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PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG BLIJLES

BLIJLES, gevestigd aan de Grachtweg 73A, 2161 HM Lisse, geregistreerd in het Handelsregister
van de Kamer van Koophandel onder nummer 80055737, rechtsgeldig vertegenwoordigd door
M. Uphoff en J. Van Loon, vindt dat veiligheid een noodzakelijke basisvoorwaarde om op een
juiste manier met elkaar te kunnen samenwerken. Iedereen weet gevoelsmatig dat er grenzen
zijn en dat deze overschreden kunnen worden.
BLIJLES hanteert een zero-tolerance beleid tegenover alle vormen van grensoverschrijdend
gedrag. Alle betrokken leerlingen, bijlesdocenten en ander personeel van BLIJLES moeten op de
hoogte zijn van het Protocol Grensoverschrijdend Gedrag om op tijd belangrijke signalen te
herkennen, en hier op een juiste manier op te kunnen reageren.
VERSCHIL IN MACHT
De overeenkomst tussen alle verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag is
het verschil in macht (afhankelijkheid), waardoor een van de twee geen of weinig
weerstand kan bieden. Eerst voelt het contact, de aandacht, vaak onschuldig aan. Later
komt het besef dat er misbruik van je is of wordt gemaakt. Er zijn verschillende
manieren waarop iemand dwang kan uitoefenen: emotionele of psychische druk,
dreiging met geweld of chantage.
BELANG VAN BELEID
Het Protocol Grensoverschrijdend Gedrag is ervoor bedoeld om betrokken personen te
ondersteunen als er een vermoeden is van grensoverschrijdend gedrag, of wanneer dit
daadwerkelijk is gesignaleerd. Het is belangrijk dat alle waarnemingen, gesprekken en
ander materiaal op de juiste manier worden opgeschreven en bewaard. Dit protocol is
een routekaart, waarin alle stappen die genomen moeten worden uitgebreid behandeld
worden.
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AANDACHTSGEBIEDEN
Grensoverschrijdend gedrag kan worden onderverdeeld in vier aandachtsgebieden: (1) seksueel
misbruik, (2) huiselijk geweld, (3) kinder- en ouderenmishandeling, (4) overige vormen van
grensoverschrijdend gedrag: fysiek of verbaal agressief gedrag, discriminatie, psychologisch
misbruik.
Seksueel misbruik
Onder seksueel misbruik wordt verstaan ongewenste aanrakingen, onnodige
ontkleding, de persoon zonder toestemming betrekken bij seksuele handelingen,
aanranding en verkrachting.
Huiselijk geweld
Geweld door iemand uit de huiselijke kring of uit de familiekring van het slachtoffer.
Hieronder vallen lichamelijke en seksuele geweldpleging, het aanvallen en bedreigen
van
het slachtoffer. Dit kan samengaan met beschadiging van spullen in en om het huis.
Kinder- en ouderenmishandeling
Kinder en ouderenmishandeling is elke vorm van bedreiging of geweld bij iemand die
minderjarig is of bij een oudere persoon. Dit geweld wordt actief of passief opgedrongen
door ouders of andere personen waar het slachtoffer afhankelijk van is. Met dit geweld
wordt ernstige schade toegebracht, of hier is dreiging van, aan de minderjarige of
oudere, in de vorm van psychisch of lichamelijk letsel.
Fysiek of verbaal agressief gedrag
Hierbij gaat het om zaken als te hard vastpakken en schreeuwen, ruw wegduwen, slaan,
schoppen, schelden.
Discriminatie
Ongelijke behandeling op basis van beperking, afkomst, sekse, seksuele voorkeur of
geloofsovertuiging. Bijvoorbeeld door geen ruimte te geven aan de eigen cultuur en
religieuze achtergrond en de gebruiken die met dit geloof verbonden zijn.
Psychologisch misbruik
Hieronder vallen pesten, treiteren, bang maken, uitschelden, onder druk zetten, het
uitoefenen van overmatige controle, vernederen. Het kan ook gaan om een persoon dat
van zijn sociale netwerk wordt geïsoleerd.
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In dit Protocol staat beschreven wat je moet doen als er sprake is van:
1. een acute situatie
2. een spontane onthulling
3. een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag
In alle situaties is het belangrijk dat als er melding wordt gemaakt van grensoverschrijdend
gedrag, dit op een snelle en onafhankelijke manier wordt behandeld. Het Protocol is van
toepassing op alle werkrelaties tussen leerlingen, bijles docenten, ouders, medewerkers op
scholen en medewerkers binnen BLIJLES.
BESPREEKBAAR MAKEN
Het belang van het slachtoffer staat voorop, dit betekent dat alle aandacht uitgaat naar de
veiligheid en het welzijn van het slachtoffer. Ook een vermoeden van grensoverschrijdend
gedrag moet bespreekbaar gemaakt worden. Erger kan worden voorkomen door op tijd melding
te maken.
Acute situatie
Je betrapt iemand op heterdaad (op het moment dat het gebeurt). Of je kunt zien dat er
pas geleden iets heeft plaatsgevonden. Voorbeelden hiervan kunnen zijn dat je een
vechtpartij ziet gebeuren of dat iemand blauwe plekken heeft.
1.

Zorg voor veiligheid, dat het misbruik, het geweld of de mishandeling stopt. Haal het
slachtoffer en de dader uit elkaar als dat mogelijk is. Zorg ervoor dat het slachtoffer
wordt opgevangen en dat je zelf veilig bent. Indien noodzakelijk, bel 112.
2. Haal de sporen niet weg, sluit de ruimte af en verwijder geen berichten. Stel geen
vragen, maar luister naar het slachtoffer.
3. Meld grensoverschrijdend gedrag bij BLIJLES en schrijf op wat er is gebeurd. Houd de
informatie voor jezelf en bespreek deze niet zomaar met anderen.
Spontane onthulling
Het slachtoffer (of de dader) vertelt zelf over grensoverschrijdend gedrag. Een voorbeeld
hiervan kan zijn dat iemand vertelt over huiselijk geweld dat thuis plaatsvindt.
1. Zorg voor veiligheid, dat het misbruik, het geweld of de mishandeling stopt.
2. Haal de sporen niet weg, sluit de ruimte af en verwijder geen berichten. Stel geen
vragen, maar luister naar het slachtoffer.
3. Meld grensoverschrijdend gedrag bij BLIJLES en schrijf op wat er is gebeurd. Houd de
informatie voor jezelf en bespreek deze niet zomaar met anderen
Vermoeden van grensoverschrijdend gedrag
Het signaleren van gedragskenmerken die samengaan met grensoverschrijdend gedrag
is genoeg om bij jezelf te denken: 'Er klopt iets niet.' Een voorbeeld hiervan kan zijn dat
er een plotselinge verandering in het gedrag van iemand te herkennen is.
1. Signaleer. Het is belangrijk dat je je vermoeden en je gevoel serieus neemt.
2. Meld grensoverschrijdend gedrag bij BLIJLES en schrijf op wat er is gebeurd. Houd de
informatie voor jezelf en bespreek deze niet zomaar met anderen.
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