belang van klager en aangeklaagde - gepast om hiermee zorgvuldig en terughoudend om te gaan en
geen onnodige details te verstrekken.



Is het wenselijk dat de school, parallel aan het justitieel onderzoek, zelf een onderzoek laat
uitvoeren? Gezien de lange looptijd van een justitieel onderzoek kan het bevoegd gezag daartoe
besluiten. Of het bevoegd gezag kan de klager uitnodigen om een klacht in te dienen bij de
klachtencommissie. Volgens de modelklachtenregeling bepaalt de klachtencommissie maximaal
acht weken na het horen van de partijen of de klacht gegrond is, en adviseert over de maatregelen
die het bevoegd gezag kan nemen.

Uit de jurisprudentie blijkt dat met disciplinaire maatregelen niet hoeft te worden gewacht totdat de
strafrechter uitspraak heeft gedaan. Tot disciplinaire maatregelen kan worden overgegaan als zorgvuldig
onderzoek, waarbij het principe van hoor en wederhoor is toegepast, tot de overtuiging leidt dat de
aangeklaagde zich heeft schuldig gemaakt aan een zedendelict.

13. Rehabilitatie na valse aantijgingen
Als na justitieel onderzoek blijkt dat de klacht op valse gronden is ingediend, kan het bevoegd gezag de
aangeklaagde een rehabilitatietraject aanbieden. Zo’n traject wordt in overleg met de valselijk
beschuldigde samengesteld. Mogelijkheden zijn: een brief aan de ouders, een team-gesprek, een
leerlingenbijeenkomst, al dan niet in aanwezigheid van de vals beschuldigde.
Het bevoegd gezag kan tevens maatregelen nemen jegens de leerling die de valselijke beschuldiging heeft
geuit. Dit kan variëren van de eis dat in het openbaar excuses worden aangeboden tot schorsing of
verwijdering.
De aangeklaagde kan over een incorrecte behandeling door het bevoegd gezag een klacht indienen bij de
klachtencommissie. De aangeklaagde wordt daarmee klager.

14. Wet als sluitstuk
Om seksueel misbruik en seksuele intimidatie te voorkomen is het belangrijk dat scholen aandacht hebben
7

voor een veilig schoolklimaat: zorg voor een goede omgang met elkaar, het respecteren van grenzen en
het maken van afspraken hierover, het hanteren van gedragsregels die iedereen in de school kent. Ook het
geven van seksuele voorlichting aan leerlingen en het aanleren van vaardigheden op het gebied van sociale
weerbaarheid en zelfverdediging dragen bij aan preventie van seksuele intimidatie.
De verantwoordelijkheid voor een veilig schoolklimaat ligt primair bij de school zelf. Het gaat erom dat
veiligheid een vaste plek krijgt in het schoolbeleid. In die zin moeten de wettelijke maatregelen worden
gezien als sluitstuk op het veiligheidsbeleid dat de school voert.
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