Vertrouw je gevoel en praat erover
Op school moet iedereen zich veilig kunnen voelen. Wanneer iemand lastig gevallen
wordt door een ander kan er een onveilig gevoel ontstaan. Dat kan gebeuren door
ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten of

iedereen beg rijpt dat het moeilijk is om over deze dingen te praten. Want hoe breng je dat
onder woorden? Je gaat nu eenmaal niet gemakkelijk met dit soort vragen of zo'n verhaal
naar een leerkracht om hulp of raad, ook al zitje met dat rotgevoel van angst of vernedering.

discriminatie.

Intimidatie
Intimidatie heeft te maken met machten misbruik van macht.
lntim ideren komt vaker voor dan je denkt en is niet altijd even zichtbaar. Soms is het moeilijk
aan te geven of iets intimidatie is of niet. Vaak is het een gevoel, moeilijk te beschrijven,

Praat erover hoe moeilijk het ook is.
Weet wel: het gevoel van intimidatie blijft ........ als je er niets aan doet!

maar heel erg aanwezig. Je kunt je dan angstig, bedreigd en/of vernederd voelen.
Iets wat vervelend is voor de een hoeft dat niet te zijn voor een ander.
Uitgangspunt is dat wanneer iemand het gevoel heeft onveilig te zijn door het gedrag van
een ander - personeelslid of leerling - daar altijd aandacht voor moet zijn.

Sel<suele intimidatie
Seksuele intimidatie is een vorm van ongewenste aandacht meteen seksuele lading.
Dan gaat het om woorden, aanrakingen, gedragingen en gedwongen handelingen
die jij vervelend vindt, die jij niet wilt.
Ongewenst intiem gedrag kan een heel scala van handelingen omvatten:
• Opmerkingen die je niet wilt/ aandacht die je niet wilt.
• Grove opmerkingen.
• Dubbelzinnigheden die je niet wilt.
• Uitnodigingen die je niet wilt (bijvoorbeeld op internet via je mobiel).
• Aanrakingen die je niet wilt (altijd die arm omje schouder, bewust tegen je aan lopen,
het knijpen in billen) vallen onder de noemer 'aanranding'.
• Gedwongen handelingen (gedwongen zoenen en ernstigere vormen).
• Verkrachting is de ernstigste vorm van seksuele intimidatie.

Vertrouwenspersoon
Helaas, intimidatie komt vrijwel overal voor, dus het kan ook op onze school gebeuren.
Ontkennen helpt niet en omdat we willen dat het goed gaat met onze leerlingen
en dus ook met jou nemen we het probleem serieus.
We willen op een respectvolle manier met elkaar omgaan, dus voor intimidatie is geen
plaats. Daarom hebben wij een aantal vertrouwenspersonen aangesteld.

Mocht jij je geïntimideerd voelen, weet dan dat je altijd bij deze vertrouwenspersonen terecht
kunt, net als bij je mentor of leerlingcoördinator. Heb je last van seksuele intimidatie? Ga dan
naar een van de vertrouwenspersonen. Zij weten dat jij iemand nodig hebt die je voor 100%
kunt vertrouwen en tegen wie je alles kunt zeggen. Ze nemen je serieus en luisteren naar je.
In vertrouwen. Ze geven je informatie over hulpverlening en helpen je zoeken naar
oplossingen. Desnoods helpen ze je bij het indienen van een klacht. In elk geval: ze zijn er
voor jou!

