
Dorien (15) negeert de opmerking over haar ‘schoon
kontje’. Maar innerlijk is ze geraakt door de zoveel-
ste seksueel getinte opmerking van haar leraar. Wat
kan ze ertegen doen? Uit angst dat de leraar haar zal
pesten als ze hem assertief zegt dat zijn uitlatingen
haar kwetsen, zwijgt ze. «Niets doen of zich aanpas-
sen aan de situatie zijn begrijpelijke reacties, maar
het ongewenst seksueel gedrag stopt er meestal
niet door», zegt An Thys, seksuologe-gezinssociolo-
ge bij de vzw Limits. In deze dienst behandelt een
team van vier deskundigen klachten rond grens-
overschrijdend gedrag zoals ongewenst seksueel
gedrag op het werk en op school. «Bij ongewenst
seksueel gedrag moet je niet meteen aan verkrach-
ting denken. Ervaringen met ernstig seksueel ge-
weld blijken op school maar af en toe voor te
komen. Maar ook de zogeheten ‘mildere’ vormen

zoals dubbelzinnige opmerkingen of compromitte-
rende e-mail- of sms-berichten kunnen iemand geestelijk
uit evenwicht brengen. Vooral als het ongewenst
seksueel gedrag blijft aanhouden en het slachtoffer
in een afhankelijke positie staat. Het slachtoffer
klaagt over hoofd- en buikpijn, kan niet goed sla-
pen, heeft geen zin om te eten, voelt zich onveilig,
krijgt soms schuldgevoelens, de schoolprestaties boeren
achteruit… Ongewenst seksueel gedrag gaat vaak
samen met pesterijen en intimidatie. Het slachtoffer
heeft angst, is soms een depressie nabij, maar voor
jongeren ligt de drempel om ongewenst seksueel
gedrag te melden of klacht in te dienen blijkbaar
nog te hoog. Daarom vermoeden we dat de huidige
cijfers over meldingen een onderschatting zijn van
het probleem. Daarom springen we ook voorzichtig
om met cijfergegevens. Limits ontvangt wel meer
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VIZIER

«Kom maar aan bord,
dat we uw schoon

kontje nog eens
kunnen bewon-

deren», krijgt Dorien
(15) van haar leraar te
horen. Voor Dorien is
de opmerking onge-
wenst. Ook al is het
maar een vorm van

‘mild’ ongewenst
seksueel gedrag, toch
gaat de leraar over de
grens. Wat kan Dorien
daartegen doen? Hoe

kunnen scholen
ongewenst seksueel
gedrag voorkomen?

Wanneer gaat het van
kwaad tot erger? En
wat ruist er onder de

tafel in de leraren-
kamer?

«Uw schoon
kontje»

In een kwart van de
gevallen is de dader

iemand van het
schoolpersoneel.

PHOTODISC



meldingen dan vroeger van ongewenst seksueel
gedrag onder leden van het onderwijspersoneel.»

Avances
Evelyn (33) is lerares in een secundaire school. Al een
hele tijd benadert een mannelijke oudere collega
haar. Hij komt haar altijd ‘toevallig’ na schooltijd
tegen en dringt dan altijd erg aan om samen ‘gezel-
lig’ iets te gaan drinken. Hij is een vlotte praatjesma-
ker, maar schuine moppen en zijn eigen seksleven
zijn vaker het enige onderwerp van zijn gesprekken.
Evelyn wijst hem af, maar zijn avances worden met
de dag heviger. Hij wacht haar op tussen de lesuren,
dringt zich op, telefoneert en begint zelfs te dreigen
als ze niet ingaat op zijn avances. Evelyn dient klacht
in bij de directie, maar die wil er niet in tussenko-
men. Evelyn krijgt de naam van een ‘kruidje-roer-
mij-niet’ te zijn. Ze gaat met ziekteverlof.
Binnen de schoolmuren kan ongewenst seksueel ge-
drag van een collega het leven van een slachtoffer-
collega verzuren. Ongewenst seksueel gedrag op school
en op het werk in het algemeen is een realiteit.
Belgische enquêtes tonen aan dat 41 procent van de
vrouwen en 21 procent van de mannen weet hebben
van gevallen van dergelijk gedrag in hun werkomge-
ving. Ongewenst seksueel gedrag is vooral een pro-
bleem voor vrouwen, in het bijzonder jonge, onge-
huwde of gescheiden vrouwen. Ze worden vooral
lastig gevallen door collega’s (40␣ %) of door hun
onmiddellijke baas (33␣ %). Psychisch (5␣ %) en fysiek
geweld (3␣ %) zijn veeleer zeldzaam. Het gaat vooral
om dubbelzinnige opmerkingen (33␣ %), gluren (25␣ %),
handtastelijkheden (20␣ %) en intimidatie (9␣ %). Limits
bouwde als antwoord een Steunpunt ‘Ongewenst
Seksueel Gedrag binnen het Onderwijs’ uit (zie kader).

Geruchtenmolen
«Bij de eerste dans legde de leraar zijn ene hand op
mijn rug en de andere op een plaats waar het niet
mag, op mijn billen», zegt Joke (13) in haar versie over
de gebeurtenissen op de afscheidsfuif van de bosklas.
«Hij probeerde me een kus te geven en zei dat ik een
mooi meisje ben. Hij kwam eerder ook vaak onver-
wachts onze kamer binnen. Wij liepen er dan bij in
slipje en topje. We voelden ons niet op ons gemak. Na
het feest hebben we een andere leraar over ons
probleem aangesproken.» Is hier sprake van seksueel
gedrag dat over de grens gaat? De betrokken leraar
verklaart dat die meisjes voortdurend rond hem draaien
en hem uitdagen. Hij vindt dat de gebeurtenissen het
gevolg zijn van een losse, gezellige sfeer en dat men
de verhalen van die meisjes niet te ernstig moet
nemen. Maar de geruchtenmolen komt op gang. Er
zouden vroeger ook al soortgelijke klachten geweest
zijn. Collega’s van de betrokken leraar vertellen over
zijn ‘hanig’ gedrag met jongere vrouwelijke collega’s.
Een onderzoekscommissie buigt zich nu over de zaak.
Een tuchtprocedure is aan de gang.

Schoolpersoneel
Kan gewenst seksueel gedrag toch over een grens
gaan? Een meerderjarige leerlinge gaat tijdens een
Geïntegreerde Werkperiode met een leraar naar
bed. Is dat binnen de grenzen als beide partijen
akkoord gaan? Of zou de leraar beter moeten we-
ten en een voorbeeld van goed gedrag moeten zijn?
Vijf procent van de Britse schoolverlaters had seks
met een leerkracht, zegt een Brits onderzoek. Vol-

gens de Nederlandse psycholoog Dirk Flensberg zijn
seksuele relaties met leerkrachten veeleer een re-
cent fenomeen. Door de aard van de pedagogische
relatie is seksueel gedrag tussen lesgever en leerling/
student (op school en erbuiten) deontologisch on-
verantwoord. Er zijn natuurlijk grensgevallen, zoals
een leerkracht die uiteindelijk trouwt met de leerling
op wie hij tijdens de opleiding verliefd werd.
Tussen schoolpersoneel en leerlingen kunnen seksuele
contacten soms ‘gewenst’ zijn. Toch zijn ze meestal
‘ongewenst’. In ruim één op vier van de gevallen is de
dader van ongewenst seksueel gedrag een lid van het
schoolpersoneel. 86 procent van de daders is een man.
Tot dat besluit komen onderzoekers Greetje Timmer-
man en Cristien Bajema van de Rijksuniversiteit Gro-
ningen in Nederland. Zij betrokken in hun onderzoek
22 scholen en 2 808 jongeren van het voortgezet
(secundair) onderwijs. Welke functie heeft de dader? Is
hij/zij leraar, mentor, schoolarts of schoolverpleegkun-
dige, directeur of conciërge? In acht op tien gevallen
wijzen de bevraagde jongeren hierbij onder het school-
personeel een leraar of lerares aan als dader.

Anti-homohouding
Roger (14) terroriseert seksueel de meisjes van zijn
klas. Hij raakt ze aan op intieme plekken, toont zijn
piemel tijdens de les, verkoopt vuile praat… Deze
situatie is al twee jaar aan de gang. De meisjes
durven niet klagen. Ze weten ook niet waar ze met
hun klachten terecht kunnen. Tot ze naar de direc-
teur stappen voor een gesprek. De klasleraar verza-
melt schriftelijke getuigenissen van de meisjes. Met
deze getuigenissen vraagt de directeur advies aan
de schoolarts. De arts denkt dat de jongen een
‘gevaar’ is voor de klas. Na wikken en wegen besluit
men hem preventief te schorsen. Men stuurt er bij
de ouders op aan de jongen te laten begeleiden. De
ouders pikken deze manier van handelen niet zo-
maar en dreigen een advocaat in te schakelen en de
media op de hoogte te brengen.
Bijna drie kwart van wie zich ongewenst seksueel
gedraagt op school is een medeleerling, zeggen Greetje
Timmerman en Cristien Bajema van de Rijksuniversiteit
Groningen in hun onderzoek ‘Ongewenst seksueel
gedrag in het voortgezet onderwijs; omvang, coping-
gedrag (reacties), klachten en gevolgen’. De jongeren
geven zelf voorbeelden van ongewenst seksueel ge-
drag van hun medeleerlingen. «Een paar meisjes uit
mijn klas noemen mij en mijn vriendin lesbisch. Wat
niet zo is. Ik ben daar boos over», zegt Samira (16).
«Ze noemen me in de klas een ‘janet’ omdat ik een
sport beoefen waar ik goed in ben. Waarschijnlijk zijn
ze jaloers. Ik voel me machteloos. Maar ik reageer er
niet op», vertelt Ronny (15). «Ze pesten me steeds
meer. Nu heeft iemand tijdens de pauze met krijt
‘homo’ op mijn bank geschreven. Ik ben de klas
uitgelopen.» De klasleraar probeert dit te bespreken
met de leerlingen, maar hij wordt geconfronteerd
met een sterke anti-homohouding van het grootste
deel van de groep. De leerkracht signaleert dit pro-
bleem op de klassenraad en vraagt advies van de
collega’s. Men reageert erop dat dit toch niet verwon-
derlijk is dat de jongen wordt gepest. «Zijn maniertjes
en uiterlijk alleen al, wat zou je nu willen…»

In het openbaar
Van de jongeren die onderzoekers Greetje Timmer-
man en Cristien Bajema bevroegen, meldt in totaal 18
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GLUREN,
AANRAKEN EN
VERKRACHTEN

Wat is grensoverschrijdend of on-
gewenst seksueel gedrag (OSG)?
«Elke vorm van seksueel gedrag of
seksuele toenadering, in verbale, non-
verbale of fysieke zin, bewust of
onbewust, die door personen die het
ondergaan of signaleren als negatief
of ongewenst wordt ervaren», is een
gangbare omschrijving van OSG.
De vereniging ‘Limits’, die klachten
rond grensoverschrijdend gedrag be-
handelt, zoals OSG op het werk en op
school, onderscheidt drie vormen van
ongewenst seksueel gedrag.
1. Mondeling OSG: Denigrerende
en misplaatste opmerkingen geven,
opdringerige uitnodigingen uiten,
oneerbare voorstellen doen, dub-
belzinnige opmerkingen over iemands
privé-leven geven, ongevraagd sek-
suele onthullingen doen, seksueel getinte
moppen vertellen en schunnige taal
gebruiken, intieme vragen stellen.
2. Niet-mondeling OSG: Obsce-
ne gebaren, aanhoudende blikken
(‘iemand met de ogen uitkleden’),
gluren, compromitterende e-mail-
of sms-berichten versturen, porno-
grafisch materiaal tonen.
3. Lichamelijk OSG: Iemand vast-
grijpen en onverwacht kussen, han-
den op schouder en benen leggen,
uitkleden, intieme lichaamsdelen aanraken,
seksuele lichaamsdelen tonen, dwin-
gen om genitaliën aan te raken, dwin-
gen te masturberen, verkrachten.
Over de grens
«Leerlingen die naakt in gemeen-
schappelijke douches moeten, kun-
nen dit ervaren als grensoverschrij-
dend», zegt Erika Frans van CGSO.
«Grensoverschrijdend gedrag is even-
wel niet altijd misbruik. Zich gedra-
gen tegen de regels, zoals vrijen in
de kleedhokjes en tongzoenen op de
speelplaats, kan wel ‘ongepast’ zijn.
Het kan gewenst zijn maar toch ‘over
de grens’ gaan. Overigens is over de
grenzen gaan van de ander schade-
lijker dan een norm overtreden. Er
bestaat ook gewenst lichamelijk contact.
Kleuters op de schoot nemen, een
zoen van de juf krijgen, zijn soms
heel belangrijk. Of hebt u schrik dat
men uw handelingen ongewenst
vindt? De piemel van een kleuter
raakte na het plassen klem in de rits
van zijn broek. Niemand van de juf-
fen wilde er aandacht aan beste-
den. En de jongen is met een onver-
zorgde wonde ’s avonds naar huis
gestuurd.»

«Hij toont zijn piemel tijdens de les»
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procent of één op zes een nare ervaring met vervelende
of ‘mildere’ vormen van seksueel gedrag op school.
Van de meisjes maakt 24 procent seksuele intimidatie
mee op school. Bij de jongens is dat 11 procent. Waar
gebeurt ‘het’ allemaal? Het meeste ongewenste seksu-
ele gedrag gebeurt in het bijzijn van anderen. In 40
procent van de gevallen gebeurt het in de klas. Ook vrij
vaak noemen ze de hal of overdekte speelplaats (15␣ %).
Minder vaak noteren jongeren de speelplaats (9␣ %) en
de kantine (7␣ %). Vervelende seksuele ervaringen ge-
beuren ook tijdens schooluitstappen of -feestjes (5␣ %)
en tijdens de gymles (3␣ %). Ten slotte geeft 17 procent
aan dat het vervelend gedrag plaatsvindt op meerdere
van de genoemde plaatsen.
Jongeren melden ongewenste seksuele ervaring als
anderen in de buurt zijn. Dat is in drie kwart van de
gevallen zo. Het vaakst noemen ze de hele klas, maar
ook een groepje jongens of meisjes geven ze vrij vaak
aan in de enquêtes. «Deze voorlopige resultaten
lijken de veronderstelling van Amerikaanse onder-
zoekers te ondersteunen die ongewenst seksueel
gedrag zien als een onderdeel van alledaagse om-
gangsvormen op school», schrijven Timmerman en
Bajema. «Ongewenst seksueel gedrag beperkt zich
niet tot één enkel incident. Het blijkt een onderdeel
van de schoolcultuur te zijn. Het speelt zich veelal af
in het openbaar. We veronderstelden ten onrechte
dat vervelend seksueel gedrag zich vooral in het
verborgene afspeelt en waar geen anderen bij zijn.»

Gedragscode
Negen procent van de jongeren had ooit te maken

met seksueel geweld, aanranding of verkrachting.
Seksueel geweld gebeurt in één procent van de
gevallen op school. Evenveel meisjes als jongens
rapporteren dit. Acht procent van de gerapporteer-
de gevallen van seksueel geweld gebeurt echter
buiten de school.
Tussen de leerlingen bevinden zich kinderen en jon-
geren die seksueel misbruik meemaakten of meema-
ken. De school moet attent zijn voor signalen van
slachtoffers, moet leerlingen een goede opvang ver-
zekeren en erop toezien dat er hulp wordt geboden.
Dit raadt CGSO Trefpunt aan in de lesmap bij het
theaterproject ‘Vuil spel’ (zie kader).
De school kan alvast het seksueel en relationeel
welzijn van haar leerlingen bevorderen. Ze kan in-
formatie opzoeken en instrumenten gebruiken om
ongewenst seksueel gedrag op school te voorko-
men. In het kader van waardevorming en preventie
van grensoverschrijdend gedrag zijn afspraken en
regels formuleren en naleven essentieel. Ze maken
situaties duidelijk voor alle betrokkenen. Zo kan een
school, met inspraak van personeel, leerlingen, ouders,
pedagogische begeleiding en CLB, een gedragsco-
de opstellen om de eigen schoolcultuur positief te
laten evolueren. Beschikt uw school over een stap-
penplan bij een vermoeden van seksueel misbruik?
Is het schoolpersoneel op de hoogte van uitingen
die mogelijk signalen van seksueel misbruik zijn? Als
bijvoorbeeld Yannick van de derde klas nooit wil
meedoen aan stoei- en kietelspelletjes? De hele lijst
met signalen staat in het ‘Beleidsplan voor scholen
ter preventie van ongewenst seksueel gedrag’. ■

HOE ONGEWENST
SEKSUEEL GEDRAG
OP SCHOOL VOOR-

KOMEN?
De school is geen eiland, maar een
deel van de samenleving waar grens-
overschrijdend gedrag en meer specifiek
ongewenst seksueel gedrag (OSG)
ook kunnen voorkomen. CGSO
Trefpunt pleit dan ook voor een
integrale aanpak van seksueel ge-
weld op school in de vorm van een
pro-actieve planning. Met alle gele-
dingen in de school afspreken wat
wel en niet kan, waar de grenzen
liggen tussen gewenste intimitei-
ten en seksuele intimidatie, biedt
leerlingen en personeel de noodza-
kelijke duidelijkheid. Omdat het voor
de reeds sterk bevraagde school
een hele opgave is om een eigen
schoolbeleid over OSG te ontwik-
kelen, werkte CGSO Trefpunt het
‘Beleidsplan voor scholen ter
preventie van ongewenst sek-
sueel gedrag’ uit. U kan een gratis
exemplaar aanvragen bij het departe-
ment Onderwijs met een mailtje aan
johan.deconinck@ond.vlaanderen.be.
De praktische, netoverschrijdende
handleiding kan u gebruiken in zo-
wel het basis- als het secundair on-
derwijs. Ze richt zich tot directie- en
bestuursleden, leerkrachten, vertrou-
wenspersonen, CLB-centra en ande-
re organisaties buiten de school die
een invloed hebben op het school-
beleid. Voor alle informatie rond
voorkomen van ongewenst seksueel
gedrag op school kan u terecht bij
Erika Frans (gezondheidspsycholo-
ge) - CGSO Trefpunt - Denkstation
over seks en relaties - Meersstraat
138 B - 9000 Gent - tel. 09 221 07
22 - fax 09 220 84 06 - www.cgso.be
- cgso@pandora.be
Op dit adres kan u in één moeite
het Beleidsplan en een lesmap
(200␣ fr. / 4,96 euro) met gratis
folder voor leerlingen bestellen.
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«MET DE OGEN UITGEKLEED»
Welke vormen van seksueel gedrag maken jongeren van 15-16 jaar mee? (in het afgelopen jaar - aantallen en beoordeling in procenten)

Welk seksueel gedrag maakte je mee? Seksueel gedrag, gepleegd… «Ik vind dit seksueel gedrag
door door ongewenst.»
medeleerling schoolpersoneel

Mondeling gedrag
Seksuele geruchten over me verspreid 10 0,3 81
Hoer genoemd 7 1 79
Homo of lesbo genoemd 9 1 59
Seksuele opmerkingen over lichaamsdelen 17 1 47
als borsten, piemel of billen
Seksuele opmerkingen over mijn uiterlijk of kleding 28 3 36
(geen specifieke lichaamsdelen)
Opmerkingen of vragen naar mijn seksuele leefwijze 24 1 35
Seksmoppen 44 6 20
«Lieve schat, lekker stuk…» 38 4 13
Niet-mondeling gedrag
Weg versperd op een seksuele manier 6 1 30
Met de ogen uitkleden, staren, gluren, lonken 21 2 26
Dicht bij mij gestaan of over me heen gebogen 38 8 26
Seksuele gebaren tegen mij gemaakt 11 0,4 24
Seksuele plaatjes aan mij getoond 8 1 11
Lichamelijk gedrag
Op seksuele manier aan kleren getrokken 7 0,3 14
Op seksuele manier langs me heen gestreken 16 1 13
Op een seksuele manier aangeraakt, arm om me 38 2 11
heen geslagen, vastgepakt of geknepen
Me seksueel betast onder mijn kleren 8 0,3 5
Gestreeld 14 0,1 4
Gezoend 22 0,1 3

(Naar ‘Ongewenst seksueel gedrag in het voortgezet onderwijs’ - Bajema en Timmerman - Rijksuniversiteit Groningen)
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Vijf procent van de Britse
schoolverlaters had seks
met een leerkracht.
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WAAR NAARTOE
MET EEN KLACHT?
Personen met een klacht rond
ongewenst seksueel gedrag
kunnen telefonisch contact
opnemen met Limits. De
emotionele opvang staat hierbij
centraal. Maar u kan er ook
terecht voor informatie en advies.
Scholen kunnen een gratis
draaiboek aanvragen dat ze helpt
bij het behandelen van een klacht.
• vzw Limits - Steunpunt
Ongewenst Seksueel
Gedrag binnen het Onder-
wijs (voor leerlingen, ouders,
leerkrachten, directie, CLB) -
Delportestraat 21 - 3300 Tienen
- tel. 016 81 52 09 en 03 825 45
27 op maandag van 14 tot 22
uur en woensdag van 14 tot 18
uur. Enkel voor onderwijs:
zaterdag van 9 tot 13 uur: 016
81 52 09 op 016 81 52 09 -
info@limits.be -
home2.planetinternet.be/
pin30139/Navigation_Nl.htm

NIET LANGER EEN TABOE?

NIEMAND HEEFT ZOGEZEGD IETS GEZIEN
Vaak weet iedereen het en wordt er wat mee gelachen. Daar wordt niemand beter van. Integendeel. Maar wat kan een
leerkracht doen als hij signalen krijgt dat er met een van zijn leerlingen iets aan de hand is? Als een leerling ongewenst
seksueel gedrag meldt? Beloof geen geheimhouding, maar voorkom repressailes. Enkele krijtlijnen.

Er komt een leerling klagen over ongewenst seksueel gedrag. Wat kan u doen?
1 Geef de leerling de kans zijn verhaal te doen, tijdens de middagpauze bijvoorbeeld.
2 Als u een vermoeden hebt, kan u zelf ook een initiatief nemen voor een gesprek.
3 Sommige leerlingen kunnen u vertellen over hun vermoeden dat een medeleerling slachtoffer is van ongewenst

seksueel gedrag.

Hoe reageert u tijdens een vertrouwelijk gesprek met een leerling?
1 Blijf rustig en reageer niet te emotioneel of geschokt, maar laat toch blijken dat u het slachtoffer gelooft.
2 Maak duidelijk dat het goed is dat de leerling vertelt wat hem of haar bezwaart.
3 Beloof geen geheimhouding, want u kan pas effectief helpen als u kan overleggen met deskundige collega’s. Vertel

de leerling dat hij niet de enige is wie dit overkomt.
4 Oordeel niet over schuld of onschuld en doe geen uitspraken over de aangeklaagde.

Hoe overlegt u hierover en met wie?
1 Bespreek de melding met een vertrouwenspersoon, de klasleraar, de directie, het CLB. Handel nooit alleen.
2 Leg in het overleg de te volgen stappen vast.
3 Maak een afspraak en stel persoonlijk de hulpverlener voor bij de leerling.
4 Neem zeker de begeleiding niet alleen op u als de melder ernstig seksueel misbruik meemaakte, iemand van de

collega’s, de ouders of een andere leerling aanklaagt.

Hoe volgt u het probleem verder op?
1 De directie brengt de ouders van de betrokkene(n) discreet op de hoogte, in samenspraak met de hulpverleners.
2 De school spreekt met de externe hulpverleners af wanneer en hoe informatie doorstroomt.
3 Blijf contact houden met de leerling. Waak erover dat het slachtoffer niet in een uitzonderingspositie tegenover andere

leerlingen belandt.

De aangeklaagde is een andere leerling of is een groep leerlingen. Wat kan u doen?
1 Bij een ‘milde’ vorm van grensoverschrijdend gedrag confronteert u de leerling met wat er gemeld werd. Dit gebeurt

discreet en anoniem. U stelt uitdrukkelijk dat het gemelde gedrag moet stoppen.
2 U brengt de klager op de hoogte van het gesprek met de aangeklaagde, maar ziet erop toe dat de aangeklaagde geen

represailles neemt.
3 Verwacht niet te snel een bekentenis. Ieder heeft meestal zijn eigen verhaal en versie.
4 Hou de anonimiteit van de klager in ere, dit voorkomt wellicht represailles.
5 Ondanks de discretie kunnen andere leerlingen op de hoogte zijn en in de knoop zitten met hun loyaliteit tegenover

zowel de klager als aangeklaagde. Daarom is het raadzaam ook met hen een gesprek te hebben.
6 Het is niet zinvol klager en aangeklaagde samen te brengen.
7 Bij een ernstige vorm van ongewenst seksueel gedrag dringt een intern onderzoek zich op, waarbij de school het best

externe of onafhankelijke experts betrekt. De aangeklaagde behoeft verdere hulp. De directie kan hem doorverwijzen
naar bevoegde diensten.

De aangeklaagde is een personeelslid. Wat kan u doen?
1 Meld wat leerlingen u toevertrouwden het liefst schriftelijk, in een ondertekende en gedateerde brief aan de directie.
2 Ga discreet om met de melding. De klachten mogen niet in een roddelcircuit belanden.
3 Ga zelf niet de confrontatie aan met uw collega. Dat is de taak van de directie.
4 U kan een Vertrouwenscentrum voor Kindermishandeling aanspreken, als de school geen gevolg geeft aan uw melding

(adressen: zie Beleidsplan van CGSO).

De aangeklaagde is een externe. Wat doet u?
Als u meent dat de leerling in groot gevaar verkeert, dan bent u, of de directie, verplicht om hulp te verlenen, bijvoorbeeld
door het misbruik rechtstreeks te melden aan een Vertrouwenscentrum voor Kindermishandeling.

Wat zegt de wet?
Leerkrachten zijn gebonden aan het ambtsgeheim. Niet aan het beroepsgeheim. Ambtsgeheim omvat de plicht discreet
om te gaan met vertrouwelijke gegevens. Beroepsgeheim verplicht u vertrouwelijke gegevens geheim te houden. Als een
leerkracht in vertrouwen wordt genomen, dan wordt hij hierdoor niet gebonden aan het beroepsgeheim. Hij wordt dus
door de strafwet niet verplicht om over vertrouwelijke gegevens in elk geval te zwijgen. De wet verplicht daarentegen tot
hulp en bijstand. Soms kan een leerkracht alleen vertrouwelijke gegevens bekend maken aan derden. Dat kan het gerecht
zijn (via politie, onderzoeksrechter), een Vertrouwenscentrum voor Kindermishandeling of de directie.

(Naar ‘Aandacht voor opvang’ in de lesmap ‘Vuil Spel’ CGSO Trefpunt)
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Hoe verwerk je een verkrachting? ‘Vuil Spel’ is een toneel-
stuk over geweld en seksueel misbruik. Het is bedoeld voor
jongeren vanaf 16 jaar en gaat in op situaties van grensover-
schrijdend seksueel gedrag. Het theaterproject is een realisa-
tie van CGSO Trefpunt en het Educatief Theater Antwerpen.
Bij het theaterstuk hoort een lesmap. «Praten over onge-

wenst seksueel geweld lijkt in theorie niet langer een taboe.
Maar de praktijk toont een heel ander beeld. Directies durven
slechts schoorvoetend aan een voorstelling van ‘Vuil Spel’ te
programmeren», zegt een CGSO-medewerker. Meer infor-
matie en data van opvoeringen vindt u in Idee p. 22. Of surf
naar www.educatieftheaterantwerpen.be/pages/thema5.html

Een op zes jongeren heeft last van vervelend seksueel gedrag op school

Negen procent van de
jongeren had ooit te
maken met zwaar
ongewenst seksueel
gedrag, aanranding of
verkrachting.
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