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• sociaal fysieke veilige schoolomgeving ook 

voorwaarde voor leerlingen om goed te 

kunnen leren en ontwikkelen

• laat de onderwijsprestaties stijgen

• ook voor leerkrachten veiligheid belangrijk

Hoe creëren we 

veilige scholen?
01 Veiligheid

een noodzakelijke voorwaarde

voor goed onderwijs
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Momenteel geen nationaal veiligheidsbeleid

op de scholen.

Geen actuele “conceptual knowledge” van stakeholders en

informatie/overzicht om een “fact-based” beleid te maken waaronder:

• Beleid scholen die de scholen dienen uit te voeren

• Samenwerking met andere instanties

• Zorgstructuur scholen

• Gebruikte instrumenten voor veiligheid door scholen.

Middels onderzoek onder alle typen onderwijs en lagen → overzicht krijgen in veiligheid van scholen.

Middels bestaande platform → verkrijgen van “conceptual knowledge” stakeholders

Middels sessies leerlingen en docenten en personeel → inzicht verkrijgen van het veld zelf

Deze “fact-based” info en “conceptual knowledge” stakeholders → input voor nationaal veiligheidsbeleid.

Veiligheids-

beleid scholen



02 Veiligheids-

beleid scholen

Doel DEA

Formuleren een nationaal veiligheidsplan op basis van

“fact-based data” en “conceptual knowledge” stakeholders

• Om dit te bewerkstelligen:

• Goedkeuring Minister Dowers (plaatsvervangende minister van Min Hooyboer) januari 2017

• Onderzoek doen onder alle school typen en lagen → compleet beeld krijgen en ioverzicht referte veiligheid op de scholen

• Een onderzoeksplan geconcipieerd juni 2017

• Analyse- en onderzoeksplan plan geformuleerd,schoolhoofden, docenten en onderwijsondersteunend personeel PO

Eerste aanstalte voor concipieren national veiligheidsbeleid. Na iedere afgenomen survey, meer informatie voor opstellen beleid..

• Eerste 2 surveys uitgevoerd schooljaar 2017-2018

• Volgende survey → Leerlingen PO door gebruik te maken van studenten UA/IPA. Moet “face to face” afgenomen worden. Planning sept 2019
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Survey beleving

veiligheid docenten

en personeel

• Opgezet i.s.m. het CBS en enige input van IvO

• Totaal 273 respondenten

• Resultaten survey indicatief (aanduidend, aanwijzend)

• Gebruikte software programma: “survey monkey”

• Antwoorden direct verwerkt in frequentietabellen
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Onderzoeks-

vragen

1. Besteed het personeel en de school 

aandacht aan belangrijke veiligheidsaspecten 

en risicofactoren?;

2. Hoe is de betrokkenheid van leerlingen en 

personeel op school m.b.t bepaalde 

veiligheidsaspecten van de school?

3. Hoe is de beleving van veiligheid op school 

door de personeelm.b.t o.a. geweld, agressie, 

alcohol, drugs, etc. en hoe pakt de school dit 

aan?

4. Hoe is het gesteld met het welbevinden van 

het personeel op school?



03b Opzet survey

1. Algemene vragen;

2. Besteding aandacht van de 
docent/school aan
essentiele
veiligheidsaspecten;

3. Beleving veiligheid op 
school.



Resultaten

272 respondenten resultaten conform opzet survey en per 

vraag.  Zie ea.aw voor de verwerkte resultaten.

Conclusies

Doel onderzoek → onderzoeksvragen → opzet survey → resultaten → 

conclusies op basis van link onderzoeksvragen en resultaten.

Schoolbesturen scholen meer stimuleren surveys te invullen

Van indicatief naar representatief.

• Profiel respondenten

De respondenten Arubanen vrouwelijke geslacht in de leeftijd categorie 

42-54 jaar.

Van de 273 respondenten zijn 65.2% werkzaam als docent opgeleidt in 

Aruba en Nederland. De meeste docenten zijn tussen de 5-15 jaar 

werkzaam als docent. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er weinng 

overplaatsingen naar andere scholen plaatsvinden.

5

4



• 89% responderende docenten en personeel, 89%

besteden aandacht aan belangrijke

veiligheidsaspecten waaronder omgaan met elkaar en

conflicten, verschillende culturen en discriminatie.

• Dit is ook het geval voor de scholen conform de

responderende docenten en onderwijsondersteunende

personeel.

• Risicofactoren zoals alcohol-, drugs, wapengebruik,

loverboys, sugar mommy’s en daddy’s opvallend dat

meer als 70% van de respondenten aandacht

besteden aan alcohol en drugsgebruik

• Maar wapengebruik → ↓ naar 60.7% en wat betreft

loverboys, sugar mommy’s en daddy’s daalt dit nog

meer en lager dan 44%.

• De vraag is of er aan de drie eerder genoemde

thema’s minder aandacht besteed wordt omdat dit

veel minder voorkomt op de responderende scholen of

dat de scholen dit niet van belang achten. Er dient

hieromtrent diepgaandere onderzoek plaats te vinden.



• Leerlingen nauw betrokken, n.l. in meer dan 64%, bij

veiligheidsaspecten. De leerlingen doen mee met het maken

van regels in de klas, bemiddelen bij conflicten en wordt er

geluisterd naar de voorstellen van de leerlingen.

• Ook merendeels van het personeel is zeer nauw betrokken,

meer dan 69%, bij vele veiligheidsaspecten waaronder

opstellen en naleven schoolregels en een luisterend oor

hebben naar de voorstellen van het personeel voor

verandering regels.

• Referte de beleving van veiligheid door het personeel op

school en rondom de school zoals het schoolplein, in de klas

en andere ruimtes, voelen meer dan 86.6%, zich veilig.

• Op het moment dat ze zich niet veilig voelen, zijn er

verschillende middelen om naar toe te gaan waaronder een

vertrouwenspersoon, het schoolbestuur en schoolhoofd.



• Geweld, agressie zoals pesterijen, uitgescholden

worden, bedreigingen met woorden en internet,

etc., maken meer als 74.6% deze vervelendheden

niet mee.

• Gebruik van alcohol, drugs en wapens door het

personeel en op school, komt bijna niet voor.



• Er kan in zijn algeheel geconcludeerd worden dat het

overgrote deel van de docenten en het personeel, meer

dan 85%, zich veilig voelen op school doordat ze o.a. niet

gepest worden, gescholden worden, niet bedreigd worden,

etc.

• Ook, doordat dat bepaalde gebeuren zoals het gebruik van

alcohol, drugs en wapens bijna niet voorkomen op de

responderende scholen.

• Niet alleen het personeel doen mee aan het bevorderen

van veiligheid maar ook de desbetreffende scholen.

• Ondanks de positieve conclusie, dienen meerdere

personeelsleden gestimuleerd te worden middels de

schoolbesturen en schoolhoofden om mee te doen aan

deze soort surveys om een diepgaandere beeld te krijgen

van veiligheid op de scholen t.b.v een grotere bevordering

van veiligheid op de scholen en om meteen maatregelen

te kunnen nemen aangaande de laatste ontwikkelingen op

de scholen en onder de schoolgaande leerlingen w.o sugar

mommy’s en daddy’s, wapen- en drugsgebruik.

• Ook ter voorkoming van de dramatische gevolgen bij

leerlingen bij het gebruik van drugs, alcohol, wapens, etc..



Informatie

onderzoeken op 

www.ea.aw


