
Werken aan sociale veiligheid
Met kleine acties en reacties kun je een grote invloed heb-
ben op de sociale veiligheid in de klas. Met deze werkvorm 
train je dit vakmanschap via videocasussen, discussievragen 
en pedagogische wegwijzers met tips. Wat doen de leraren in 
de filmpjes? Wat zou jij doen in die situatie? En je collega’s? 
Waarom? Bekijk (samen) de filmpjes en kom erachter!

De zeven wegwijzers 
De zeven wegwijzers naar sociale veiligheid geven richting 
aan hoe je in alledaagse klassensituaties sociale veiligheid 
kunt bevorderen. De wegwijzers bieden handelingsper-
spectieven om jou te ondersteunen bij jouw pedagogisch 
vakmanschap. In deze filmpjes worden vijf wegwijzers uitge-
licht, maar alle zeven wegwijzers kunnen jou in de dagelijkse 
praktijk helpen. 

Wees niet te streng voor jezelf en je collega’s. Wees vooral 
nieuwsgierig en ga op onderzoek uit hoe de wegwijzers jou 
kunnen helpen. 

Hoe werkt het?
Er zijn vijf filmpjes van klassensituaties uit het voortgezet en 
middelbaar beroepsonderwijs. Ieder filmpje focust op een 
andere thematiek van sociale veiligheid: pesten, uitsluiting, 
seksuele integriteit en sociale media. In elke situatie komt 
één pedagogische wegwijzer naar sociale veiligheid terug.

De filmpjes bestaan uit een klassensituatie en een toelichting 
over de wegwijzer door een adviseur van School & Veiligheid. 
Bij ieder filmpje zijn er begeleidende vragen die jouw denken 
over deze situatie aanscherpen.

Instructieblad
Hoe ga je om met alledaagse situaties in de klas die raken aan sociale veiligheid? Met de vijf filmpjes over pedagogisch vakmanschap kun je hier zelf of samen 
met collega’s op reflecteren. Zo krijg je meer zicht op je pedagogisch handelen en ben je met elkaar op weg naar een sociaal veilige school.

Meer informatie
Ga voor meer informatie naar:
www.schoolenveiligheid.nl/wegwijzersveiligheid

Wil je doorpraten over dit onderwerp, bel dan met ons 
Adviespunt: 030 - 2856 616 of mail naar 
adviespunt@schoolenveiligheid.nl
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