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Onderzoeksplan 
m.b.t. Veilige School Schoolhoofden PO 

Schooljaar 2017-2018 
 

Uitdaging 
 
Leerlingen hebben een veilige schoolomgeving nodig om goed te kunnen 
leren en leerkrachten hebben een veilige school nodig om goed te kunnen 
werken. Een veilige leeromgeving, in combinatie met een zorgzame 
leeromgeving, heeft een positief effect op de onderwijsprestaties bij 
leerlingen. 
 

Aanleiding 
 
In het jaar 2012 heeft mw. Helen van der Wal 2 onderzoeken verricht m.b.t 
de delinquentie van jeugdigen op Aruba. N.a.v deze 2 onderzoeken werd 
er een gids t.b.v. het algemeen voortgezet onderwijs voor het werken aan 
een veilige school geschreven en overhandigd. Deze gids is gepubliceerd 
onder de naam: ‘Werken aan een veilige school Algemeen Voortgezet 
Onderwijs’ 2012. In 2016 werd er ook een gids ‘Werken aan een Veilige 
School voor primair onderwijs‘ 2016 gepubliceerd. Daarnaast werd er een 
vragenlijst geconcipieerd waarbij alle domeinen van RISCO getoetst 
werden (ruimtelijk, justitioneel, sociaal-emotioneel, criminogene en 
onderwijskundig). Helaas is deze vragenlijst nooit benut. Door het vertrek 
van de trekker van dit project naar een andere directie vond er geen 
voortgang meer plaats van het project veilige school. 
 
Eind 2014 werd dit project weer in leven geroepen door de Minister van 
Onderwijs en werd DEA als trekker aangewezen. DEA werkt nauw samen 
op dit project met het Bureau van de Minister van Onderwijs. 
 
Het eerste wat deze werkgroep wil doen is een onderzoek onder alle 
scholen. Op deze manier krijgt de werkgroep een inzicht van de huidige 
situatie m.b.t de veiligheid in het onderwijs. Dit inzicht zal gebaseerd zijn 
op actuele en feitelijke informatie. Met deze informatie kan er “evidence 
based” beleid gemaakt worden. 
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Gezien de summiere kennis van DEA op het gebied van onderzoek, heeft 
DEA het CBS benaderd om samen met het CBS en de DEA dit onderzoek 
te doen. 
 
De Inspectie Onderwijs is eveneens voornemens om ook een onderzoek 
te doen op het gebied van veilige school en zorg. Gezien dat de 
onderwerpen dezelfde strekking hebben, zal er een onderzoek 
plaatsvinden met een vragenlijst waarbij de vragen van DEA en met die 
van de Inspectie Onderwijs en Inspectie van Nederland geïntegreerd 
zullen worden in een vragenlijst. Het CBS stelde ons op de hoogte dat de 
Nederlandse Onderwijsinspectie eveneens en vragenlijst heeft opgesteld 
over de beleving van veiligheid in de scholen op het gebied van de sociaal-
emotionele en criminogene variabelen. Gezien dat deze vragenlijst 
openbaar is en de goedkeuring draagt van de Inspectie Onderwijs zullen 
ook de vragen in deze vragenlijst gebruikt worden.  
 
De Veilige Schooldomeinen RISCO (ruimtelijk, institutioneel, sociaal-
emotioneel, criminogene en onderwijskundig) geven weer hoe er gewerkt 
kan worden aan veiligheid op school.  
 

Probleemstelling 
 
Momenteel vinden er verschillende incidenten plaats op verschillende 
scholen die te maken hebben met de veiligheid op scholen. 
 
Momenteel bestaat er geen actueel en totaaloverzicht van in het onderwijs 
gebruikte instrumenten t.b.v. het waarborgen van de veiligheid in het 
onderwijs en hoe de beleving hiervan is. Daarnaast is er geen overzicht 
van het soort die voorvallen. Ook is er geen kennis van de inhoud van het 
beleid dat iedere school of schooltype/niveau voert m.b.t veiligheid op 
school op het gebied van preventie en curatie. 
 

Doelstelling 
 
De doelstelling van dit onderzoek is om een inzicht te krijgen in de beleving 
van veiligheid op de scholen in het schooljaar 2017-2018.  
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Daarnaast wordt getracht een overzicht te krijgen van de aantallen 
incidenten die zich hebben voorgedaan, de intensiteit/impact hiervan op 
de schoolgemeenschap, en welke mitigerende acties ondernomen zijn 
naar aanleiding van deze incidenten.  
 
Tevens is het de bedoeling om een inzicht te krijgen in de verschillende 
instrumenten die de scholen momenteel gebruiken om veiligheid op school 
zoveel mogelijk te waarborgen. 
 

Survey-onderzoek 
 
Deze survey zal uit gesloten vragen bestaan en uit een paar open vragen. 
 
De survey zal voorgelegd worden aan alle scholen, doch zal qua inhoud 
afgesteld worden op het schooltype en schoolniveau. 
Er zal informatie op een gestructureerde manier verzameld worden 
doordat het overgrote deel van de vragen gesloten vragen zijn. Dus van 
tevoren is vastgelegd op welke vragen antwoord gewenst is, en welke 
antwoordmogelijkheden er zijn. 
 

Populatie 
 
Aangezien alle scholen van alle schoolbesturen op Aruba inclusief de 
private scholen een survey ter invulling zullen ontvangen, zullen we in 
totaal van 70 scholen een ingevulde survey ontvangen. 
 

Methodologie 
 
Het softwareprogramma “survey monkey” zal gebruikt worden. Via email 
zal ieder schoolhoofd een survey ontvangen en dit kan dan digitaal in het 
softwareprogramma ingevuld worden. Alle ingevulde surveys worden 
direct verwerkt tot frequentietabellen. 
 
Specifieke analyses kunnen plaatsvinden met behulp van SPSS of Excel. 
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