Mistreatment of pupils at the Plato School (Amsterdam)
The Plato children’s school in Amsterdam was the Dutch version of St James School in London. It
closed in 2002 after two police investigations and around the time of a permanent split within the
SES in Holland. Many of the original teachers at the Plato School spent time at St Vedast or St
James. A list of Dutch newspaper reports (in Dutch) is available at
http://mediatheek.thinkquest.nl/~kla005/strafwerkt/informatie/lijfstraffen/media/ .
Below is a summary translation of four reports in the Dutch newspapers ‘Het Parool’ and ‘Volkskrant’
(published between March 2000 and January 2001) about mistreatment in the Plato children’s
School. The final article reports the headteacher was found by a judge to be guilty of assault. The full
texts of the four articles follow the English summary.

Mistreatment of pupils in 1996 and 2000, fines and prosecution of the
Headteacher of the Plato School (Amsterdam)
Summary Translation:
The Plato children’s school in Amsterdam is in the news, this time because the headteacher
allegedly mishandled two boys in year 8 [UK equivalent: year six, 10 to 11 years old]. The
headteacher, Mr. K, who has been head for 2 years (from 1998) has been suspended by the
school’s board and barred from returning to the school.
This primary and secondary school has also had negative press coverage four years ago [1996]
because three teachers used corporal punishment [illegal in the Netherlands].
rd

On 23 February 2000, the 2 pupils in year 8 [above] were on their way to a karate lesson.
One of the boys was shouting and when the headteacher told the boys to behave he was
‘challenged’.
J. Veugelaers, the Secretary of the school board, explained that the situation escalated when
another boy intervened. The headteacher lost control and reacted violently. According to the
headteacher, he shook the boys but didn’t hit them. The parents of one of the two boys reported the
incident to the police. The other would do so shortly.
The Secretary to the school board says that the situation is complicated and that there were
discipline problems amongst boys in year 8. The class teacher had left the school the month of the
incident and the class felt ‘left alone’.
The Plato school is a special school with 189 primary level children and has lessons such as boxing,
dance and Sanskrit.
The school came into the news in 1996 because some teachers were using corporal punishment
[illegal in the Netherlands]. Three teachers escaped criminal prosecution for repeatedly beating
pupils, by paying fines of 2500 Guilders. The school also managed to escape prosecution because
the school board cooperated with the police investigation and promised to address the problems.
New teachers were recruited, amongst them a new headteacher [Mr. K]. In his first year he

became ill and was unable to work due to stress. At the time of the incident he had just returned to
work.
The Secretary of the school board insisted that corporal punishment was not practiced at the school
and that the school was not responsible for the behaviour of individual teachers and adults who
couldn’t control their behaviour……
One year later the allegations that the headteacher had punched and kicked the pupil went before a
judge. The pupil claimed he was kicked in the back by the headteacher although there was no
independent witness to this. [The newspaper reported that]... the headteacher faced a punishment
of up to 6 months imprisonment if convicted…..
The headteacher was found guilty by the judge [in 2000] of mistreating the two pupils and fined and
ordered to pay a small amount of compensation to the two boys. In court one of the boys claimed
that he was “hit in the face with the headteacher’s fist’.

---------------------------Directeur platoschool zou mishandelen
AMSTERDAM - De Platoschool in Amsterdam is opnieuw in opspraak, deze keer door de directeur, die twee
jongens uit groep8 zou hebben mishandeld. De man is enkele weken geleden door het schoolbestuur op
non=actief gesteld. K., die sinds twee jaar directeur was, mag niet meer in de school komen. De school voor lageren voortgezet onderwijs raakte vier jaar geleden in opspraak omdat drie leerkrachten lijfstraffen toepasten. De
leerlingen van groep 8 waren woensdag 73 februari op weg naar karateles. Een jongen uit ge groep stond op de
gang te schreeuwen.
De directeur zei dat hij zich moest gedragen en kreeg daarop een 'uitdagend en brutaal' weerwoord, vertelt J. Veugelaers,
secretaris van het schoolbestuur. "Een andere jongen stond zijn klasgenoot bij. De zaak escaleerde. De directeur verloor
zijn geduld en zelfbeheersing, pakte de jongens bij hun schouders en gebruikte in een emotionele opwelling fysiek geweld.
In de visie van de directeur is er niet geslagen. Hij zegt de jongens alleen door elkaar te hebben gerammeld."
De lezing van de jongens is Veugelaers niet precies bekend. Er zijn geen getuigen van het incident. De jongens
kwamen volgens hem wel 'totaal in de war' bij de karateleraar, die de jongens wist te kalmeren.
De ouders van een van de twee kinderen deden meteen aangifte bij de politie, de anderen doen dit binnenkort.
Veugelaers spreekt van een 'complexe situatie' en 'een samenloop van omstandigheden'. "Met groep 8 waren
ordeproblemen. De leerkracht was die maand van de school vertrokken. De klas voelde zich in de steek gelaten."
De Platoschool is een bijzondere school voor basisonderwijs met 189 leerlingen en lessen als boksen, schermen,
dansen en Sanskriet. De school kwam in 1996 in het nieuws omdat leerkrachten pedagogische tikken' hadden
uitgedeeld.
Drie leerkrachten betaalden een boete van 2500 gulden, 1 waarmee zij strafrechtelijke vervolging voor het herhaaldelijk
slaan van hun leerlingen ontliepen. Ook de schoolontsnapte aan vervolging omdat het schoolbestuur meewerkte aan een
onderzoek en beloofde de problemen aan te pakken.
Er kwamen nieuwe leerkrachten, onder wie directeur K. Deze raakte echter al in het eerste jaar overspannen en
arbeidsongeschikt; hij was net weer aan de slag gegaan. Veugelaers: "Het is een spook dat opnieuw uit de kast komt.
Lijfstraffen en de Platoschool gaan beslist niet samen. Niet de school is verantwoordelijk voor dit incident, maar de
individuele leerkracht. Op een of andere manier kunnen volwassenen zich niet goed beheersen."
Bron: Het Parool, 22/03/00

Directeur Platoschool vervolgd
AMSTERDAM -De voormalige directeur van de Platoschool in Oud-Zuid wordt vervolgd wegens het mishandelen van
twee leerlingen. De exdirecteur van de basisschool wordt ervan verdacht in februari van vorig jaar twee jongens te
hebben geduwd en geschopt. De zaak zou gisteren door de politierechter worden behandeld, maar deze werd
aangehouden omdat de rechter meer tijd wilde om zich in de zaak te verdiepen. De maximale straf die de politierechter
kan opleggen voor mishandeling is zes maanden hechtenis. Twee leerlingen van groep 8 van de Platoschool zeggen op
23 februari van het vorig jaar te zijn mishandeld door de directeur.
Het schoolhoofd zou in woede zijn uitgebarsten toen een van de twaalfjarige jongens liep te zingen op de trap. Hij zou de
jongen hebben geduwd, waarop de tweede leerling de directeur uitmaakte voor kindermishandelaar'. Die laatste werd
vervolgens meegenomen naar een kamer waar hij in zijn rug zou zijn getrapt. Er zijn geen directe getuigen van het
incident.
De secretaris van het schoolbestuur meldde toentertijd dat een van de jongens de directeur een 'uitdagend en brutaal'
weerwoord had gegeven, waarna de zaak escaleerde. De secretaris destijds: "De directeur verloor zijn geduld en
zelfbeheersing. Volgens hem is er niet geslagen, hij zegt de jongens alleen door elkaar te hebben gerammeld." De politie
stelde een onderzoek in.
De directeur werd de dag na het voorval op non- actief gesteld en is inmiddels niet meer werkzaam op de school. De
Platoschool is een bijzondere school voor basisonderwijs met minder dan tweehonderd leerlingen.
In 1996 kwam de school al in opspraak wegens het uitdelen van lijfstraffen door leerkrachten.
Bron: Het Parool, 18/01/01

---------------------------Schooldirecteur vervolgd voor mishandeling van leerlingen
AMSTERDAM - De ex-directeur van de Amsterdamse Platoschool voor basisonderwijs wordt vervolgd wegens
mishandeling. Dat heeft het Openbaar Ministerie besloten. De man wordt ervan verdacht in . februari vorig jaar twee
leerlingen te hebben mishandeld. De zaak zou gisteren voorkomen, maar de politierechter hield de zaak aan omdat hij
meer voorbereidingstijd nodig had.
De maximale strafmaat die een.politierechter kan opleggen 'is een vrijheidsstraf van zes maanden. Twee 12-jarige
leerlingen van de Platoschool zeggen dat.de directeur hen op 23 februari vorig jaar had geschopt en geslagen. Na
de twee jongens gehoord te hebben, stelde de politie een onderzoek in.
De woordvoerder van, het schoolbestuur erkende destijds dat er 'iets' gebeurd was. Maar de term mishandeling ging het
schoolbestuur veel te ver. De directeur werd na het incident meteen op non-actief gesteld en mocht de school niet meer
betreden. Inmiddels heeft hij een andere baan gevonden. De Platoschool, die als autoritair bekendstaat, telt 200 leerlingen.
In 1996 kwam de school in opspraak wegens lijfstraffen. Justitie trof toen een schikking met drie leraren. Ook de school
werd niet vervolgd, omdat het werkplan werd aangepast. Daarin kwam te staan hoe leerlingen worden beloond en
gestraft. Volgens de Inspectie van het Onderwijs is het een unieke zaak. Nog niet eerder heeft een schoolhoofd zich op
verdenking van mishandeling voor de rechter moeten verantwoorden.
Bron: Volkskrant, 18/01/01

---------------------------Knietje kost schoolbaas fiks geld
'Ze maakten er een rotzooitje van', verklaart de invalster die de oudste jongens van de Plato-school rekenles gaf. 'Het
waren erg moeilijk stuurbare kinderen', sluit de klasse-ouder van groep acht zich daarbij aan.

'Er is overwogen de jongens collectief van school te sturen', herinnert het plaatsvervangend hoofd van de school zich.
De drie getuigden vrijdag voor de Amsterdamse politierechter in de zaak tegen de ex-directeur van de basisschool in
Amsterdam-Zuid.
Hij zou in februari vorig jaar twee leerlingen uit groep acht hebben geschopt en geslagen toen ze niet naar hem wilden
luisteren. Het is volgens de Onderwijsinspectie voor het eerst dat een schoolhoofd wegens mishandeling moet
voorkomen.
Volgens de rechter is het voormalige hoofd van de school schuldig, maar heeft de gebeurtenis lang niet het gewicht dat
de aanklager er op grond van getuigenverklaringen aan had gegeven. De onderwijzer heeft één van de jongens met zijn
knie in een bepaalde richting geduwd.
Hij moet, zo vonniste de rechter, een geldboete van vijfhonderd gulden en tweehonderd gulden smartengeld betalen. Dat
de jongens 'door de hal heen zijn geslagen' of 'met de vuist vol in het gezicht zijn geraakt', zoals klasgenootjes zich zes
weken na de gebeurtenis op het politiebureau meenden te herinneren, achtte de rechter niet bewezen.
'Maar het geven van een knie is een vorm van mishandeling die niet past binnen een school, hoezeer de toestand ook uit
de hand gelopen was', lichtte hij zijn oordeel toe. De volwassen getuigen, die allemaal aan de school verbonden zijn of
waren, vertelden over de janboel die in de hoogste groep was ontstaan na het vertrek van een leerkracht begin februari.
Omdat het onmogelijk was de vacature op te vullen, werd de klas gesplitst.
Om en om moesten groepjes thuisblijven of in de klas huiswerk maken. De situatie escaleerde toen het net van
ziekteverlof teruggekeerde hoofd de jongens tussen twee lesuren op de gang hardhandig tot de orde riep. De
rechtszaak is extra pijnlijk voor de school met tweehonderd leerlingen, omdat deze al eerder in opspraak was wegens
lijfstraffen.
Bron: Volkskrant, 03/03/01

