Protocol seksuele intimidatie
voor leerlingen
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Inleiding
Een veilige omgeving is belangrijk om goed te functioneren. Seksuele intimidatie kan iedereen
overkomen. Om te voorkomen dat leerlingen slachtoffer of dader worden van seksueel geweld of
seksuele intimidatie op school, is dit protocol opgesteld.

Definitie
Seksuele intimidatie is een breed begrip. Dubbelzinnige grapjes en onverwachte aanrakingen kunnen
als intimiderend worden ervaren. Ook ondubbelzinnige, strafbare vormen van seksueel misbruik, zoals
aanranding en verkrachting, vallen onder seksuele intimidatie. De definitie van seksuele intimidatie is:
elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin,
opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt
ervaren.
Voorbeelden van seksuele intimidatie zijn:
1. Fysiek: van ongewenst aanraken tot aanranding en verkrachting.
2. Verbaal: van dubbelzinnige opmerkingen en vieze moppen tot seksueel getinte opmerkingen
en intieme vragen.
3. Non-verbaal: van gluren en iemand met de ogen uitkleden tot iemand confronteren met porno
en het maken van niet gepaste gebaren.
4. Ontucht valt hier ook onder. De definitie van ontucht is: Het plegen van seksuele handelingen
met kinderen jonger dan 12 jaar of ouder dan 12 jaar, maar jonger dan 16 jaar.

Grenzen
Het is heel belangrijk dat je je eigen grenzen aan kunt geven. Wat vind je wel prettig en wat niet?
Erover praten helpt. Daarom is het belangrijk dat je met een vertrouwenspersoon of mentor kan praten
over een vervelende situatie.
Seksuele intimidatie kan zich bij verschillende partijen in de schoolsituatie voordoen: leerling-leerling;
medewerker-leerling, leerling-medewerker; medewerker-medewerker.

Maatregelen Capellenborg seksuele intimidatie
1. De klachtenregeling wordt toegepast. Alleen degene die last heeft (gehad) van seksuele
intimidatie kan een klacht indienen bij de vertrouwenspersoon en klachtencommissie.
Uiteraard moeten, vermoedens van misbruik of onveilig klimaat worden gemeld bij de
vertrouwenspersoon.
2. De vertrouwenspersonen zijn de eerste contactpersonen op de locatie. Uiteraard kunnen ook
de directeur of de ondersteuningscoördinator worden aangesproken.
3. Indien er sprake is van seksuele intimidatie bij leerlingen wordt na overleg met de
vertrouwenspersoon of ondersteuningscoördinator, altijd de ouders van het slachtoffer en
eventuele dader op de hoogte gebracht.

Bij ontucht doet het schoolbestuur altijd aangifte. Ontucht is een misdrijf.
Dit protocol is met instemming van de (G)MR op 2 november 2020 tot stand gekomen.
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