
Protocol voor opvang leerlingen bij ernstige incidenten   

  

Op het moment dat een ernstig incident met agressie en of seksuele intimidatie met een leerling als 

slachtoffer heeft plaatsgevonden, wordt onmiddellijk interne vertrouwenspersoon (medewerker met 

specialisatie preventie machtsmisbruik) en directeur geïnformeerd. De interne vertrouwenspersoon 

vult (eventueel samen met het slachtoffer) het meldingsformulier in.  

  

Taken en verantwoordelijkheden van interne vertrouwenspersoon en directeur Van 

de directeur mag verwacht worden, dat zij  

• Een luisterend oor bieden;  

• Evt. advies geven over symptomen die kunnen optreden na een schokkende 

gebeurtenis of deskundige hulp inschakelen voor het advies;  

• De eigen grenzen aangeven wat betreft de mogelijkheden voor hulpverlening en mee 

zoeken naar oplossingen (eventueel doorverwijzen naar professionele instanties);  

• Vertrouwelijk omgaan met de informatie die zij krijgen.  

  

Taken en verantwoordelijkheden na een schokkende gebeurtenis  

• De bij het incident aanwezige medewerker en interne vertrouwenspersoon zijn 

verantwoordelijk voor een goede eerste opvang;  

• De directeur is verantwoordelijk voor het (laten) invullen van het meldingsformulier en 

het registreren van het incident, de voorlichting binnen de organisatie en de contacten met 

externe instanties als slachtofferhulp, e.d.;  

• De directeur en de interne vertrouwenspersoon  bewaken de voortgang van de 

hulpverlening aan het slachtoffer;  

• De directeur is verantwoordelijk voor het organiseren van de continuïteit in de school  

(bijvoorbeeld opvang klas indien leerkracht bij slachtoffer blijft);  

• De directeur is verantwoordelijk voor een adequaat vervolg van de opvang van het 

slachtoffer;  

• De directeur neemt zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 72 uur, contact op 

met de ouders van het slachtoffer;  

  

De opvangprocedure  

Als een leerling een schokkende gebeurtenis meemaakt, wordt de volgende procedure gevolgd:  

• Iedereen is verplicht het slachtoffer uit de situatie te helpen en de eerste opvang te 

verzorgen. De directeur wordt zo snel mogelijk geïnformeerd;  

• De directeur meldt de schokkende gebeurtenis zo snel mogelijk bij de interne 

vertrouwenspersoon;  

• De interne vertrouwenspersoon zorgt voor de eerste begeleiding van het slachtoffer;  

• De directeur is verantwoordelijk voor het organiseren van de continuïteit in de school  

(bijvoorbeeld opvang klas indien interne vertrouwenspersoon bij slachtoffer blijft;  



• De directeur neemt binnen één dag contact op met de ouders van het slachtoffer en 

biedt adequate hulp;  

• De directeur onderhoudt contact met de ouders van het slachtoffer en zorgt voor een 

verantwoorde wijze van terugkeer naar de school.  

• Het slachtoffer wordt opgevangen in de directeursruimte. Daar vinden geen storingen 

plaats.  

  

Contact met slachtoffer  

Het is de taak van de interne vertrouwenspersoon om (via de ouders) contact te houden met het 

slachtoffer en de medewerkers en de leerlingen te (blijven) informeren over de situatie. Op deze 

manier verliest het slachtoffer niet het contact met de school.  

Binnen drie dagen na het incident heeft de interne vertrouwenspersoon  een gesprek met de ouders 

van de betrokkene(n). Tijdens dit gesprek wordt ondermeer bezien of hulp aan betrokkene(n) gewenst 

is. Binnen drie weken vindt een vervolggesprek plaats, waarin de interne vertrouwenspersoon onder 

meer informeert of de opvang naar tevredenheid verloopt. Na ongeveer twee maanden vindt een 

afsluitend gesprek plaats.  

  

Terugkeer op school  

De groepsleerkracht en de PMM-er hebben de verantwoordelijkheid de leerling bij de terugkeer te 

begeleiden. Na een schokkende gebeurtenis komt er een moment van confrontatie met de plaats 

waar - of de persoon met wie - de schokkende gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Dit kan een moeilijk 

moment zijn afhankelijk van de aard en oorzaak van de gebeurtenis. Soms zal er weer een basis 

moeten worden gelegd voor een werkbare relatie, in ieder geval zal het vertrouwen in zichzelf en de 

omgeving weer opgebouwd moeten worden. Twee weken na terugkeer moet door de interne 

vertrouwenspersoon/ directeur worden onderzocht of betrokkene zich weer voldoende veilig voelt. Als 

dit niet zo is, dan worden initiatieven ontwikkeld om tot een oplossing te komen. Zonodig moeten door 

de directeur in overleg met interne vertrouwenspersoon maatregelen worden genomen om herhaling 

te voorkomen.  

  

 Ziekmelding  

Afhankelijk van de ernst van de gebeurtenis, waarbij wordt uitgegaan van de beleving van de leerling, 

wordt hij / zij in de gelegenheid gesteld om naar huis te gaan. De leerling wordt conform de hiervoor 

geldende procedure ziek gemeld. Tevens dient de mogelijkheid geboden te worden om op korte 

termijn contact te hebben met de interne vertrouwenspersoon of een externe hulpverlener.  
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