
PREVENTIE MACHTSMISBRUIK OP SCHOOL 
 
In het belang van een aangenaam leef- en werkklimaat besteden we op onze school 
aandacht aan het voorkómen van machtsmisbruik en intimidatie. Het standpunt van onze 
school is dan ook: 

▪ Machtsmisbruik en intimidatie horen niet op onze school. 
▪ Onze school wil een veilige plaats zijn voor allen die er werken en leven. 

 
Wat is machtsmisbruik en intimidatie? 
Eigenlijk alles wat ervaren wordt als ongewenste aandacht, vooral als er sprake is van 
machtsverschil. Leerlingen kunnen last hebben van opmerkingen over hun uiterlijk, kleding, 
gedrag, van aanrakingen, van blikken met een eventuele bijbedoeling. Niet iedere leerling 
die zich geïntimideerd voelt, heeft hierop een afdoend antwoord. In sommige gevallen wordt 
een kind gedwongen tot geheimhouding. Ook kunnen gevoelens van angst en schaamte of 
schuldgevoelens ervoor zorgen dat het kind er niet over durft te praten. 
 
Hoe komen we er achter dat we met machtsmisbruik of intimidatie te maken hebben? 
Het is vaak heel lastig om erachter te komen of iemand een slachtoffer van machtsmisbruik 
of intimidatie is. Kinderen in de basisschoolleeftijd zullen niet makkelijk vertellen dat zij lastig 
gevallen worden. Vaak zal op signalen afgegaan moeten worden. Bij de volgende signalen 
dient u erop bedacht te zijn dat uw kind “niet lekker in z’n vel zit”: 

▪ (Plotselinge) Onverwachte gedragsveranderingen. 
▪ Angst voor lichamelijk contact. 
▪ Juist overdreven aanhankelijkheid. 
▪ Niet meer graag naar school (of ergens anders) gaan. 
▪ Op bepaalde dagen niet naar school willen. 
▪ Onverwachte prestatievermindering. 
▪ Vage lichamelijke klachten. 
▪ Blauwe plekken. 
▪ Jeuk, pijn aan de geslachtsdelen. 
▪ Slaapproblemen. 
▪ Weer gaan bedplassen. 
▪ Onwaarschijnlijke verklaringen voor lichamelijke klachten. 

Deze signalen kunnen ook het gevolg zijn van andere oorzaken, bijvoorbeeld van pesten! 
 
Wat doen we er als school aan?  

▪ We nemen de problematiek serieus. 
▪ Een regeling preventie machtsmisbruik is ook op onze school van kracht.  

We hebben een aantal gedragsregels opgesteld, die u op aanvraag kunt doorlezen.  
▪ De school is aangesloten bij de Regionale Klachtencommissie. 
▪ De school maakt gebruik van de diensten van de onafhankelijke vertrouwensartsen 

van de GGD. 
▪ Op school zijn, met name voor kinderen en ouders, gemakkelijk bereikbare interne 

vertrouwenspersonen aangesteld. 
▪ Onze leerkrachten volgen voorlichtingsbijeenkomsten en teamcursussen. 
▪ Leerkrachten letten kritisch op hun omgang met kinderen. 
▪ Binnen school wordt gepraat over gedragsregels en regels over omgaan met de 

computer, zodat de grenzen naar kinderen toegekend en erkend worden. 
▪ Op school voeren we projecten uit met de kinderen: Ven tegen Pesten week, Week 

van de Lentekriebels en lessen uit de methode leefstijl. 
 
De interne vertrouwenspersonen zijn gemakkelijk aanspreekbaar, zowel voor leerlingen als 
voor hun ouders. Wat doet de interne vertrouwenspersoon?: 

▪ Luisteren naar de klacht. 
▪ Samen mogelijke oplossingen bedenken. 



▪ Informatie geven over de klachtenprocedure. 
▪ Overleggen met de vertrouwenspersoon. 
▪ Eventueel verwijzen naar de vertrouwenspersoon. 
▪ Contact houden met de leerling of de ouders. 

 
Daarnaast heeft de interne vertrouwenspersoon een belangrijke taak op het gebied van de 
preventie van machtsmisbruik en intimidatie op school. 
 
't Ven werkt samen met een externe vertrouwenspersoon: Irma van Hezewijk van 
Vertrouwenswerk.nl. In verband met haar onafhankelijke positie is zij niet de “gewone” 
vertrouwenspersoon van onze school.  
Wat doet de externe vertrouwenspersoon nog meer dan de schoolcontactpersoon?: 

▪ Zo nodig bemiddelen. 
▪ Nadere informatie geven over de klachtenprocedure. 
▪ Adviseren en ondersteunen bij een klacht indienen bij de klachtencommissie en zo 

nodig bij de politie. 
▪ Bijstand geven tijdens de klachtenprocedure. 
▪ Zo nodig verwijzen naar professionele hulpverlening. 
▪ Contact houden met de schoolcontactpersoon om de belangen van de leerling te 

bewaken. 
 
Bij problemen die vermoedelijk te maken hebben met seksuele intimidatie op school kunt u 
contact opnemen met onze interne vertrouwenspersonen. Bij klachten van een ernstige 
omvang kunt u ook rechtstreeks onze externe vertrouwenspersoon inschakelen. 
Zowel de interne vertrouwenspersonen als de externe vertrouwenspersoon hebben een 
geheimhoudingsplicht (dat betekent dat er alleen met uw toestemming aan anderen 
informatie gegeven mag worden). Eventueel kunt u ook direct een klacht indienen bij de 
klachtencommissie. 
De klachtencommissie onderzoekt de klacht en adviseert het bestuur van de school over te 
nemen maatregelen. 
De leden van de klachtencommissie hebben deskundigheid op het gebied van arbeidsrecht, 
seksueel geweld en onderwijs. 
 
Bij vragen of klachten ten aanzien van seksuele intimidatie en andere vormen van 
machtsmisbruik, raden wij u aan om in eerste instantie contact op te nemen met de interne 
vertrouwenspersonen van school. U hebt ook de mogelijkheid om rechtstreeks contact op te 
nemen met de externe vertrouwenspersoon. www.vertrouwenswerk.nl  
 
De contactpersonen van onze school zijn: 
Era Kling en Loes van der Donk 

http://www.vertrouwenswerk.nl/

