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Inleiding 

 

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is iedere instelling in Nederland - en dus ook elke 

school - verplicht om beleid te voeren op het terrein van agressie en geweld, seksuele 

intimidatie, discriminatie en pesten op het werk. De CAO Voortgezet Onderwijs schrijft 

daarnaast beleid ten aanzien van seksuele intimidatie, agressie en geweld en ook racisme voor. 

In deze CAO is als onderdeel van het Statuut Sociaal Beleid opgenomen dat iedere school een 

veiligheidsplan moet hebben ingebed in het algemene arbobeleid. 

 

Bij het opstellen van het schoolveiligheidsplan heeft de Regiegroep gekozen voor een plan voor 

sociale veiligheid dat verder gaat dan de wettelijke verplichtingen. 

 
Een belangrijk aspect is dat het veiligheidsplan (net elk ander beleidsplan) geen ‘papieren 

tijger’ wordt en het gebruik zich beperkt tot de werkkamer van de directeur of 

veiligheidscoördinator. Het beleid dient geïmplementeerd te worden in de school. Dit laatste 

vergt veel meer tijd en energie dan alleen het schrijven van een plan. Een goede start voor dit 

proces is om het veiligheidsplan samen met de medezeggenschapsraad (MR) toe te snijden op 

onze specifieke situatie.  
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1. Onze visie, doelen en uitgangspunten 
 

Voorliggend beleidsplan is een integraal beleidsplan voor sociale veiligheid. Dit wil zeggen dat 

het beleidsplan zich richt op alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, 

discriminatie en pesten, die binnen of in de directe omgeving van de school kunnen 

voorkomen.  

Vooralsnog verwerken we ons beleid met betrekking tot de fysieke veiligheid niet in dit 

veiligheidsplan.  (wel na de risico inventarisatie) 

 

We streven naar een leef- en leerklimaat waarin ons personeel en onze leerlingen zich veilig 

voelen en zich positief verbonden voelen met de school. Een positieve sociale binding met 

onze school vormt een belangrijke voorwaarde voor een zo optimaal mogelijk werkklimaat 

voor ons personeel en leerklimaat voor onze leerlingen.  

Ons sociaal veiligheidsbeleid heeft als doel alle vormen van agressie, geweld, seksuele 

intimidatie, discriminatie en pesten binnen of in de directe omgeving van de school te 

voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen om 

verdere escalatie te voorkomen. 

 

Onderdeel van het totale schoolbeleid 

Ons veiligheidsbeleid moet geen losstaande aanpak betreffen, maar een integraal onderdeel 

vormen van ons totale schoolbeleid.  

 

Primaire preventie betekent dat we een zodanig schoolklimaat hebben, dat ons personeel en 

onze leerlingen werken en leren in een veilige omgeving, waardoor uitval wordt voorkomen.  

 
Ons beleid op primair niveau blijkt uit: 

 onze aandacht voor onderwijs op maat; 

 de gedragsregels die wij in nauwe samenwerking met het personeel hebben opgesteld; 

 onze aandacht voor normen- en waardeontwikkeling, waarbij wij de nadruk leggen op het 

voorbeeldgedrag van ons personeel tegenover leerlingen en ouders; 

 onze actieve aanpak van het (digitaal) pesten; 

 Bewustwording bij personeel en leerlingen van privacy en creëren van mediawijsheid. 

 
Met ons beleid voor secundaire preventie richten we ons op personeelsleden en 

risicoleerlingen, die een meer dan gemiddelde kans lopen om dader of slachtoffer te worden 

en op situaties die extra gevoelig zijn voor criminaliteit. De secundaire preventie betreft ook de 

vroegtijdige signalering van mogelijke situaties van seksuele intimidatie. 

 

Voorbeelden van ons beleid op secundair niveau zijn: 

 zo vroegtijdig mogelijk problemen signaleren en aanpakken; 

 onze programma’s voor daders en slachtoffers van pesten; 

 onze trainingen omgaan met agressie en geweld. 



 5 

 

Op tertiair niveau hebben we een aanpak ontwikkeld voor opvang van personeelsleden, 

leerlingen en ouders, die geconfronteerd zijn met agressie, geweld, seksuele intimidatie of 

pesten. 

 

Onze tertiaire preventie heeft betrekking op leerlingen, personeel en situaties, waarbij er 

daadwerkelijk sprake is van agressie, geweld, pesten, discriminatie, seksueel misbruik.  

We willen een zo adequaat mogelijke aanpak bij gebleken problemen realiseren. Daarbij zijn 

snelheid van handelen, een zorgvuldige analyse van de eventuele achterliggende 

problematiek, een goede klachtenregeling en een goede afstemming en communicatie met en 

doorverwijzing naar hulpverlening belangrijke succesfactoren.  

 

Samenwerking met externe partners 

Het veiligheids- en geweldsprobleem is niet van de school alleen. Het probleem heeft ook te 

maken met de directe omgeving van de school en de weg van huis naar school. Belangrijk is 

om afspraken te maken met externe instellingen en de gemeente om zaken goed op elkaar af 

te stemmen en korte communicatielijnen te hanteren.  

In onze situatie is er een goede samenwerking met de wijkagent die nauw samenwerkt met 

onze veiligheidscoördinator. 
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2. Onze huidige situatie op het gebied van schoolveiligheid 

 We hebben een vragenlijst door het personeel laten invullen op gebeid van sociale 

veiligheid, agressie, intimidatie etc. 

 Tevens hebben we op leerlingenniveau een onderzoek uitgevoerd .  

 Ook is er vragenlijst ingevuld door ouders van de leerlingen van de bovenbouw en een 

delegatie van de ouders uit de onderbouw. 

 

Over de uitslag is ons personeel uitgebreid geïnformeerd op de studiedagen in 2016  van 

4januari, 18 april, 2 en 14 juni.  

 

Naast de aparte onderzoeken onder personeel, ouders  en leerlingen, stellen we problemen 

vast met betrekking tot agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten aan de 

orde tijdens: 

 individuele gesprekken met medewerkers; 

 workshops tijdens studiedagen. 

 
3. Onze prioriteiten en het plan van aanpak 
De resultaten van de onderzoeken naar de veiligheid op onze school hebben we geanalyseerd. 

Elk knelpunt is gewogen en we hebben bekeken aan welke knelpunten we op korte en lange 

termijn gaan werken. Op basis hiervan is een prioriteitstelling gemaakt. 

 Het gegeven dat 25 % van ons personeel zich onveilig voelt bij collega’s, ouders of 

leerlingen heeft er voor gezorgd dat we streven naar een professionele cultuur. 

Praten met i.p.v. over elkaar; consequent volhouden en laten terugkomen tijdens de 

teamvergaderingen 

Actie: Scholing weerbaarheid bij agressie en geweld. 

 Het gegeven dat leerlingen uit de onderbouw zich niet veilig voelen bij leerlingen van de 

bovenbouw heeft de aanbeveling tot stand gebracht dat er bijvoorbeeld leerjaar 

overstijgende projecten moeten worden opgezet.  

Actie:  Opzetten werkgroep verbetering omgang leerlingen onder- en bovenbouw 

 Uit het onderzoek blijkt dat de leerlingen uit de onderbouw niet graag naar hun kluisje 

gaan door gedrag van bovenbouwleerlingen. 

Actie:  kluisjes per jaarlaag groeperen 

 Uit reacties vanuit de workshops over grensoverschrijdend gedrag kwam naar voren dat 

er acties moeten komen ter voorkoming van de puinhoop en rotzooi in de 

gemeenschappelijke ruimtes. 

Actie: aanpassing regel en consequent ingaan op grensoverschrijdend gedrag. 

 Ook het taalgebruik en communicatie via het logboek moet worden 

geprofessionaliseerd. 

 Schoolregels zijn in groepen besproken en de regiegroep heeft een wijziging voorgesteld 

aan het MT. 

 Onderzoek naar identiteit en imago wordt gestart in september. Er wordt een 

vragenlijst uitgezet naar docenten groep 8 en directie van de basisscholen. 
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 Als onderdeel van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) moet onze school een 

inventarisatie en evaluatie uitvoeren van de gevaren en risico’s op het gebied van 

fysieke en sociale veiligheid. Deze risico-inventarisatie en –evaluatie passen we zo vaak 

aan als nodig is, doch minimaal één maal in de vier jaar.  

 Opzet digitaal Veiligheidsplan voor de Vierhoek. 

 

 

 

 

Ook is er in het plan van aanpak aandacht voor onveilige situaties in het schoolgebouw en op 

het schoolplein. Een aantal zaken is misschien met eenvoudige maatregelen op te lossen, zoals 

het  verplaatsen van de kluisjes . Andere vergen meer inspanning, 

 

In de bijlage bij dit veiligheidsplan is een plan van aanpak opgenomen, waarin de concreet te 

ondernemen acties staan beschreven en geprioriteerd. 

 
 
4. Communicatie en voorlichting 
 

Het is belangrijk dat voorlichting niet uit eenrichtingsverkeer bestaat, waarbij het personeel 

alleen geïnformeerd wordt over het beleid. Ons veiligheidsbeleid is een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van schoolleiding en personeel, het bevoegd gezag, de directie, het 

team, het onderwijsondersteunend personeel, de medezeggenschapsraad, de ouders, de 

leerlingen, de stagiaires, de hulpouders, enzovoorts.  

 

In het kader van deze voorlichting wordt het personeel geïnformeerd over: 

 de noodzaak en de achtergronden van ons veiligheidsbeleid;  

 de bevindingen van de risico-inventarisatie en ander onderzoek naar de veiligheid op onze 

school; 

 de manier waarop we het beleid voeren (willen, weten, wegen, werken, waken);  

 de gedragsregels van de school; 

 de functie van de interne functionarissen op het gebied van veiligheid. 

 

Ook ouders en leerlingen worden bij de voorlichting betrokken. We adviseren een 

samenvatting van ons beleidsplan en de gedragsregels op de site te plaatsen.  

Binnen het teams hebben we afgesproken dat onze gedragsregels op de eerste schooldag met 

de leerlingen worden besproken. En het is belangrijk dat hier regelmatig op wordt 

teruggekomen. 
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5. Coördinatie en organisatie 
 

De veiligheidscoördinator voert de coördinatie van het veiligheidsbeleid binnen onze 

organisatie uit. Bij de coördinatie gaat het niet alleen om de uitvoering, maar ook om het 

bewaken en stimuleren van de voortgang.  

Er is een werkgroep ingesteld. In deze werkgroep hebben de volgende personen zitting:  

 de projectleider die het veiligheidsbeleid coördineert; 

 vertegenwoordigers van het personeel: OP, OOP en MT; 

 zo nodig de wijkagent. 
 

6. Evaluatie 
 

Onze school moet het veiligheidsbeleid en de voortgang van het plan van aanpak regelmatig evalueren. 

Om een goede evaluatie mogelijk te maken, is het van belang dat bij aanvang de doelen duidelijk zijn. 

Daarom wordt bij het opstellen van het plan van aanpak duidelijk omschreven wat het probleem is en 

welk doel met de te ondernemen actie wordt nagestreefd.  

 

Daarnaast is veiligheid een verantwoordelijkheid van het totale team. Het reguliere teamoverleg is een 

goede gelegenheid om het beleid met betrekking tot agressie, geweld en dergelijke geregeld (elk 

kwartaal) aan de orde te laten komen.  
 

7. Aanbevolen acties komend schooljaar 

 Verbeteren professionele cultuur (tijdens teamvergaderingen) 

Aandacht voor communicatie en omgang met elkaar; 

Aandacht voor gebruik logboek: taal en gebruik; 

Elkaar aanspreken op. 

 Onderzoek identiteit en imago: wat voor school willen we zijn? 

studiedag of – middag in samenwerking met PR 

 Leerlingenparticipatie 

 Scholing weerbaarheid tegen agressie en geweld (Peter en Roger) 

Gerealiseerd: training eind december en begin januari 

 Handhaving schoolregels 

 Fysieke veiligheid ( kluisjes, smalle gangen etc. 

 Tegengaan rotzooi 

 Bewustwording wet op privacy meldplicht datalek 

 Mediawijsheid: bewustwording gebruik Sociale Media 
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Bijlage 1. Format plan van aanpak 
 

Knelpunt 
(Omschrijving) 
 

Maatregel  
(Te nemen 
actie) 

Doelstelling 
(SMART1) 

Coördinatie 
(Wie is 
verantwoordelijk?) 

Werkzaamheden 
(Wie voert wat 
uit?) 

Gereed 
(Streefdatum) 

Kosten/tijd Voorlichting  
(Wie wordt 
wanneer 
geïnformeerd?) 

Evaluatie 
(Hoe 
evalueren 
we?) 

 
 
Verbeteren 
professionele cultuur 
 

Studiedag: 
voorlichting 
logboekgebruik 
 
Elkaar 
aanspreken op 
 
Feedback 
geven en 
ontvangen 

Professionele 
omgang met 
elkaar; 
 

MT Uitvoeren 
werkzaamheden 
in het kader van 
intervisie 
 
Trainingen hierin 
(extern of 
intern?) 

Augustus 2018    

 
Veiligheid leerlingen 
Onder- en 
bovenbouw 
 
Leerlingenparticipatie 
 

Opzetten 
werkgroep om 
relatie tussen 
leerlingen 
onder- en 
bovenbouw te 
verbeteren 

 Actie: vanuit de 
regiegroep 

Actie: vanuit de 
regiegroep 
 
Onderwerp 
tijdens een 
studiedag 

Augustus 2017 
 
Installatie werkgroep 
met opdrachten 
 
Beleid 
leerlingenparticipatie 
klaar 

   

 
 
Onderzoek identiteit 
en imago 
 

Enquête onder 
de docenten 
van groep 8 
van de 
basisschool. 

Bewustwording 
van identiteit 
en imago 

      

 
Mediawijsheid en de 
wet op de datalek en 
privacy 
 
 

 
Opzetten 
procedures en 
protocollen 
sociale media 
en privacy 
 

 Regiegroep in 
combinatie met 
het MT 
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