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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 mei-juni 2018 dus 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 schoolhoofden PO

Eerste afgenomen survey:

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

• Totaal zijn er 70 kleuter- en basisscholen

• 36 respondenten → 52%, resultaten survey indicatief (aanduidend, aanwijzend)

• Gebruikte software programma: “survey monkey”

• Antwoorden direct verwerkt in frequentietabellen



03a
Onderzoeks-

vragen

• Heeft iedere school een beleid en indien 
zo, wat is de inhoud van het beleid 
aangaande veiligheid op school op het 
gebied van preventie, curatie, 
samenwerking met andere instanties, 
zorgstructuur en het jaarlijks weergeven 
van het uitgevoerd beleid middels een 
jaarverslag. 

• Wat voor instrumenten t.b.v veiligheid wordt er gebruikt in het onderwijs; 

• Hoe is de beleving van de instrumenten die voor veiligheid gebruikt worden waaronder 
gedragsregels, leerlingen en personeel, protocollen, procedures, etc. Komt voor de in 
suvet docenten en onderwijsondersteunend personeel;



03b Opzet survey

• Samenwerking met betrokken instanties

• Zorgstructuur

• Wijze om veiligheid te bevorderen:

• Gedragsregels leerlingen/personeel

• Protocollen

• Procedures

• Afspraken

• Besprekingen/overleg

• Handelingsplannen

• Begeleiding

• Interventies

1. Beleid inclusief jaarverslag

2. Samenwerking met andere instanties

3. Zorgstructuur

4. Instrumenten voor veiligheid:

• Ondersteuning leerkrachten

• en leerlingen veiligheid

• Orthotheek

• Registratie systeem

• Registratie systeem

• Leerlingvolg systeem

• Oudercommissie

• Survellaince

• Ontruimingsplan.



Resultaten

36 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.

Beleid 

Schoolbesturen → aandacht aan beleid. Klein aantal scholen PO 

hebben beleid en veiligheidsprocedures.

Beleid → moet gericht zijn op preventie en curatief

5

4



Veiligheidsinstrumenten

1. SamenwerkenTop 3 instanties: Multi Disciplinair Centrum, Bureau 

Leerplicht en afd. Begeleiding van de DO.

2. Zorgstructuur; een interne begeleider, maatschappelijk werker, 

een begeleidingsleerkracht en klassen assistent. 

3. School- en gedrag regels leerlingen en personeel m.b.t de de 

belangrijkste aspecten op de scholen w.o hoe met elkaar om te 

gaan, pesten, discriminatie, etc.

4.  Protocollen opgesteld voor leerlingen en personeel;

5. Procedures voor belangrijke aspecten voor dedagelijkse goede 

gang van zaken;

6.   Afspraken m.b.t o.a vertrouwelijke informatie;

7.   Meldcode kindermishandeling;

8.   Groepsbesprekingen;

9.   Leerlingbesprekingen;

10. Begeleiding ongewenst bedrag door interne en externe 

begeleiding en 

11. Interventie van gedragsmodificatie door gebruik te maken van 

o.a. straffen, schorsing, etc.



H

Het valt op dat het gebruik van andere veiligheidsinstrumenten w.o
regels t.b.v alcohol-, drugs- en wapengebruik, etc niet altijd gericht
zijn op de correcte doelgroepen. Hierin, dit er een grote verandering
in te komen.

• Ondanks belang “social media” grotendeels hoe hiermee om te
gaan, niet in de regels t.b.v leerlingen.

• In Aruba, 70.2 % van de schoolgaande jeugd in de leeftijd
categorie 12-19 hebben aangegeven eens alcohol gebruikt te
hebben. 

• 30.9% van de 1143 adolescenten geinterviewd tijdens de Youth 
Health Survey in 2012 die eens alcohol geprobeerd hebben, waren
in de leeftijd categorie 13-15 jaar.

• 1 op de 10 adolescenten alcohol geprobeerd onder de leeftijd van 
10 jaar. 

• 38.7%, wat meer als een derde van de geinterviewde
adolescenten vertegenwoordigd, tenminste een drankje gehad per 
dag gedurende 30 dagen voordat de interview van de Youth Health 
Survey plaatsvond.

• Website opvoedadvies.nl, 15-jarige leeftijd drinkt 50% van de
jongeren op een regelmatige basis, waarbij een op de tien 15-
jarige wel 10 glazen alcohol in een week drinkt. Wekelijks
alcoholgebruik is op een leeftijd van 15 jaar schadelijk voor de
lichamelijke ontwikkeling. Onder de 18 jaar heeft alcohol een
heftiger effect op de hersenen dan oudere jongeren.

• Informatie m.b.t alcoholgebruik aan jongeren van groot belang.
Desondanks, hebben de overgrootste deel van de scholen geen
regels over alcoholgebruik.



• Drugsgebruik grote nadelen voor jongeren.

• M.b.t Aruba, waren er 5,4% van de adolescenten
jonger dan 10 jaar die de eerste keer marihuana
hebben geprobeerd.

• Een op de tien adolescenten probeerde het toen
ze 11 tot 12 jaar oud waren.

• Ongeveer 80% van de adolescenten probeerden
voor het eerst marihuana toen ze ouder dan 13
jaar waren.

• Ondanks de grote gevolgen, besteed een
overgroot deel van de scholen geen aandacht aan
deze onderwerp middels leerlingenregels.

• Het gebruik van wapens doodsbedreigend.
Hierover hebben een overgroot deel van de
scholen het er niet over in hun regels.m.b.t
leerlingen.



• Voor personeel de scholen in hun regels het wel over
alcoholdrugs/wapengebruik en voor de leerlingen niet. Terwijl het
voor alle 2 de doelgroepen het van belang is.

• Procedures t.b.v. leerlingen → nagenoeg alle respondenten
hebben procedures voor de dagelijkse gang van zaken en voor de
meest voorkomende gevallen → leerlingen die te laat komen,
leerlingen die de klas worden uitgestuurd, etc.

• De procedures zijn t.b.v. de leerlingen maar de leerlingen zelf
kunnen deze procedures niet raadplegen alleen leraren,
personeel en de ouders.

• Alle scholen gaven aan op structurele basis te werken met
groepsbesprekingen inclusief groepsplannen,
leerlingenbesprekingen en handelingsplannen.

• Nagenoeg alle scholen maken gebruik van interne en externe
begeleiding om ongewenst gedrag tegen te gaan. Ook worden er
straffen en ook schorsing gebruikt om ongewenst gedrag tegen te
gaan.

• Bijna alle scholen geven ondersteuning aan de leerkrachten
middels de schoolhoofden en interne begeleiding.

• Er wordt leerkrachtondersteuning gegeven maar de meeste
scholen hebben geen rapportage systeem m.b.t hiermee.



• Een overgroot deel van de respondenten geven geen
cursussen e.d over veiligheid aan het personeel en
onderwijsondersteunend personeel.

• Thema ‘veiligheid’ geen prioriteit → een alarmeerde en
zorgwekkende fenomeen.

• Veel nadruk gelegd op de cursus “conscious discipline”.
Bijna alle scholen hebben hekken, tralies, sloten en een
alarm systeem.

• Overleg over de sociaal emotionele veiligheid vindt
plaats op een regelmatige basis. Leerlingen en
docenten en alle andere personeel kunnen gebruik
maken van een orthotheek welke aanwezig is bij bijna
drie kwart van de respondenten.

• De meeste scholen hebben een registratiesysteem voor
leerlingen en/of personeel voor verschillende doelen
waaronder grensoverschrijdend gedrag. Dit geeft aan
dat de scholen de belangrijkheid hiervan inzien. Dit geld
ook voor het leerlingvolgsysteem.

• Een overgroot deel van de scholen op hebben EHBO
doos en brandblusapparaten



Recente internationale en nationale ontwikkelingen, geven

aan dat het gebruik van de social media, alcohol-, drug-, en

wapengebruik toeneemt onder jongeren bijvoorbeeld de

“mass shootings” in de USA en de moord van de bekende

persoon Sky. Desondanks, geen regels voor deze belangrijke

aspecten t.b.v leerlingen. Maar voor het personeel zijn er wel

regels.

Geen cursussen veiligheid aan het personeel.

Geen oudercommissie.

Bovengenoemde aspecten zijn erg belangrijk voor veiligheid

waarvoor er regels dienen te zijn op de scholen.

Schoolbesturen → zeer snel aandacht hieraan besteden

toepasbaar in het PO.

Veiligheid is een noodzakelijke voorwaarde voor goed

onderwijs. Het geven van cursussen aan het personeel op

een regelmatige basis met de meest recente ontwikkelingen

hieromtrent.

Oudercommissie → positieve resultaten. De scholen

stimuleren door de schoolbesturen om met oudercommissies

te werken.





Informatie

onderzoeken op 

www.ea.aw


