De meld- en aangifteplicht bij een zedenmisdrijf
Alle schoolmedewerkers zijn verplicht om het bestuur onmiddellijk te informeren over een
mogelijk zedendelict. Het gaat dan om een strafbaar feit waarbij een medewerker van de school
een leerling seksueel heeft misbruikt of geïntimideerd. Het bestuur is verplicht deze feiten te
overleggen met de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. De
vertrouwensinspecteur stelt vast of sprake is van een redelijk vermoeden van een strafbaar feit.
Als dit het geval is, is het bestuur verplicht aangifte te doen bij de politie. Ook als de betrokkenen
hierover hun bedenkingen hebben. Het bestuur informeert de betrokkenen over de aangifte. Zo
nodig kan de vertrouwensinspecteur begeleiden in het traject naar het indienen van een formele
klacht of het doen van aangifte.
Zwijgt een medewerker over een bij hem bekend zedendelict, dan kan het bestuur strenge
maatregelen nemen. Het slachtoffer en de ouders kunnen ook een schadeclaim indienen tegen de
medewerker. De meldplicht geldt ook voor contactpersonen en interne vertrouwenspersonen die
binnen hun functie informatie krijgen over mogelijk seksueel misbruik of seksuele intimidatie.
Geen enkele medewerker kan zich beroepen op de geheimhoudingsplicht. Dit geldt niet voor de
vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs. Zij zijn wettelijk vrijgesteld van de
aangifteplicht en zijn wettelijk verplicht geheim te houden wat leerlingen, ouders of
personeelsleden van een school hen toevertrouwen.
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Professionals in het onderwijs zijn verplicht met een meldcode te werken als zij een signaal krijgen
van huiselijk geweld. Deze meldcode beschrijft in stappen wat hij in een dergelijk geval moet doen.
Dit stappenplan biedt houvast bij de afweging om vermoedens van huiselijk geweld en
kindermishandeling wel of niet te melden. De meldcode is dus iets anders dan een meldplicht. De
belangrijke kindsignalen waarop gelet moet worden zijn:
• veranderingen bij de leerling (onder andere in gedrag en uiterlijk);
• niet-leeftijdsadequaat gedrag (gedrag passend bij jongere of oudere kinderen);
zeer bijzonder gedrag (zoals extreme grensoverschrijdende gedragingen).
Bij vermoedens van huiselijk geweld worden de stappen van Veilig thuis gevolgd, dit stappenplan
ziet er als volgt uit:
Stap 1: In kaart brengen van signalen;
Stap 2: Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen Advies- en Meldpunt
Kindermishandeling of het Steunpunt huiselijk Geweld;
Stap 3: Bespreking met ouders / verzorgers / jongeren;
Stap 4: Zorg vaststellen en veiligheid kind inschatten;
Stap 5: Afweging gebruik Verwijsindex;
Stap 6: Toeleiden naar zorg of hulp verlenen.

De aandachtsfunctionaris huiselijk geweld/kindermishandeling op onze school zijn mevrouw Joyce
Komen en mevrouw Lisa Boerdijk. Zij zijn ook de vertrouwenspersonen.
Ouders betrekken bij het veiligheidsbeleid
Wij vinden het als school nodig om samen met de ouders op te trekken zeker op dit terrein. In het
geval van incidenten zoeken we snel contact om samen te bespreken hoe we hiermee om zullen
gaan. Maar ook in meer algemene zin willen we ouders bij het veiligheidsbeleid betrekken. Dat doen

we door ze te informeren over wat de school doet aan het voorkomen en aanpakken van ongewenst
gedrag als pesten. En over bij wie ze terecht kunnen als er iets is. We nemen ouders serieus hierin.
Om er voor te zorgen dat de veiligheid in en om de school iets wordt waarvoor ouders en school zich
gezamenlijk verantwoordelijk voelen, gaan we met ouders het gesprek aan.

