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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

• Een school kan pas goed veilig beleid voeren als 

er een inzicht is in de feitelijke ervaren veiligheid 

en welbevinden van leerlingen

• Middels monitoring → inzicht in de 

daadwerkelijke sociale en fysieke veiligheid op 

school.

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

• Beleid schoolbesturen die de scholen dienen uit te voeren

• Samenwerking met andere instanties

• Zorgstructuur scholen

• Gebruikte instrumenten voor veiligheid door scholen

• Perfectie veiligheid door leerlingen.

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

Middels bestaande platform → verkrijgen van “conceptual knowledge” stakeholders

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 inzicht referte veiligheid op de scholen

• Een onderzoeksplan geconcipieerd juni 2017

• Analyse plan geformuleerd eerste survey schoolhoofden PO, tweede survey docenten en onderwijsondersteunend personeel en derde survey 
sociale en fysieke veiligheid leerlingen PO

• Survey schoolhoofden PO, docenten en onderwijsondersteunend personeel en perceptie sociale en fysieke veiligheid leerlingen PO→ eerste
aanstalte voor concipieren national veiligheidsbeleid. Na iedere afgenomen survey, meer informatie voor opstellen beleid..

• Eerste survey schoolhoofden en tweede survey docenten en onderwijsuitvoerend personeel PO uitgevoerd mei-juni 2018

• Analyse eerste survey maart-april 2019

• Analyse tweede survey m.b.t docenten en onderondersteunend personeel juni 2019

• Volgende survey → sociale en fysieke veiligheid leerlingen PO Leerlingen.
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Survey sociale en

fysieke veiligheid

leerlingen PO

• Draft opgezet i.s.m. het CBS 

• Geplande uitvoering sept/okt 2019 

• Steekproef door het CBS

• Gebruik tablets CBS

• Zal “face-to-face” afgenomen worden

• Gebruik studenten IPA/UA

• Wordt verwerkt in survey monkey.



03a Onderzoeksvragen

• Hoe ervaren leerlingen de sociale en 
fysieke veiligheid op school?

• Hebben leerlingen te maken met 
aantasting van de sociale en fysieke 
veiligheid zoals pesten en via “social
media”, etc

• Hoe is het gesteld met de welbevinden 
van leerlingen op?. 



03b Opzet

1. Algemene vragen

2. Veiligheidbeleving

3. Het optreden van de onderwijzer(es)

4. Opstelling van de leerling

5. Welbevinden

6. Fysieke veiligheid

7. Sociale veiligheid

8. Tenslotte…….. 

Cijfer veiligheid door de leerling en cijfer m.b.t

het hebben naar haar/zijn zin op school.
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Input/feedback van  

schoolbesturen en andere

stakeholders

1. Kleine commissie vormen om

input /feedback te ontvangen

2.   Start kleine commissie: meteen

3.   Streefdatum definitieve concept

survey eerste week sept 2019.

Vraag: wie wilt deelnemen in deze

kleine commissie?



5 Vragen



Thank You


