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1Intervieuw
Inleiding

1. Inleiding
Stichting School & Veiligheid kreeg in 2013 opdracht van het ministerie van OCW om vier
jaar lang de sociale veiligheid in het Nederlandse onderwijs te bevorderen. Tussen 2013 en
2017 heeft School & Veiligheid dat op tal van manieren gedaan. Daarom is het goed om in
dit jaarverslag over 2017 ook even stil te staan bij de afgelopen vier jaar.

In de periode 2013-2017 heeft School &
Veiligheid laten zien dat sociale veiligheid
belangrijk is voor het leren en opgroeien van
leerlingen. Dat kan niet worden afgedwongen
met protocollen of regels. Sociale veiligheid
heeft alles te maken met een klimaat waarin
leerlingen zich gehoord en gezien voelen.
In een sociaal veilige school leren leerlingen
verantwoordelijkheid te nemen voor hun
eigen groei en voor de ontwikkeling van de
groep waarvan ze deel uitmaken. Dat is waar
onderwijsprofessionals dag in dag uit aan
werken. School & Veiligheid ondersteunt hen
daarbij met informatie, advies, handreikingen
en trainingen. Dat hebben we de afgelopen
vier jaar gedaan en daar gaan we mee door.
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Er is tussen 2013 en 2017 veel bereikt op het
gebied van sociale veiligheid. Een belangrijke
stimulans daarbij was de Wet veiligheid op
school die in augustus 2015 van kracht werd.
Daardoor zijn scholen zich meer bewust van
de noodzaak en de verplichting om te zorgen
voor een veilig schoolklimaat. Dat vertaalde
zich in een aantal wettelijke maatregelen.
Denk bijvoorbeeld aan het aanstellen van een
aanspreekpunt pesten en een coördinator
veiligheidsbeleid. Ook het monitoren van de
sociale veiligheid en het welbevinden van
leerlingen vloeide voort uit de wet. School &
Veiligheid trok samen met de PO-Raad en de
VO-raad op in het zogeheten Actieplan sociale
veiligheid op school.

“Sociale veiligheid vraagt om
continue aandacht en onderhoud”
JAARVERSLAG 2017 STICHTING SCHOOL & VEILIGHEID

Het resultaat waren onder meer een model
Digitaal Veiligheidsplan en een Wegwijzer
programma’s sociale veiligheid. Tijdens
landelijke en regionale bijeenkomsten
informeerden we scholen over de verplichtingen
ten aanzien van sociale veiligheid. Scholen die
daarbij ondersteuning nodig hadden, konden
een beroep doen op de ambassadeurs.
School & Veiligheid heeft de focus
in toenemende mate gericht op de
professionaliteit die nodig is om te werken
aan een sociaal veilig schoolklimaat. We
leven in een periode van toenemende
maatschappelijke spanningen. Polarisatie,
discriminatie en uitsluiting liggen op de loer.
Leerlingen nemen deze spanningen mee de
school in. Docenten weten niet altijd hoe ze
het gesprek daarover binnen de school en
in de klas moeten voeren. Om hen daarbij
te ondersteunen heeft School & Veiligheid
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trainingen ontwikkeld en voorlichting gegeven.
Zo konden docenten uit het mbo de training
‘Dialoog onder Druk!’ volgen. En de landelijke
conferentie ‘Met Alle Respect’ stond in het
teken van ‘Stap in de spanning van samen
leven’.
School & Veiligheid heeft in de afgelopen
vier jaar een uitgebreid netwerk opgebouwd.
We hebben onze kennis en deskundigheid
ingezet om scholen met raad en daad bij te
staan in het werken aan een sociaal veilig
schoolklimaat. En daar gaan we de komende
vier jaar mee door. Want sociale veiligheid
vraagt om continue aandacht en onderhoud.
Er komen steeds nieuwe uitdagingen bij die
vragen om een passend antwoord. School &
Veiligheid blijft scholen daarbij ondersteunen.
Klaas Hiemstra
Directeur Stichting School & Veiligheid

2 OnzeIntervieuw
websites

2. Onze websites
De websites van Stichting School & Veiligheid voorzien duidelijk in een behoefte. De
bezoekcijfers stijgen jaar na jaar. Daarom hebben we onze online informatievoorziening
ook in 2017 verder geactualiseerd en geoptimaliseerd.

Overal en altijd de beste weergave
Steeds meer mensen gebruiken vooral hun
mobiele devices, zoals smartphones en
tablets, om informatie te zoeken op internet.
Dat stelt bepaalde technische eisen aan
websites. Ze moeten responsive zijn, zodat
ze zowel op de vertrouwde pc’s en laptops te
raadplegen zijn als op smartphones en tablets.
Ook de bezoekers van de websites van School
& Veiligheid gebruiken steeds vaker mobiele
devices. Daarom is in 2017 kritisch gekeken
naar de weergave van de sites op smartphone
en tablet. Dit heeft ertoe geleid dat de websites
allemaal zodanig zijn aangepast, dat ze altijd
zo optimaal mogelijk worden weergegeven,
ongeacht het apparaat waarmee de bezoeker
de site bekijkt. De verbeterde weergave
van de websites op mobiele devices heeft
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effect gehad. In het eerste kwartaal van
2017 gebruikte ongeveer 22 procent van de
bezoekers van de portal een mobiele telefoon
of tablet. In het laatste kwartaal van 2017 is dat
gestegen naar 30 procent.

Portal Stichting School & Veiligheid
De officiële website van School & Veiligheid,
www.schoolenveiligheid.nl, is ook in 2017
weer goed bezocht. De stijgende lijn in het
aantal bezoekers zette door in 2017. Waren
er in 2016 nog 140.308 unieke bezoekers,
in 2017 steeg dat door naar 149.413. Net
als voorgaande jaren kwamen de meeste
bezoekers in de maand september naar de
portal. De impuls van de Week Tegen Pesten
en alle media-aandacht die dit genereert,
zorgen ervoor dat meer mensen de site weten
te vinden.

Bezoekers kwamen vooral naar de
website om informatie te zoeken over de
wettelijke verplichtingen rondom sociaal
veiligheidsbeleid. Ook pesten, radicalisering en
agressie en geweld waren onderwerpen waar
vaak naar werd gezocht. Verder valt op dat de
website een belangrijke bron van informatie
is voor vertrouwenspersonen. De pagina’s die
vooral voor deze doelgroep zijn geschreven,
werden veel bezocht. Dit is ook terug te zien in
de gebruikte zoektermen. De meest gebruikte
waren: ‘pesten’, ‘infoblad’, ‘radicalisering’,
‘vertrouwenspersoon’ en ‘veiligheidsplan’.
De infobladen blijven een belangrijke bron
om onderwerpen in kort bestek onder de
aandacht te brengen. Om deze dienstverlening
te optimaliseren, zijn de infobladen in 2017
omgezet naar een webbased format. Hierdoor
hoeven bezoekers ze niet als pdf-bestand
te downloaden, maar zijn ze rechtstreeks
vanuit de website te bekijken. De infobladen
zijn daardoor eenvoudiger te actualiseren.
De bezoeker krijgt zo altijd de meest recente
informatie.
Een van de infobladen die goed werden
bezocht in 2017, was Wijs op schoolreis.
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Ruim 3.000 bezoekers hebben dit infoblad
bekeken. Vanwege de terreurdreiging in
diverse Europese hoofdsteden hadden scholen
behoefte aan goede informatie over het
organiseren van reizen. Doel van het infoblad
is scholen te helpen bij het maken van de
juiste afwegingen. Daarnaast biedt het tal van
preventieve maatregelen die kunnen bijdragen
aan een veilig verloop van de schoolreis.
In de bijlagen 1 en 2 vindt u een overzicht
van de bezoekcijfers en de meest bezochte
pagina’s.

Gay&School
De website van Gay&School,
www.gayandschool.nl, heeft tot doel om
scholen te inspireren bij het vormgeven van
hun beleid rondom seksuele diversiteit. Aan
de online kennisbank werden dertig nieuwe
items toegevoegd, variërend van boeken
en lesmaterialen tot theatervoorstellingen,
die scholen kunnen gebruiken om seksuele
diversiteit bespreekbaar te maken.
Het aantal unieke bezoekers van de website
van Gay&School steeg van 15.020 in 2016

naar 18.489 in 2017. Vooral de pagina’s met
lesmaterialen voor het po en vo werden
goed bekeken. Ook de informatie over het
organiseren van Paarse Vrijdag trok veel
bezoekers. De twee publicaties over seksuele
diversiteit en integriteit die eind 2017
verschenen (zie hoofdstuk 10) lieten een forse
toename zien van het aantal bezoekers.
Een overzicht van de bezoekcijfers en de
meest bezochte pagina’s vindt u in de bijlagen
1 en 2.

Week Tegen Pesten

Pestweb
Binnen de projecten van School & Veiligheid
richt Pestweb zich als enige op de doelgroep
leerlingen. Uitgangspunt van de website
www.pestweb.nl is om leerlingen te informeren,
maar vooral om ze uit te nodigen contact op
te nemen met de helpdesk. Vandaar dat de
mogelijkheden om te bellen, chatten of mailen
prominent op de homepage vermeld staan.
Mede door het succes van de Week Tegen Pesten
steeg het aantal bezoekers van de website van
Pestweb. Waren dat er in 2016 nog 58.794, in
2017 is dit aantal gestegen naar 64.768.
In de bijlagen 1 en 2 vindt u een overzicht
van de bezoekcijfers en de meest bezochte
pagina’s.
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In de derde week van september organiseert
School & Veiligheid jaarlijks de Week Tegen
Pesten. Doel is om aan het begin van het
schooljaar aandacht te vragen voor sociale
veiligheid in het algemeen en pesten in
het bijzonder. Het thema dit jaar was:
‘Online Pesten. Pak ’t aan!’ Voor leerlingen
is er namelijk nauwelijks verschil tussen
‘gewoon’ pesten en online pesten. Doel van
de campagne was leerkrachten bewust te
maken van digitaal pesten en dit samen met
leerlingen en ouders aan te pakken. (Online)
pesten voorkomen en aanpakken kunnen
leerkrachten immers niet alleen. Dat doen ze
samen met de leerlingen, hun ouders en met
collega’s. Op de website van de Week Tegen
Pesten, www.weektegenpesten.com, stonden
tools om leerkrachten daarbij te helpen.
Scholen konden in 2017 aangeven dat ze
meededen met de Week Tegen Pesten. Dit werd
op de website zichtbaar gemaakt door middel
van een interactieve kaart van Nederland. In de
loop van september vulde deze plattegrond zich
met ruim zeshonderd ‘pins’. Een aantal scholen
gaf ook aan welke activiteiten ze organiseerden
in het kader van de Week Tegen Pesten.

Zoals eerder al aangegeven, genereert de Week
Tegen Pesten veel aandacht in de media. Veel
scholen weten dan de weg naar de website
te vinden. Vanzelfsprekend komen de meeste
bezoekers tijdens de Week Tegen Pesten en de
weken daaromheen naar de website. Waren
dat er in 2016 nog 20.877, in 2017 steeg dat
aantal door naar 24.187. Ook het totale aantal
bezoekers steeg, van 29.130 naar 36.273. De
gezamenlijke aanpak van online pesten – een
gedeelde verantwoordelijkheid van leerkrachten,
leerlingen en ouders – sloot duidelijk aan bij de
behoefte van scholen.
Een overzicht van de bezoekcijfers en de meest
bezochte pagina’s vindt u in de bijlagen 1 en 2.

Met de ondersteuning van het calamiteiten
team kunnen de rust en het gevoel van
veiligheid binnen de school zo snel mogelijk
worden hersteld.
In 2017 is – vanaf het moment dat het
calamiteitenteam bij School & Veiligheid werd
ondergebracht – negen keer via de helpdesk
contact gelegd met het calamiteitenteam.

Calamiteitenteam
De komst van het calamiteitenteam – eind
juni 2017 – betekende een uitbreiding van de
dienstverlening. Stichting School & Veiligheid
en KPC Groep hebben hun krachten gebundeld
en werken samen in de ondersteuning bij
calamiteiten. Het calamiteitenteam bestaat uit
de helpdesk (eerste opvang) en twee adviseurs
die indien nodig ondersteuning op locatie
bieden.
Bij een crisissituatie kunnen scholen een
beroep doen op het calamiteitenteam.
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Om het calamiteitenteam onder de
aandacht te brengen, is een speciale website
ontwikkeld: www.calamiteitenteam.nl. Daarop
vindt de bezoeker alle benodigde informatie
om bij een calamiteit snel contact op te
kunnen nemen met het calamiteitenteam.
Daarnaast biedt de website veel
achtergrondinformatie over hoe te handelen
bij een calamiteit en welke maatregelen
kunnen worden genomen om het risico op
een calamiteit zo klein mogelijk te maken.
Vanaf de lancering tot eind 2017 trok de
website van het calamiteitenteam bijna 1.200
bezoekers.

3

Nieuwsbrief en sociale
media
Intervieuw

3. Nieuwsbrief en sociale media
Al sinds de oprichting van Stichting School & Veiligheid is de digitale nieuwsbrief
een belangrijk kanaal om onderwijsprofessionals te informeren.

De nieuwsbrief geeft iedere maand – met
uitzondering van de zomerperiode – een
overzicht van de nieuwe producten en
diensten van School & Veiligheid: boekjes,
conferenties, trainingen, etc. Inmiddels zijn
er bijna 7.000 abonnees die maandelijks de
nieuwsbrief van School & Veiligheid in hun
mailbox ontvangen.
Sociale media zijn steeds belangrijker
middelen om met de doelgroep in contact te
komen. Via onze Twitter-kanalen
@veiligopschool en @G_and_S versturen we
regelmatig tweets ter informatie en inspiratie
van onze volgers. Dat voorziet duidelijk in
een behoefte: ruim 1.600 mensen volgen
@veiligopschool, het Twitter-kanaal van
Gay&School telt ruim 1.000 volgers.
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Om de campagne rondom de Week Tegen
Pesten te ondersteunen, is een speciale
Facebook-pagina gelanceerd. Via deze pagina
krijgen bijna 900 volgers met enige regelmaat
interessante berichten over sociale veiligheid
in het algemeen en (digitaal) pesten in het
bijzonder. Deze Facebook-pagina wordt het
hele jaar door geactualiseerd. Aandacht voor
sociale schoolveiligheid blijft immers niet
beperkt tot de Week Tegen Pesten.

44. Helpdesk
Helpdesk

4. Helpdesk
De verschillende websites van Stichting School & Veiligheid bieden een schat aan
informatie over alle denkbare aspecten van sociale schoolveiligheid. Toch geeft dat
niet altijd antwoord op alle individuele vragen.

Soms hebben onderwijsprofessionals behoefte
aan persoonlijk advies. Over wetgeving,
veiligheidsbeleid, ongewenst gedrag, etc.
Daarom was de helpdesk ook in 2017 op
schooldagen geopend voor het geven van
informatie en advies.

Aanleiding contact
Scholen nemen om uiteenlopende redenen
contact op met de helpdesk. Niet zelden
vormt een incident de aanleiding voor een
telefoontje. Medewerkers van de helpdesk
adviseren de school over de te nemen
maatregelen. Vaak staat een incident echter
niet op zichzelf. Het vormt dan een goede
aanleiding om het veiligheidsbeleid van de
school aan te scherpen. De helpdesk grijpt het
telefoontje aan om ook daarover informatie
en advies te geven.
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Soorten contact
De meeste vragen die in 2017 binnenkwamen
bij de helpdesk, hadden betrekking op
sociale veiligheid in algemene zin en op
veiligheidsbeleid. Andere onderwerpen waar
regelmatig over werd gebeld en gemaild, waren:
pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag
en radicalisering. Verreweg de meeste bellers
kwamen uit het primair onderwijs (381) en
voortgezet onderwijs (315). Er werd minder
gebeld vanuit het speciaal onderwijs (62) en het
mbo (59). Van alle functionarissen binnen het
onderwijs waren het de vertrouwenspersonen
(207) die het meest contact opnamen met de
helpdesk. Zij werden gevolgd door directieleden
(105) en leerkrachten (62). Het aantal
schoolcontacten is in 2017 licht gestegen ten
opzichte van het jaar ervoor. Namen er in 2016
nog 785 scholen contact op met de helpdesk,
in 2017 waren dat er 838. Overigens zijn er ook

nog altijd veel ouders die voor advies contact
opnemen met School & Veiligheid. Zij worden
doorverwezen naar relevante ouderorganisaties.

Outreach
Naar aanleiding van berichtgeving in de media
neemt de helpdesk soms op eigen initiatief
contact op met de betreffende school. Het
gaat dan om incidenten met een grote impact
op de school en/of de schoolomgeving:
seksueel grensoverschrijdend gedrag, suïcide,
etc. Om de school te ondersteunen stuurt
de helpdesk dan een pakket met relevante
informatie. Die informatie kan de school
gebruiken in de nasleep van het incident, maar
ook om het veiligheidsbeleid aan te scherpen,
zodat de kans op incidenten kleiner wordt.
In 2017 deed de helpdesk op deze manier
outreach naar zes verschillende scholen.

Contact met leerlingen
Leerlingen die willen praten over pesten, kunnen
daarvoor terecht bij Pestweb. Op het forum
kunnen ze hun eigen verhaal kwijt en reageren
op bijdragen van anderen. Medewerkers van
Pestweb modereren het forum. Voor direct
contact met een helpdeskmedewerker kunnen
leerlingen gebruikmaken van de chat. Deze
chat is op schooldagen geopend van 15.00 tot
17.00 uur en op woensdagmiddag van 14.00
tot 17.00 uur. Buiten de openingstijden kunnen
leerlingen een bericht achterlaten. Als dat nodig
is, neemt een medewerker dan op een later
moment contact op.
Het aantal bezoeken aan het Pestweb-forum
nam in 2017 (4.844 bezoekers) licht af ten
opzichte van 2016 (5.472). Ook het aantal
gevoerde chatgesprekken nam af: van 892 in
2016 naar 500 in 2017. Helaas waren er niet
altijd voldoende medewerkers beschikbaar om
alle chatgesprekken te beantwoorden. Opvallend
is dat een flink aantal bezoekers buiten de
openingstijden naar de chat gingen. Een aantal
daarvan – 220 bezoekers – lieten een bericht
achter dat op een later moment kon worden
beantwoord.
In bijlage 3 vindt u een overzicht van alle
contacten met de helpdesk in 2017.
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5

Training en ondersteuning voor vertrouwenspersonen
Intervieuw

5. Training en ondersteuning voor vertrouwenspersonen
Vanouds vormen vertrouwenspersonen een belangrijke doelgroep van Stichting School
& Veiligheid. Op de website staat veel informatie die vertrouwenspersonen kan helpen
bij het uitvoeren van hun taak. Daarnaast organiseert School & Veiligheid jaarlijks
scholingen, trainingen en conferenties, speciaal bedoeld voor vertrouwenspersonen.

Vierdaagse training
Allereerst is er de vierdaagse training
‘Een stevige basis’. Deze biedt vertrouwenspersonen de basis die ze nodig hebben
om hun taken als vertrouwenspersoon
zorgvuldig en correct uit te kunnen
voeren. Deze vierdaagse training is in 2017
viermaal gegeven. In totaal zijn daarbij 77
vertrouwenspersonen geschoold.

Landelijke conferenties
Jaarlijks wordt voor de verschillende
onderwijssectoren een conferentie voor
vertrouwenspersonen georganiseerd. Doel
van deze conferenties is om kennis te delen,
ervaringen uit te wisselen en op de hoogte
te blijven van actuele ontwikkelingen. Het
jaarthema van de drie conferenties voor
respectievelijk po, vo en mbo was: ‘Grenzen
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aan Gedrag’. Tijdens plenaire sessies en in
de verschillende workshops kwam aan de
orde wat te doen als het misgaat en hoe
te handelen bij klachten over ongewenst
gedrag van medewerkers. Ruim 40
vertrouwenspersonen uit het mbo zijn op 12
januari 2017 naar Aristo in Utrecht gekomen.
Donderdag 2 november 2017
9.30 - 16.00 uur
Regardz De Eenhoorn, Amersfoort

Grenzen
aan gedrag
Conferentie voor vertrouwenspersonen

in het voortgezet onderwijs

De conferentie voor vertrouwenspersonen uit
het po op 5 april 2017 in Regardz Eenhoorn
Amersfoort trok 145 deelnemers. Ruim 220
vertrouwenspersonen uit het voortgezet
onderwijs bezochten op 2 november 2017 de
conferentie in Regardz Eenhoorn Amersfoort.

Incompany-trainingen
Naast deze landelijke conferenties verzorgden
trainers van School & Veiligheid ook
incompany-trainingen voor vertrouwenspersonen. Door scholing op maat aan
te bieden, kan heel specifiek worden
ingegaan op de vragen en behoeften van
vertrouwenspersonen binnen de school. In
2017 gaf School & Veiligheid 25 van dergelijke
scholingsbijeenkomsten.

6

Training ‘Dialoog onder
Druk!’
Intervieuw

6. Training ‘Dialoog onder Druk!’
Er moet meer aandacht komen voor de dialoog tussen docenten en studenten.
Ook wanneer die onder druk staat van maatschappelijke omstandigheden.
Dat vinden onderwijsinstellingen en het ministerie van OCW. Om die reden is de
training ‘Dialoog onder Druk!’ voor docenten in het mbo ontwikkeld.

Begrenzen en uitnodigen
Polarisatie in de maatschappij dringt ook
het onderwijs binnen. Steeds vaker staan
belevingswerelden lijnrecht tegenover
elkaar. Het kan heel ingewikkeld zijn om met
studenten te praten over actuele kwesties,
over hun omgang met elkaar en hun rol in
de samenleving. De training ‘Dialoog onder
Druk!’ is bedoeld om docenten hierin te
ondersteunen. Zodat ze weten hoe ze moeten
handelen, hoe ze botsingen kunnen ombuigen
naar gesprekken en confrontaties kunnen
omzetten naar ‘luisteren naar’.
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De incompany-training ‘Dialoog onder Druk!’
zorgt ervoor dat docenten beter zijn toegerust
om moeilijke en gevoelige onderwerpen te
bespreken in de groep. Docenten krijgen
informatie aangereikt en oefenen met sociale,
pedagogische en didactische vaardigheden. In
2017 heeft School & Veiligheid teams van acht
verschillende mbo-instellingen getraind.

7

Conferentie ‘Met Alle
Respect’
Intervieuw

7. Conferentie ‘Met Alle Respect’
Stichting School & Veiligheid organiseerde op 12 april 2017 voor de derde maal
de landelijke onderwijsconferentie ‘Met Alle Respect’. Thema dit jaar was: ‘Stap in de
spanning van samen leven’.

De conferentie ‘Met Alle Respect’ richtte zich
op leerkrachten en schoolleiders in het primair
en voortgezet onderwijs, en op opleiders en
studenten van lerarenopleidingen en pabo’s
die zich willen inzetten voor een sociaal veilig
klimaat op school. ‘Met Alle Respect’ maakte
onderdeel uit van het Actieplan sociale
veiligheid op school.
Centraal stond de manier waarop we
omgaan met de verschillende achtergronden
van leerlingen en botsende waarden. Als
we leerlingen willen leren omgaan met
de diversiteit en de democratie van onze
samenleving, gaat het om een balans
tussen meeveren en tegenwicht bieden.
Hier raken sociale veiligheid en de spanning
van samenleven elkaar. Hoe kunnen we de
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spanning in de klas en op school aangaan en
oppakken als leerervaring? Hoe zetten we met
leerlingen het maatschappelijk debat in voor
het oefenen van respect, de vorming van een
eigen mening en het bouwen aan het leren
samenleven in diversiteit?
Ruim 270 deelnemers zijn naar het Utrechtse
Muntgebouw gekomen. Socioloog Iliass El
Hadioui vertelde hoe je als docent omgaat
met straatcodes die het gedrag van leerlingen
in het klaslokaal beïnvloeden. Tijdens tien
workshops konden de deelnemers zich verder
verdiepen in het thema. Ter afsluiting van
de dag nam theoloog en onderwijskundige
Cok Bakker de aanwezigen in zijn keynote
mee in zijn onderzoek naar complexiteit en
normatieve professionaliteit in het onderwijs.

8

Regiobijeenkomsten calamiteitenteam
Intervieuw

8. Regiobijeenkomsten calamiteitenteam
Scholen die geconfronteerd worden met een calamiteit kunnen sinds eind
juni 2017 via Stichting School & Veiligheid een beroep doen op het calamiteitenteam.

Om meer bekendheid te geven aan het
calamiteitenteam, organiseerde School &
Veiligheid in de tweede helft van 2017 op
drie verschillende locaties in het land gratis
regionale bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten
waren gericht op bewustwording van rollen en
verantwoordelijkheden bij ernstige calamiteiten.
Tijdens de drie regiobijeenkomsten maakten
in totaal bijna honderd mensen kennis
met het werk en de expertise van het
calamiteitenteam. Daarnaast werden zij
tijdens deze bijeenkomsten geïnformeerd over
crisismanagement en preventie. Een calamiteit
kan immers iedere school treffen. Aan de hand
van een simulatie oefenden de deelnemers
met een aantal casussen. Zo leerden ze hoe
de school zich goed kan voorbereiden op een
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onverhoopte calamiteit, wie daarvoor nodig zijn
en hoe de school om moet gaan met de media.

9

Ambassadeurs sociale
veiligheid
Intervieuw

9. Ambassadeurs sociale veiligheid
Om schoolleiders en besturen te ondersteunen bij het vergroten van de sociale
veiligheid en de aanpak van pesten, voorzag het Actieplan sociale veiligheid op
school in de inzet van ambassadeurs sociale veiligheid.

De ambassadeurs hebben de afgelopen jaren
veel scholen in het primair en voortgezet
onderwijs geholpen met hun vragen rondom
sociale veiligheid. In het algemeen blijkt
uit de contacten dat de scholen behoefte
hebben om de zaken op een rij te zetten. Wat
betekenen de wettelijke verplichtingen voor
onze school? In hoeverre hebben we alles wat
we moeten hebben? Enzovoorts.
De vier ambassadeurs hebben in de eerste
helft van 2017 ruim dertig scholen bezocht.
Aan de hand van specifieke vragen over
bepaalde verplichtingen verbreedden
de ambassadeurs het gesprek naar het
veiligheidsbeleid van de school in het
algemeen. Daarbij maakten de ambassadeurs
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nadrukkelijk de verbinding tussen het
veiligheidsbeleid en andere beleidsstukken.
Het einde van het schooljaar 2016/2017
betekende ook het einde van de
dienstverlening door de ambassadeurs. Om
de opgedane ervaringen te delen, gunden
de ambassadeurs iedereen een kijkje in de
keuken tijdens de bijeenkomst ‘Gluren bij
de buren’. Deze netwerkbijeenkomst op 17
mei 2017 in het Utrechtse Muntgebouw
vormde de afsluiting van de periode van
ondersteuning door de ambassadeurs. Ruim
zeventig geïnteresseerden namen daar kennis
van de ervaringen en best practices die de
ambassadeurs hadden opgebouwd bij hun
schoolbezoeken.

10

NieuweIntervieuw
producten

10. Nieuwe producten
Om het scholenveld te ondersteunen bij actuele onderwerpen, brengt Stichting
School & Veiligheid regelmatig nieuwe producten uit. Steeds vaker gaat het daarbij
om digitale uitingen.

GESPREKSLEIDRAAD VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN EN POLITIE

Gespreksleidraad School en politie
Stichting School & Veiligheid heeft samen
met het Centrum voor Criminaliteitspreventie
en Veiligheid (CCV) en de Nationale Politie
de gespreksleidraad Samen voor een veilige
B EEL D
school ontwikkeld. Deze gespreksleidraad is
bedoeld voor de veiligheidscoördinator (of
een soortgelijke functionaris) in het po, vo
en mbo en de wijkagent met een schooltaak.
Het downloadbare document is een concreet
handvat om samen het gesprek aan te gaan
en praktische afspraken te maken over de
veiligheidsthema’s die actueel zijn binnen
de school. De leidraad bevat een handig
invulformulier dat zowel digitaal als met de pen
kan worden ingevuld. Hierop kunnen partners
hun afspraken makkelijk en gestructureerd
bijhouden. In de leidraad wordt bovendien
verwezen naar diverse bronnen en instrumenten
waar goede voorbeelden van afspraken in staan.
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1

CCV HOOFDSTUK

CCV Kop 1

CCV Broodtekst
Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum
rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing
sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus
pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante
tincidunt tempus.

BEEL D

Samen voor een
veilige school
Gespreksleidraad voor onderwijsinstellingen
en politie

Module Omgaan met extreem gedrag en
polarisatie
School & Veiligheid en Augeo hebben
een nieuwe, digitale module ontwikkeld:
Omgaan met extreem gedrag en polarisatie.
Deze korte module helpt docenten in het
voortgezet onderwijs en mbo om op school

en in de klas het gesprek aan te gaan hierover.
Wanneer extreme uitspraken en vooroordelen
bespreekbaar zijn op school, ontstaat er immers
meer begrip en veiligheid. De digitale module
Omgaan met extreem gedrag en polarisatie laat
herkenbare klassensituaties zien. Door middel
van drie casussen helpt de module docenten
met praktische tips en laat zien waar ze meer
training kunnen vinden.

Digitaal Veiligheidsplan School & Bestuur

het kader van burgerschap en omgaan met
verschillen is het van belang dat kinderen leren
dat het niet bij iedereen thuis hetzelfde is.

In het kader van het Actieplan sociale veiligheid
op school is in 2015 het Digitaal Veiligheidsplan
gelanceerd. Met deze online tool kunnen
scholen in vijf stappen het beleid rond sociale
veiligheid in beeld brengen. Ruim 3.500
gebruikers hebben inmiddels een account
aangemaakt voor het Digitaal Veiligheidsplan.
Vanuit diverse schoolbesturen kwam de vraag
of het mogelijk was een bestuursversie te
ontwikkelen. School & Veiligheid heeft aan
die vraag gehoor gegeven en het Digitaal
Veiligheidsplan School & Bestuur ontwikkeld.
Hierin werken bestuur en scholen samen
aan hun veiligheidsplan. Het schoolbestuur
kan algemene informatie over het gewenste
veiligheidsbeleid delen met alle onder het
bestuur vallende scholen. De scholen kunnen
deze informatie meenemen bij het invullen
van hun schooleigen veiligheidsplan. Indien
gewenst kunnen scholen aangeven dat ze
ondersteuning nodig hebben van het bestuur.
Inmiddels hebben ruim 150 schoolbesturen
een account aangemaakt.

Met wie woon jij?
School & Veiligheid wil basisscholen graag
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Seksuele diversiteit: Waar begin je?

ondersteunen bij het inhoud geven aan de
kerndoelen 37 en 38. Hierin staan respectvol
omgaan met seksualiteit en met diversiteit
binnen de samenleving, waaronder seksuele
diversiteit, centraal. Daarom is onder de vlag
van Gay&School het lespakket Met wie woon
jij? ontwikkeld. Het pakket bestaat uit een
lesbrief, kwartet, poster, ouderbrief, info-flyer
en kleurplaten voor de groepen 3 t/m 8 van
het primair onderwijs. Met alle verschillende
gezinssamenstellingen in de samenleving is
het interessant om met de klas te bespreken
welke mogelijkheden er allemaal zijn. Ook in

Deze publicatie, een samenwerking met COC
Nederland en EduDivers, beschrijft gesprekken
met leerlingen en leerkrachten over seksuele
diversiteit en analyseert daaruit zes factoren
waardoor de aandacht voor seksuele diversiteit
op scholen goed van de grond komt.
Het boekje Waar begin je? is een
zoektocht langs leerlingen, leerkrachten en
schoolleiders. Wat ervaren ze, wat doen ze en
wat zouden ze willen als het gaat over de zorg
voor seksuele diversiteit op school?

Seks op school
Met de publicatie Seks op school. Werken
aan seksuele integriteit in het onderwijs
presenteerde School & Veiligheid een
handreiking om schoolbreed aandacht te
besteden aan seksuele integriteit. De urgentie
om hier stappen in te zetten blijkt uit de
recente getuigenissen die door #MeToo naar
boven zijn gekomen. Ook de resultaten van
het door Rutgers uitgevoerde onderzoek
‘Seks onder je 25e’ geven scholen een niet te
negeren signaal om serieus werk te maken van
respect voor seksualiteit en seksuele rechten.
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In het boekje Seks op school laat School
& Veiligheid zien voor welke uitdagingen
scholen staan als het gaat om de seksuele
integriteit van leerlingen en medewerkers.
De doelgroep bestaat uit schoolleiders,
beleidsmakers en docenten in het primair
en voortgezet onderwijs en het middelbaar
beroepsonderwijs. Seksuele integriteit gaat
over hoe om te gaan met de eigen seksualiteit
en die van een ander. Dat doe je bewust, met
respect en verantwoordelijk.

11

School & Veiligheid in
de media
Intervieuw

11. School & Veiligheid in de media
De media doen steeds vaker een beroep op de kennis en expertise van
School & Veiligheid. Aanleiding is vaak een incident op een school of een
onderzoek naar aspecten van sociale schoolveiligheid.

Via de pers geeft School & Veiligheid een
standpunt, aangevuld met informatie en
waar nodig advies. Daarnaast onderhouden
we intensief contact met vakbladen voor
onderwijsprofessionals. Met artikelen in deze
vakbladen informeren we onze doelgroep
over actuele ontwikkelingen op het gebied van
sociale veiligheid in het onderwijs.
Onderstaand overzicht is slechts een selectie
van de belangrijkste uitingen van School &
Veiligheid in de media. Op de website vindt u
het totale overzicht.

Sexting
Sexting is het online uitwisselen van
naaktfoto’s of seksfilmpjes. Uit het onderzoek
‘Seks onder je 25e’ van Rutgers (2017)
blijkt dat één op de acht jongeren in het
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eerste halfjaar van 2017 een naaktfoto of
seksfilmpje van zichzelf naar iemand heeft
verstuurd. Soms worden deze beelden zonder
toestemming verspreid, wat leiden kan tot
vervelende situaties. In 2017 escaleerde dit
op een aantal scholen. Voor de media was
dit aanleiding om contact op te nemen met
School & Veiligheid. De belangrijkste vragen
waren hoe groot het probleem precies was en
wat scholen eraan kunnen doen.

Week Tegen Pesten
Zoals ieder jaar genereerde de Week Tegen
Pesten ook in 2017 veel media-aandacht. In tal
van kranten werd aandacht besteed aan
pesten in het algemeen en online pesten – het
thema van de Week Tegen Pesten – in het
bijzonder. Medewerkers van School &
Veiligheid stonden de pers te woord. Zo werd

Klaas Hiemstra geïnterviewd door Editie NL en
het Jeugdjournaal, belangrijke podia om
leerkrachten, ouders en leerlingen te
informeren over online pesten en over het
werk van School & Veiligheid.

Themanummer Van Twaalf tot Achttien
Op 9 juni 2017 verscheen het themanummer
van het tijdschrift Van Twaalf tot Achttien
rondom diversiteit. School & Veiligheidbeleidsmedewerker Marinus Schouten
fungeerde als gastredacteur.
School & Veiligheid verzorgde dertien
artikelen voor het tijdschrift. In deze items
staat de relatie centraal van de thema’s
‘seksuele identiteit’ en ‘genderidentiteit’
met het voortgezet onderwijs. In veel
artikelen worden praktische tips gegeven,
waarin verwezen wordt naar de website van
Gay&School. Daarop staan de uitwerkingen
van de onderwerpen die in het tijdschrift aan
bod komen.
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12 Intervieuw
Vooruitblik

12. Vooruitblik
De afgelopen vier jaar heeft Stichting School & Veiligheid zich nadrukkelijk
geprofileerd als het landelijke expertisecentrum op het gebied van sociale
veiligheid in het onderwijs.

De Wet veiligheid op school en in het
verlengde daarvan het Actieplan sociale
veiligheid op school zijn van betekenis
geweest om bij scholen en hun besturen extra
aandacht te vragen voor het belang van een
veilig schoolklimaat. De komende jaren zullen
we daarop voortbouwen.

Primair en voortgezet onderwijs
Binnen het primair en voortgezet onderwijs
heeft de focus zich in eerste instantie
gericht op het op orde brengen van een
gericht veiligheidsbeleid. Het Digitaal
Veiligheidsplan, de jaarlijkse monitoring
van de veiligheidsbeleving van leerlingen
en de Wegwijzer – een overzicht van
programma’s om pesten aan te pakken – zijn
instrumenten van het Actieplan die scholen

34

JAARVERSLAG 2017 STICHTING SCHOOL & VEILIGHEID

daarbij ondersteunden. Om een sociaal
veilig schoolklimaat te bewerkstelligen zijn
de uitvoering van het veiligheidsbeleid en
de professionaliteit van schoolmedewerkers
minstens zo belangrijk. Daarom waren dit
belangrijke onderdelen van het Actieplan.
De komende jaren zal School & Veiligheid
verder inzetten op het stimuleren van de
professionaliteit van leerkrachten, schoolteams,
schoolleiders en bestuurders en hen waar
mogelijk ondersteunen door het aanbieden
van handvatten. De relatie met burgerschap
is hierin van belang. De training ‘Dialoog
onder Druk!’ over het voeren van gesprekken
over maatschappelijk moeilijke onderwerpen
biedt bijvoorbeeld concrete handvatten voor
leerkrachten die wij in 2018 kunnen aanbieden
aan scholen in het po en vo.

Middelbaar beroepsonderwijs
De afgelopen periode heeft School & Veiligheid
binnen het mbo nauw samengewerkt met het
Platform Sociale Veiligheid en de bijbehorende
stuurgroep. Deze samenwerking zal de
komende jaren worden geïntensiveerd. Om
sociale veiligheid binnen het mbo verder op
de kaart te zetten, is contact met de mboinstellingen zelf onontbeerlijk. Daarnaast is
het belangrijk dat de relatie tussen sociale
veiligheid en burgerschap herkenbaar vorm
krijgt binnen de mbo-instellingen. De training
‘Dialoog onder Druk!’ blijft daarbij van belang.
School & Veiligheid werkt nauw samen met
de klankbordgroep burgerschap van de MBO
Raad.

Samenwerking
Net als in de afgelopen periode zal School
& Veiligheid ook in de komende jaren nauw
contact onderhouden met de sectorraden
(PO-Raad, VO-raad en MBO Raad), de
vakbonden, de Inspectie van het Onderwijs
(waaronder de vertrouwensinspecteurs),
het ministerie van OCW, maar ook de
ministeries van SZW, Justitie en Veiligheid
en VWS. Voorts wordt op onderwerpen
samengewerkt met het NJi, het RIVM,
kennisinstituten, universiteiten, hogescholen
en maatschappelijke organisaties. Die
samenwerking is zowel van belang voor
het opbouwen en aanpakken van nieuwe
thema’s die passen bij sociale veiligheid, als
bij de verrijking en verspreiding van kennis en
inzichten.
School & Veiligheid blijft zich inzetten om
scholen te ondersteunen en te adviseren
bij het versterken van een sociaal veilig
schoolklimaat waarin leerlingen kunnen leren
en opgroeien.

35

JAARVERSLAG 2017 STICHTING SCHOOL & VEILIGHEID

13

Organisatie
Intervieuw

13. Organisatie

Raad van Toezicht (RvT)
Stichting School & Veiligheid
In 2017 kwam de RvT van Stichting School &
Veiligheid vier keer bijeen. Onderwerpen van
gesprek, besluitvorming en evaluatie waren
onder meer:
• De strategische positie van Stichting School
& Veiligheid.
• De samenstelling van de RvT, alsmede
planning, werkwijze en afspraken.
• Het toezichtkader RvT.
• De kwartaalrapportages (financiële)
bedrijfsvoering.
• De jaarlijkse accountantscontrole, inclusief
bespreking managementletter.
• De (meerjaren)begroting 2018-2022.

Daarnaast werd de RvT door de bestuurder
geïnformeerd over de voortgang van
(additionele) projecten en personele
aangelegenheden.
Op 21 september 2017 vond het jaarlijkse
gesprek tussen een personeelsgeleding van
School & Veiligheid en de RvT plaats. De
remuneratiecommissie heeft op 14 december
2017 het jaarlijkse beoordelingsgesprek met
de bestuurder gevoerd.
De volgende documenten werden officieel
door de RvT vastgesteld dan wel goedgekeurd:
• Begrotingen 2016 en 2017.
• Jaarrekening 2016.
• Jaarverslag 2016.
Beleidsontwikkeling en
beleidsuitvoering
( 7,3 fte)
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Per 31 december 2017 bestond de RvT van
School & Veiligheid uit de volgende personen:
• Mevrouw Ingrid Verheggen, voorzitter RvT
en tevens lid van de remuneratiecommissie.
• Mevrouw Elisabeth Pels Rijcken, lid RvT en
tevens lid van de remuneratiecommissie.
• Mevrouw Truus de Haan, lid RvT.

Directeur/bestuurder
(1,0 fte)

Manager
(1 fte)

Helpdesk
(2,1 fte)

Secretariaat
(2,4 fte)

Communicatie
(4,7 fte)

14

Bijlagen

Bijlage 1. Websitebezoek

SSV
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Pestweb

Gay&School

Forum Pestweb

Digitaal
Veiligheidsplan

Week Tegen
Pesten

Sessies

Uniek

Sessies

Uniek

Sessies

Uniek

Sessies

Uniek

Sessies

Uniek

Sessies

Uniek

Januari

17.604

14.067

5.797

5.032

1.823

1.589

550

494

1.857

1.239

1.289

1.115

Februari

16.084

13.030

5.535

4.758

1.687

1.465

582

475

1.625

1.081

1.468

1.289

Maart

18.945

14.770

10.367

8.808

2.208

1.913

574

516

2.004

1.293

826

681

April

13.609

10.934

3.622

3.112

1.764

1.558

431

387

1.202

820

783

688

Mei

16.469

12.881

4.442

3.862

1.919

1.627

594

448

1.459

917

871

689

Juni

17.588

13.900

4.031

3.486

1.748

1.431

478

405

1.218

841

1.566

1.180

Juli

7.840

6.174

3.774

3.122

1.074

884

470

380

480

349

1.319

984

Augustus

8.019

6.501

3.104

2.605

977

829

355

292

440

328

2.339

1.727

September

21.679

17.137

13.895

11.522

1.822

1.518

633

536

1.555

1.071

31.417

24.187

Oktober

18.655

14.350

5.632

4.959

1.978

1.648

435

376

1.568

1.046

2.106

1.715

November

19.648

15.375

11.000

9.932

2.213

1.916

348

306

1.744

1.125

1.404

1.158

December

12.758

10.294

4.146

3.570

2.458

2.111

272

229

850

582

1062

860

GEMIDDELD

15.742

12.451

6.279

5.397

1.806

1.541

477

404

1.334

891

3.871

3.023

TOTAAL 188.898 149.413

75.345

64.768

21.671

18.489

5.722

4.844

16.002

10.692

46.450

36.273
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Bijlage 2.
1. Meest
Websitebezoek
bezochte internetpagina’
2013 en 2014s
SSV-portal

Pestweb

Weergaven

1

/homepage

49.027

1

/homepage

55.357

2

/po-vo/

17.614

2

/verschil-plagen-en-pesten/

12.812

3

/po-vo/kennisbank/het-anti-pestprotocol/

8.013

3

/bestelpagina/

12.078

4

/actueel/wettelijke-zorgplicht-sociale-veiligheid/

7.983

4

/online-pesten/

11.228

5

/bestelpagina/

7.774

5

/ik-word-gepest/

7.096

6

/po-vo/thema/pesten/

7.503

6

/online-lekker-gaan-of-ga-jij-onderuit/

5.712

7

/po-vo/visie/vertrouwenspersoon-op-school/

5.948

7

/ik-word-gepest-2/

4.689

8

/po-vo/visie/vormgeven-aan-sociale-veiligheid/

5.587

8

/vormen-van-pesten/

4.355

9

/over-ons/

5.101

9

/gevolgen-van-pesten/

4.164

/po-vo/thema/radicalisering/

4.911

10

/een-ander-wordt-gepest/

3.995

10

Gay and School

Weergaven

1

/homepage

6.039

2

/kennisbank/organiseer-paarse-vrijdag-op-school/

2.518

3

/thema/lesmateriaal-voor-het-voortgezet-onderwijs/

2.260

4

/thema/leesboeken-met-een-roze-randje/

2.149

5

/kennisbank/kleurplaten/

889

6

/thema/aan-slag-met-kerndoel-38/

855

7

/kennisbank/kwartet-poster-met-wie-woon-jij/

837

8

/thema/lesmateriaal-po/

794

9

/kennisbank/

710

/thema/over-ons/

628

10
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Bijlage 3. Helpdeskcontacten

Belangrijkste thema’s waarover advies of informatie werd gevraagd per sector
Thema

41

po

vo

mbo

overig

totaal

veiligheidsbeleid

89

41

8

25

163

sociale veiligheid

58

52

7

41

158

vertrouwenswerk

50

51

7

10

118

pesten

42

40

2

15

99

seksueel grensoverschrijdend gedrag

19

28

1

10

58

radicalisering

7

6

7

8

28

calamiteit

3

15

1

3

22

ouderbetrokkenheid

14

4

0

3

21

sociale media

3

9

0

4

16

seksuele diversiteit

2

4

1

2

9

discriminatie

1

0

1

0

2
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Totaal aantal thema’s waarover advies of informatie werd gevraagd
veiligheidsbeleid

Totaal aantal contacten per sector

sociale veiligheid
vertrouwenswerk
pesten
seksueel grensoverschrijdend gedrag
radicalisering
calamiteit
ouderbetrokkenheid
sociale media
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discriminatie
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Bijlage 4. Financiën

Verkorte weergave van het resultaat over
boekjaar 2017
Stichting School & Veiligheid wordt voor
haar activiteiten en dienstverlening door
middel van een meerjarige instellingssubsidie
gefinancierd door het ministerie van OCW.
Hierop wordt voor aanvullende projecten
extra financiering ter beschikking gesteld.
Er is nauw contact met het ministerie
van OCW over de uitvoering van de taken
en activiteiten en over (beleidsmatige)
ontwikkelingen die voor de sociale veiligheid
in het onderwijs relevant zijn.
Hiernaast geven we een verkort financieel
overzicht over 2017.

BATEN
Rijksbijdragen
Baten als tegenprestatie voor leveringen
Overige baten
Totaal baten
LASTEN
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelskosten
Inzet- en samenwerking derden
Afschrijving materiële vaste activa
Activiteitenlasten
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Beheerslasten
Resultaat

43

JAARVERSLAG 2017 STICHTING SCHOOL & VEILIGHEID

Werkelijk

Begroot

2.569.621
328.561
----------------2.898.182

2.976.585
207.450
130.107
----------------3.314.142

996.483
152.905
111.481
958.570
80.563
3.114
128.903
144.304
201.754
112.308
----------------2.890.385
__________
7.797

895.130
197.790
142.845
887.148
25.750
132.615
67.113
456.376
103.005
----------------2.607.691
__________
706.451

