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Meldplicht bij seksueel misbruik in het onderwijs 
Bij Marlijn Academie wordt deze uit de navolgende Bij Marlijn Academie wordt deze uit de navolgende 6 stappen 
bestaande stappen bestaande meldcode meldplicht  door uitgevoerd door het bevoegd gezag in overleg met de 
vertrouwensinspecteur (0900-111 3 111) uitgevoerd.  

 
1) Een medewerker van een onderwijsinstelling heeft het vermoeden van of informatie over een zedendelict, 

gepleegd door een medewerker van de school jegens een minderjarige leerling. 
2) De medewerker meldt dit aan het bevoegd gezag 
3) Het bevoegd gezag overlegt 3 met de vertrouwensinspecteur. 
4) Er is een redelijk vermoeden van een strafbaar feit 
5) Het bevoegd gezag informeert (ouders van) klager en aangeklaagde dat aangifte wordt gedaan. 
6) Het bevoegd gezag doet aangifte bij justitie of politie.  

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de leerlingbegeleider en/of bevoegd gezag en/of 
vertrouwenspersoon van Marlijn Academie. 
 
Deze informatie kunt u ook terugvinden in hoofdstuk 7 van het deelnemersstatuut (ongewenste 
omgangsvormen) en hoofdstuk 2.18 van de OER. 
De gegevens van de vertrouwenspersoon en leerlingbegeleider van Marlijn Academie vindt u onder artikel 11 
van de OER. 
U kunt ook een brief sturen naar:  
 
Marlijn Academie 
De Langeweg 22, 4771 RB Langeweg 
tel 0168-331700 t.a.v. de vertrouwenspersoon.  

 
Zie ook  

1. Vertrouwenspersoon 
2. Studieloopbaanbegeleider 
3. Passend onderwijs  
4. Reglement Klachtenprocedure 

1.1.1 Meldplicht bij seksueel misbruik in het onderwijs 
Wat staat in de wet?  
De Wet bestrijding seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs (sinds 1999) wordt ook wel de Meld-, 
overleg- en aangifteplicht genoemd. Deze wet verplicht alle medewerkers die het vermoeden hebben van, of informatie 
krijgen over, een mogelijk zedendelict door een medewerker van de school jegens een minderjarige leerling 
onmiddellijk door te geven aan het bevoegd gezag. 
 
Wat is het doel van de wet?  
Doel van de wet is te voorkomen dat zedendelicten door scholen intern worden opgelost, met als mogelijk gevolg dat 
die medewerker op dezelfde school of elders opnieuw een zedendelict pleegt. 
 
Wat zijn zedenmisdrijven?  
• ontucht; • aanranding; • verkrachting; • grooming; • schennis van eerbaarheid; • kinderporno bezitten, bekijken of 
verspreiden; • een seksuele relatie met een minderjarige. 
 
Voor welke situaties geldt deze wet?  
De handelingen moeten hebben plaatsgevonden tussen een medewerker van de onderwijsinstelling en een 
minderjarige leerling, binnen of in samenhang met de schoolsituatie. 
 
Wie moet het melden?  
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Elke medewerker van de school is meldplichtig. Daaronder vallen niet alleen personeelsleden, maar ook personen die 
buiten dienstverband werkzaamheden verrichten voor de school, zoals stagiairs, schoonmaakpersoneel, 
uitzendkrachten en vrijwilligers. Ook de interne vertrouwenspersoon is meldplichtig. 
 
Waar moet het gemeld worden?  
Bij het bevoegd gezag van de school. Het bevoegd gezag overlegt vervolgens met de vertrouwensinspecteur en doet 
aangifte bij politie of justitie. 
 
Meer informatie: • Vertrouwensinspecteur: 0900 111 3 111 • Folder Wet bestrijding seksueel misbruik en seksuele 
intimidatie in het onderwijs, www.huiselijkgeweld.nl 
 
Procesgang Meldplicht bestaat uit 5 processtappen 
 
Voor wie geldt de meldcode? Elke medewerker van de onderwijsinstelling 
moet zich aan de meldcode houden.  
 
Bij Marlijn Academie wordt deze uit de navolgende 6 stappen bestaande 
meldcode meldplicht uitgevoerd door het bevoegd gezag in overleg met de 
vertrouwensinspecteur (0900-111 3 111).  

7) Een medewerker van een onderwijsinstelling heeft het vermoeden 
van of informatie over een zedendelict, gepleegd door een 
medewerker van de school jegens een minderjarige leerling. 

8) De medewerker meldt dit aan het bevoegd gezag 
9) Het bevoegd gezag overlegt 3 met de vertrouwensinspecteur. 
10) Er is een redelijk vermoeden van een strafbaar feit 
11) Het bevoegd gezag informeert (ouders van) klager en aangeklaagde 

dat aangifte wordt gedaan. 
12) Het bevoegd gezag doet aangifte bij justitie of politie.  

 
De rol, taken en verantwoordelijkheden van het bevoegd gezag binnen Marlijn 
Academie worden nader beschreven in hoofdstuk 5 van het 
deelnemersstatuut.  
 
Praktijksituaties Meldplicht 
Ö Leerlingen vertellen dat een docent tijdens zijn les zijn beamer vergat uit 

te schakelen. De leerlingen kregen een toets en intussen keek de docent naar afbeeldingen met kinderporno.  

Ö Een ouder vertelt het volgende: Een medewerker van de school verzorgde een kniewond van zijn zoon. Tijdens 
zijn handelingen aaide deze medewerker over het geslachtsdeel van de zoon met de woorden: “jongen, als je 
hier maar geen pijn hebt.”  

Ö Een leerling vertelt dat een docent tijdens de werkweek in het washok haar borsten en billen aanraakte.  

Ö Volgens geruchten zou een collega een relatie hebben met een minderjarige leerling.  

Ö Een boze ouder laat de Whatsapp-gesprekken zien tussen haar zoon en zijn mentor. Het bespreekbaar maken 
van homoseksuele gevoelens en een uitnodiging van de mentor om naar zijn huis te komen om te ‘oefenen’, 
maakt de ouder razend 

Contactgegevens Stichting School & Veiligheid  
Zwarte Woud 2, 3524 SJ Utrecht  
030 - 285 65 31 
info@schoolenveiligheid.nl             www.schoolenveiligheid.n 


