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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, laat de onderwijsprestaties bij de 
leerlingen stijgen. 
 
Aanleiding 
In het jaar 2012 heeft mw. Helen van der Wal 2 onderzoeken 
verricht m.b.t de deliquentie 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 genoemd ‘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) 
maar met deze vragenlijst is niets meegedaan. Door het vertrek 
van de trekker van dit project naar een andere directie vond er 
geen voortgang meer plaats van 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 de Bureau van de Minister. Het 
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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. 
 
In januari 2017 heeft de toenmalige waarnemend Minister van 
Onderwijs, Mr. Arthur Dowers goedkeuring gegeven voor het 
formuleren van de Nationale Onderwijs Veiligheidsplan en het 
uitvoeren van onderzoek als “input” voor deze beleidsplan. Vijf 
maanden later is de overkoepelend onderzoeksplan voor primair 
onder (PO) geconcipieerd. 
 
Gezien de summiere kennis van DEA op het gebied van onderzoek, 
heeft DEA het CBS benaderd om samen met het CBS1 en de DEA 
dit onderzoek te doen. Daarnaast werkt DEA ook samen met de 
docentenvakbond ‘SIMAR” gezien het hebben van hun inzicht op 
de situatie op alle scholen op Aruba en hun samenwerking met alle 
scholen.  
 
Probleemstelling 
Momenteel vinden er verschillende incidenten plaats op 
verschillende scholen dat te maken heeft met de veiligheid op 
school. 
 
Er is geen actuele en totale overzicht in het onderwijs wat voor 
instrumenten t.b.v. veiligheid wordt gebruikt in het onderwijs en 
hoe de beleving hiervan is. Daarnaast is er geen overzicht wat voor 
incidenten op iedere school of in zijn geheel plaatsvindt. Ook is er 
geen kennis van de inhoud van beleid van iedere school of 

                                                            
1 Het CBS is de nationale overheidsinstantie met alle nodige expertise op onderzoek. 
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schooltype/niveau die gehanteerd wordt m.b.t veiligheid op school 
op het gebied van preventie en curatie op SO niveau. 
 
Daarnaast is alle expertise (“conceptual knowledge”) m.b.t 
veiligheid op en van de scholen van de stakeholders en de huidige 
veiligheidsplannen van iedere stakeholder niet gebundeld in een 
overkoepelend document 
 
Doelstelling 
De doelstelling van dit onderzoek is om een inzicht te krijgen in 
hoe de beleving van veiligheid is op de scholen van SO.  
Daarnaast is het de bedoeling om een inzicht te krijgen in de 
verschillende instrumenten die de scholen van het SO momenteel 
gebruiken om veiligheid op school te houden. 
 
Doordat het de eerste keer is dat deze survey wordt afgenomen, 
zullen alle surveys van het SO als een nulmeting beschouwd 
worden. Deze nulmeting functioneert als uitgangspunt van waaruit 
problemen en oplossingen worden gedestilleerd in een nationaal 
onderwijsveiligheidsplan (NOVP). 
 
Resultaat 
Met alle ontvangen informatie van de stakeholders op basis van 
hun expertise (“conceptual knowledge”), de eigen opgestelde 
veiligheidsplannen van de verschillende instantie’s2 en de 
informatie ingewonnen d.m.v de survey (“fact-based data”), 
dienen al deze informatie als input voor een Nationaal Onderwijs 
Veiligheidsplan (NOVP). De NOPV zal geconcipieerd worden met de 

                                                            
2 V.w.b de al reeds bestaande veiligheidsplannen van de stakeholders, dient er voor de Nationale Onderwijs 
Veiligheidsplan een prioritering gemaakt te worden door de instanties van de uit te voeren 
strategieen/doelen/activiteiten aangezien de strategieen e.d getoetst dienen te worden aan de”evidence‐based 
data”.  
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alle stakeholders die deel uit maken van het platform Veilige 
school. 
 
De NOPV zal een groeiend beleidsdocument zijn vanwege het feit 
dat wanneer er iedere keer een survey afgenomen is, zal de 
belangrijkste informatie toegevoegd worden aan het NOPV. Een 
formaat voor de NOVP is reeds geconcipieerd waarbij er al de 
informatie van de twee afgenomen surveys in PO toegevoegd kan 
worden. Zielink voor resultaten van de afgenomen twee survey in 
PO: http://www.ea.aw/pages/veilige‐school‐pdf 
  
Deze NOPV zal bijdragen aan een van de vier strategische doelen 
van de PEN 2020, t.w.: het duurzaam verhogen van de kwaliteit 
van het onderwijs. Dit zal op zijn beurt weer bij dragen aan de 
“Sustainable Development Goal (SDG) nr. 4 Quality of Education”.  
 
“conceptual knowledge” + huidige veiligheidsplannen + “fact-
based data” verkregen a.d.h.v de surveys › NOPV › PEN 2020 ›
SDG 4 

 
Survey-onderzoek 
De surveys zal uit gesloten vragen bestaan en uit een paar open 
vragen. 
 
De survey zal voor iedere school type en niveau in het SO die door 
de overheid gesubsidieerd worden in geringe mate aangepast 
worden conform de type school en niveau. De school types waarbij 
er een survey afgenomen zal worden zijn: 
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 Alle MAVO scholen;  
 Colegio Arubano (HAVO/VWO); 
 Scol di Ofishi en  
 De EPB. 
 Incorporatie VO 
 VO speciaal onderwijs 

Het niveau zal zijn: 
 De schoolhoofden; 
 Docenten en onderwijsondersteunend personeel en 
 Leerlingen. 

 
Daarna zullen alle schooltypes en –niveaus met elkaar verbonden 
worden. 
 
Het CBS zal 20 tablets per iedere cohort survey beschikbaar 
stellen. Daarnaast zal het CBS ook de steekproef trekken per 
cohort zoals in de onderstaande paragraaf is weergegeven. De 
steekproef zal van dusdanige grootte zijn en alle stakeholders 
bevatten en indien alle aangeven scholen in de steekproef 
geïnterviewd zullen worden en in aantal, zullen de resultaten als 
indicatief beschouwd kunnen worden. 
 
Aangaande de MAVO scholen, zal een survey onder alle MAVO 
scholen onder de schoolhoofden afgenomen worden conform de 
getrokken steekproef door het CBS. Daarnaast, zal er een survey 
onder alle MAVO onder alle docenten en onderwijsondersteunend 
personeel afgenomen worden conform de getrokken steekproef. 
Als laatste, zal er onder alle MAVO scholen, de sociale en fysieke 
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veiligheidssurvey afgenomen worden onder de leerlingen ook 
conform de getrokken steekproef. 
 
Er zal informatie op een gestructureerde manier verzameld worden 
doordat de overgrootste deel van de vragen gesloten vragen zijn. 
Dus van tevoren weten we precies wat voor informatie we willen 
hebben en wat voor antwoorden je kunt verwachten. 
 
Populatie 
Alle door de overheid gesubsidieerde scholen en van alle 
schoolbesturen op Aruba van het SO, zullen in de getrokken 
steekproef voorkomen. 
  
 
Methodologie  
De software programma “survey monkey” zal gebruikt worden. Via 
email zal iedere schoolhoofd, docenten en onderwijsondersteunend 
personeel en leerlingen conform de uitgevoerde steekproef van het 
CBS een survey ontvangen en dit kan dan digitaal in het  
softwareprogramma ingevuld worden. Alle ingevulde surveys 
worden direct verwerkt in frequentabelen. 
 
Specifieke analyses kan plaatsvinden middels query’s. 
 
Informatie 
Informatie referte de met heden uitgevoerde surveys van de 
schoolhoofden, docenten en onderwijsondersteunend personeel 
kan verkregen worden op de website van de DEA: 
http://www.ea.aw/pages/veilige‐school‐pdf 
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