Intimidatie op de praktijkinstelling
Het kan iedereen gebeuren en praten erover helpt!
Soms kan het gebeuren dat je van iemand op de opleiding of je stageplek op een speciale
manier aandacht krijgt die je niet prettig vindt. Die aandacht kan bijvoorbeeld bestaan uit
‘grappige’ opmerkingen over je uiterlijk, dubbelzinnige opmerkingen en gebaren, de manier
waarop naar je gekeken wordt, hardnekkige toenaderingspogingen of zelfs
handtastelijkheden. Dergelijk gedrag wordt wel genoemd: seksuele intimidatie of
ongewenste intimiteiten. Hiertoe kan alles worden gerekend wat iemand ervaart als
ongewenst of lastig, ook als een ander er niet op uit is te kwetsen.
Naast dergelijk ongewenste seksueel getinte aandacht is er ook ander gedrag waardoor je je
onder druk gezet kunt voelen. Pesten, buitensluiten, machtsmisbruik of onthouding van
belangrijke informatie die nodig is voor je functioneren als student of stagiair(e) zijn daar
voorbeelden van.
Lastiggevallen worden door een medewerker van de hogeschool, een medestudent, iemand
op de stageplek: het kan iedereen overkomen. In een aantal gevallen kan het psychische
spanningen veroorzaken. Je kunt je gevoel van vrijheid en zelfstandigheid kwijtraken. Je
probeert wellicht de nare situatie te vermijden: je wordt ziek, blijft weg, wilt van klas,
opleiding of stage veranderen….
Wat kun je doen? Je kunt laten merken dat je het gedrag storend en vervelend vindt. Maar
zeker als er sprake is van een machtsverschil vanwege de posities is dat niet altijd
eenvoudig. Als communiceren erover met degene van wie je last hebt niet helpt, kun je
erover praten met een medestudent, een goede vriendin of vriend of een begeleider vanuit
de stage of iemand van de opleiding pedagogiek (mentor).
Aan de HvA is bovendien iemand specifiek aangesteld om jou te steunen als je dit overkomt:
de vertrouwenspersoon. Bij de vertrouwenspersoon kun je je verhaal kwijt. Je overlegt met
haar hoe je verder wilt en welke actie zij, jijzelf of iemand anders kan ondernemen om het
ongewenste gedrag te stoppen en er (daarbij) voor te zorgen dat jij geen schade ondervindt.
Eventueel kan ze doorverwijzen naar hulpverlening binnen of buiten de HvA. Ook als je niet
zeker weet of wat je overkomt ernstig genoeg is, kun je daar over praten.
De vertrouwenspersoon houdt zich tevens bezig met voorlichting over en preventie van
(seksuele) intimidatie en ongewenst gedrag. Daarom is het van belang dat je dit gedrag

meldt bij de vertrouwenspersoon, ook wanneer het niet jezelf betreft of wanneer je het zelf
wel weet op te lossen. De inhoud van de gesprekken wordt vertrouwelijk behandeld.
Meer informatie over de vertrouwenspersonen kun je vinden op mijnHvA.

