
  
 
Handelwijze gymleerkracht kon als intimiderend en ongewenst worden ervaren en zoals 
gebleken ook is ervaren.  
 
Advies van 25 juni 2008, 2008 N-09 B   
 
De klacht is afkomstig van de heer en mevrouw A, klagers, ouders van de minderjarige B, 
leerlinge van het C College die door de Stichting D in stand wordt gehouden. De klacht is 
gericht tegen de heer E als docent bewegingsonderwijs verbonden aan het C College  
 
Inhoud van de klacht 
Aangeklaagde heeft zich in de richting van B (seksueel) intimiderend gedragen. Het vertrouwen 
tussen leraar en leerling is daardoor geschonden.    
Op 5 maart 2008 heeft aangeklaagde na afloop van de gymles B, apart genomen. Hij zei haar 
dat hij over haar had gedroomd. In die droom waren ze samen uit eten geweest. 
Iris zei daarop dat zij daar niets van wilde weten. Zij was erg geschrokken.  
Daarop zei aangeklaagde dat het wel tussen hen tweeën moest blijven. Iris is toen weggegaan. 
Klagers zijn van oordeel dat het optreden van aangeklaagde tegenover hun dochter geen blijk 
geeft van een gezonde situatie. Zijn gedrag was (seksueel) intimiderend.  
Om te voorkomen dat dergelijke situaties zich herhalen hebben zij deze klacht ingediend.  
   
Het oordeel van de Commissie 
Aangeklaagde heeft erkend dat hij op 5 maart 2008 na afloop van de gymles aan B, na haar 
apart genomen te hebben, heeft verteld dat zij in een droom van hem was voorgekomen. In die 
droom hadden zij een afspraakje en bevonden zij zich op een plein met mensen. Aangeklaagde 
zag er op dat moment geen kwaad in om B een dergelijke mededeling te doen. 
Toen vlak daarna aangeklaagde zich bedacht dat B zijn mededeling verkeerd kon opvatten zei 
hij: ”Ik bedoel er verder uiteraard niets mee. Ik wilde je het alleen vertellen, meer niet”. Toen B 
wegliep, zei aangeklaagde: “Zeg maar niets tegen de anderen, anders gaan ze nog rare dingen 
denken.” 
Aangeklaagde heeft ingebracht dat hij achteraf gezien tot het inzicht is gekomen dat zijn 
opmerking in de richting van B niet handig was. Hij heeft naar eigen zeggen niet ingeschat 
welke draagwijdte zijn opmerking zou kunnen hebben.  
De Commissie is van oordeel dat de handelwijze van aangeklaagde jegens B op 5 maart 2008, 
als intimiderend en ongewenst kon worden ervaren en zoals gebleken ook is ervaren. Juist een 
docent die als gymleraar ten opzichte van leerlingen in een kwetsbare positie verkeert, dient 
zich van gedrag dat als grensoverschrijdend opgevat kan worden, te onthouden. 
De Commissie verklaart de klacht gegrond.  
  
Mede gelet op de eigen verklaring van aangeklaagde en diens aanwezige besef van zijn 
verkeerde handelwijze ziet de Commissie af van het doen van een aanbeveling.  


