Naar aanleiding van de aanbevelingen van de Monitor Sociale Veiligheid, heeft de stichting
School en Veiligheid (SSV) haar aanbod geordend. Hieronder vindt u meer informatie over
wat SSV voor uw school kan betekenen. Informatie en in contact komen kunt u via de
website www.schoolenveiligheid.nl.
Geef meer bekendheid aan bestaande maatregelen
• SSV heeft een spel ontwikkeld (Gedragen Gedrag) waarmee docenten met de
andere teamleden kunnen onderzoeken welk gedrag acceptabel is en welk juist niet.
Dit zorgt voor inspirerende gesprekken, veel meningen en als het goed is uiteindelijk
gedragen gedrag. Op basis hiervan kun je ook met studenten gedragsregels
formuleren of een bepaalde lijn herkennen in wat je als school of team belangrijk
vindt.
• SSV leidt in het mbo vertrouwenspersonen op en organiseert jaarlijks een
conferentie.
Betrek studenten en medewerkers
• Medewerkers die informatie zoeken kunnen altijd terecht op de website
www.schoolenveiligheid.nl voor voorbeelden uit de praktijk en bij onze helpdesk voor
advies. SSV kan een rol spelen op schoolbrede momenten, op
deskundigheidsbevorderingsdagen enz.
• Specifiek: Er is een workshop ontwikkeld ‘Sociale veiligheid tijdens stage’.
Voer gericht beleid
• LHBT-studenten: SSV werkt samen met Theater aanZ en COC en brengt de
voorstelling Leef! naar 18 MBO-instellingen. Studenten zien een voorstelling waarin
drie jonge mensen keuzes moeten maken over hun seksuele oriëntatie en hoe zij
hiermee omgaan richting hun ouders, familie, vrienden en klasgenoten. Verdere
informatie: www.theater-aanz.nl. Onderdeel van het pakket is een training Dialoog
onder Druk. De training ondersteunt docenten bij het bespreken van beladen
maatschappelijke thema’s in de klas. In deze specifieke setting gaat het dan om
seksuele diversiteit als beladen maatschappelijk thema. Hoe neem je als docent je rol
in als het spannend wordt en hoe ga je om met de dynamieken die zich voordoen in
de groep.
Zet in op professionalisering
• Omgaan met agressie: Op de website www.schoolenveiligheid.nl geven we hierover
informatie.
• Controversiële onderwerpen bespreken: Trainingen Dialoog onder Druk. Zie
hierboven voor meer informatie.
• Seksuele weerbaarheid: Op de website www.schoolenveiligheid.nl geven we hierover
informatie. Zie ook de informatie hiervoor over LHBT-studenten.

