
Samen
SchoolVeilig

www.arbounie.nl xx
.x

x.
05

.0
6

De praktijk: samenwerken
Samen SchoolVeilig heeft  in zeer uiteenlopende situaties haar praktische waarde al bewezen. Drie 

voorbeelden:

•  Bij een school voor primair onderwijs blijkt sprake te zijn van ‘import’ van problemen vanuit de 

omliggende wijk. Geen enkele partij voelt zich echt verantwoordelijk. Afstemming ontbreekt, 

iedereen werkt uitsluitend vanuit de eigen optiek, zo blijkt uit onderzoek. Het samenbrengen van 

alle betrokkenen heeft gezorgd voor het identificeren en gezamenlijk aanpakken van de problemen. 

•  Bij een school voor voortgezet onderwijs komen sterke verschillen in aanpak tussen docenten aan 

het licht. Met als gevolg inconsequente behandeling van leerlingen en gebrek aan saamhorigheid 

onder leerkrachten. De school besluit in kernteams te gaan werken aan consequent beleid en 

eenduidige uitvoering van de regels. De nazorg bij incidenten is hierdoor sterk verbeterd. Een 

rondetafelconferentie met andere scholen in het voortgezet onderwijs en met de gemeente zorgt 

voor optimalisering van het zorgnetwerk.

•  Basisschool De Kinderhof maakt deel uit van de Stichting Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort, 

waarbij 16 scholen zijn aangesloten. De Kinderhof is één van de vier scholen die meededen aan de 

pilot Sociale Veiligheid in het BO, VO en BVE. Schoolleider Riny Vos is enthousiast over de resultaten: 

“Arbo Unie en het Verwey-Jonker Instituut hebben ons beleid helpen vormgeven. Zij brachten 

 ervaring in met het projectmatig opzetten van veiligheidsbeleid, de wetenschappelijke onder-

bouwing van gegevens en kennis rond nazorg, zoals begeleiding van leerkrachten en trauma-

opvang. Arbo Unie brengt door haar uitgebreide netwerk ontzettend veel expertise samen en daar 

hebben wij optimaal van kunnen profiteren.”

Meer informatie
Voor meer informatie over Samen SchoolVeilig kunt u contact opnemen via informatie@arbounie.nl 

of de website www.arbounie.nl raadplegen. Voor meer informatie over het Verwey-Jonker Instituut 

kunt u de website www.verwey-jonker.nl bezoeken.

 

In samenwerking met het



Een school is geen eiland, met de leerlingen komt ook de samenleving de school binnen. Ook op scholen waar 

iedereen zich veilig voelt, neemt de kwetsbaarheid toe. Daarom is het belangrijk dat elke school inzicht heeft in de 

risico- en beschermingsfactoren en zich goed voorbereidt op mogelijke incidenten. Hoe geeft ú concreet vorm aan 

preventie en veiligheid?

Een veilige school vertaalt het inzicht in de veiligheidsrisicofactoren in een effectief preventie- en veiligheidsbeleid. 

De school kan daardoor goed anticiperen op incidenten en snel en effectief handelen. 

Samen SchoolVeilig geeft inzicht
Samen SchoolVeilig biedt u inzicht in:

•  de feitelijke veiligheidssituatie op uw school én de subjectieve beleving hiervan door leerkrachten, ouders en 

leerlingen;

•  de risico- en beschermingsfactoren voor sociale veiligheid die van toepassing zijn op uw medewerkers en uw 

leerlingen en hun ouders; 

•  de risico- en beschermingsfactoren die samenhangen met de thuissituatie van de leerlingen en de wijk waarin de 

school staat;

•  het pedagogisch klimaat op de school: sfeer, verhoudingen, regelingen, leerlingenstatuut, tolerantieniveau, 

 preventie, stimuleren positief gedrag, et cetera; 

•  de effectiviteit van het huidige preventie- en veiligheidsbeleid, de wijze waarop de school is voorbereid en reageert 

op incidenten en de knelpunten en behoeften;

•  het functioneren van het zorgnetwerk rondom de school (samenwerking met andere scholen, 

jeugd(gezondheids-)  zorg, maatschappelijk werk, leerplichtambtenaar);

•  de samenwerking met gemeente, politie en justitie.

Kortom: u krijgt inzicht in uw schoolspecifieke problematiek en risicofactoren en legt de basis voor een gefundeerd 

vervolg. De volgende stap in Samen SchoolVeilig is het maken van keuzes: wat willen leerlingen, medewerkers en 

schoolleiding? Wat willen de partijen waarmee u samenwerkt en waarvan u deels afhankelijk bent? Daarvoor is 

overleg en afstemming nodig. Het organiseren daarvan maakt deel uit van de methode. Omdat elke school anders 

is, gaat het altijd om maatwerk. 

i  Durf ogen en oren van de samenleving te zijn.

Analyse, advies én uitvoering
Nu we inzicht en overzicht hebben, de problematiek en de kwetsbaarheid zijn vastgesteld en 

draagvlak is verkregen voor maatregelen, wordt het tijd voor een concrete en effectieve aanpak. Ook 

daarin biedt Samen SchoolVeilig tal van handvatten. Wij adviseren u over de keuze en de inzet van 

interventies, preventieprogramma’s en/of oplossingsstrategieën die passen bij het veiligheids- en 

risicoprofiel van uw school. Als u daarmee aan de slag gaat, kunt u rekenen op ons advies en onze 

ondersteuning en begeleiding. Uiteraard is het borgen van de effecten van de toegepaste preventie- 

en oplossingsstrategieën op de sociale veiligheid onderdeel van Samen SchoolVeilig.

Arbo Unie en Verwey-Jonker Instituut 
Bij de ontwikkeling van Samen SchoolVeilig hebben Arbo Unie en het Verwey-Jonker Instituut van 

meet af aan intensief samengewerkt. En ook bij de uitvoering zet elk zijn expertise en ervaring in. Het 

Verwey-Jonker Instituut voert in scholen het wetenschappelijk gevalideerde onderzoek uit. Arbo 

Unie doet het kwalitatieve onderzoek en helpt bij het maken van strategische keuzes en het inrichten 

van het veranderingsproces. 

Ervaren uw medewerkers en uw leerlingen en hun ouders uw school als veilig of als onveilig? Hoe kwets-

baar is uw school? Wat is het belang van voorbeeldgedrag? Wat kunt u doen om de sociale veiligheid bij 

u op school te verbeteren? Praat u hier met elkaar over? En bent u dan tevreden over het resultaat? Arbo 

Unie en het Verwey-Jonker Instituut ontwikkelden samen een uniek instrument voor veiligheidsanalyse 

en een aanpak voor risicomanagement. De aanpak is bestemd voor het  Primair Onderwijs, Voortgezet 

Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie en heet: Samen SchoolVeilig.
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