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Beleid

Deze publicatie is het derde deel van de Monitor

volgens beleidsmedewerkers vooral in samenspraak met

Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2014/2015. Het

teamleiders te gebeuren. Teamleiders zijn ook betrokken

gaat in op de beleidsontwikkelingen en beleidszaken

bij overleg over de uitvoering, samen met onderwijzend

op het terrein van sociale veiligheid. De twee

personeel (OP) en onderwijsondersteunend personeel

eerder uitgebrachte delen hebben betrekking op

(OOP) als het om de uitvoering op decentraal niveau

de veiligheid van studenten – deel 1 – en van het

gaat.

personeel: deel 2.

Wanneer aan medewerkers1 zelf de vraag wordt gesteld

Deel 3 is deels gebaseerd op de enquêtegegevens

of het personeel wordt betrokken bij het beleid, komt

van studenten en medewerkers en een aparte

een ander beeld naar voren. Minder dan een kwart

enquête die onder de 65 contactpersonen van

geeft aan dat medewerkers bij het beleid worden

het Platform Veiligheid in het mbo is uitgezet.

betrokken. Ook onder teamleiders ligt dat percentage

De publicatie begint met een beschrijving van

op ruim een derde. Hoewel bij beleidsmedewerkers

ontwikkelingen in het socialeveiligheidsbeleid in

dus de indruk bestaat dat medewerkers veelal bij het

de mbo-sector en een beoordeling van studenten

beleid worden betrokken, wordt dat niet door iedereen

en medewerkers van het gevoerde beleid. In de

als zodanig waargenomen. Daar lijkt vooral een taak

volgende hoofdstukken wordt ingegaan op drie

voor de teamleiders te liggen. Dat geldt ook voor de

inhoudelijke pijlers van veiligheidsbeleid in het

communicatie over het beleid: bijna de helft van de

mbo: de school als sociale organisatie, veilige

medewerkers geeft aan niet (tijdig) op de hoogte

voorzieningen en omgaan met ongewenst gedrag.

gesteld te worden van maatregelen en afspraken
rondom sociale veiligheid.

Beleidsontwikkeling
Het socialeveiligheidsbeleid op mbo-instellingen heeft

Ondanks dat informatie over het beleid niet iedereen

zich sinds begin deze eeuw ontwikkeld van veelal

bereikt, blijkt er zeker draagvlak te zijn onder

ad-hoc-beleid naar een samenhangend beleid dat

medewerkers en studenten over het gevoerde

in toenemende mate ondersteund wordt door een

socialeveiligheidsbeleid. Het draagvlak groeit ook: de

overleg- en verantwoordingsstructuur. Dat laatste

tevredenheid over het gevoerde socialeveiligheidsbeleid

is vooral van belang in grotere en vaak complex

is zowel onder studenten als medewerkers de laatste

georganiseerde instellingen. In deze meting zien we

jaren toegenomen. Dat hangt mogelijk samen met

dat ruim drie kwart van de instellingen een structuur

de waargenomen resultaten van dat beleid: de

heeft waarin bij een of meerdere medewerkers de

tevredenheid over de sfeer op de locatie neemt de

ontwikkeling, uitwerking, implementatie en evaluatie

laatste jaren toe en het aantal slachtoffers van materieel

van het socialeveiligheidsbeleid als taak is belegd.

en psychisch-fysiek geweld neemt de laatste jaren af.

Veelal worden centraal de beleidslijnen uitgezet en
wordt toegezien op of overlegd over de uitvoering op

De school als sociale gemeenschap

decentraal niveau. Het socialeveiligheidsbeleid wordt bij

Een pijler onder het socialeveiligheidsbeleid is de school

een ruime meerderheid van de instellingen zo nu en dan

als sociale gemeenschap. Binding met de school via

geëvalueerd, als onderdeel van een vaste overlegcyclus

betrokkenheid bij de opleiding of bij het werk als het om

of bij beschikbaarheid van nieuwe informatie. Dat

medewerkers gaat, is daar een cruciale factor in. Maar

gebeurt op centraal niveau en meestal ook op de

om zich op school ‘thuis’ te voelen, komt het er ook op

locaties afzonderlijk.

aan hoe studenten onderling met elkaar omgaan en
hoe het contact is met docenten. Voor medewerkers

De meeste instellingen kennen dus een

geldt hetzelfde. In de monitor is bij studenten en

socialeveiligheidsbeleid dat volgens de

medewerkers de tevredenheid over de sfeer op school

beleidsmedewerkers is ingebed in de organisatie

en in de eigen groep of het eigen team nagegaan. Net

en met enige regelmatig wordt geëvalueerd. Het is

als de tevredenheid over het zich houden aan regels en

van belang om medewerkers en studenten bij het

afspraken en wat de school op dat terrein doet.

socialeveiligheidsbeleid te betrekken, omdat de zorg
voor veiligheid zich direct of indirect voor een belangrijk

De tevredenheid bij studenten over de sfeer in de

deel in het primaire proces afspeelt. In hoeverre zijn

school en in de eigen lesgroep is de afgelopen jaren

medewerkers en studenten daadwerkelijk bij dat beleid

toegenomen. De eigen lesgroep komt er gunstiger uit

betrokken? Het op- en bijstellen van het beleid blijkt

– gemiddeld zijn studenten daar tevreden over – dan
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de school: enigszins tevreden tot tevreden. Wel zijn

onduidelijkheid ontstaan wiens verantwoordelijk

studenten ten opzichte van 2011 meer tevreden over de

het is om op te treden bij ongewenst gedrag in de

sfeer op school geworden, terwijl de sfeer in de groep

openbare ruimten. In vorige metingen bleek dat

vergelijkbaar is met de vorige meting. De tevredenheid

docenten soms de neiging hebben het corrigeren van

bij medewerkers is de afgelopen jaren weinig veranderd.

studenten – en collega’s – over te laten aan conciërges

Net als studenten, zijn medewerkers tevredener over de

of toezichthoudend personeel, ook als ze er zelf met

sfeer in hun eigen team dan over die op de locatie in het

de neus bovenop staan. Veel docenten geven aan dat

algemeen. Hun tevredenheid over de sfeer op de locatie

ze er door hun leidinggevenden ook niet of nauwelijks

ligt wat lager dan bij studenten.

op aangesproken worden. Wel is de situatie op dit

Over de mate waarin studenten en medewerkers zich

punt sinds 2011 iets verbeterd. Toch is er zowel in de

aan afspraken en regels houden, zijn beide groepen

communicatie als in de cultuur nog een verbeterslag

– over elkaar – minder te spreken. Medewerkers zijn niet

mogelijk.

tevreden over de studenten en matig tevreden over hun

Dat medewerkers niet optreden, kan mede het gevolg

collega’s. Wel is de tevredenheid van medewerkers over

zijn van hun onzekerheid hoe een corrigerende actie

studenten en collega’s iets toegenomen vergeleken met

uitpakt. Het feit dat net als in 2011 ruim 70% van de

2011. Studenten waren aanvankelijk matig tevreden,

docenten het wenselijk vindt een cursus of training te

maar zijn tussen 2006 en 2011 positiever geworden.

volgen hoe ze moeten omgaan met studenten die zich

Zowel over het gedrag van medestudenten, als over

agressief of ongewenst gedragen, kan daar op wijzen.

het gedrag van medewerkers. In 2014/2015 komt de

Volgens 6 op de 10 beleidsmedewerkers worden op hun

tevredenheid van studenten voor beide groepen op

instellingen op minimaal één locatie trainingen voor OP

hetzelfde niveau uit als in 2011.

en OOP aangeboden. Deze trainingen bereiken echter

Vooral bij medewerkers is er dus een discrepantie tussen

nog niet alle medewerkers: een kwart van de docenten

de tevredenheid over de sfeer en de tevredenheid

en 3 op de 10 OOP’ers geven aan daaraan deelgenomen

over het zich houden aan regels. Bij studenten is de

te hebben.

tevredenheid op beide terreinen de afgelopen jaren
duidelijk toegenomen. Van een discrepantie is daar

Pesten op school en de sociale veiligheid van LHBT-

minder sprake. Medewerkers blijken dan ook veel meer

medewerkers2 en -studenten zijn twee thema’s die

behoefte dan studenten te hebben aan extra aandacht

de laatste jaren veel aandacht in de media en het

voor omgangsregels.

landelijke beleid kregen. In hoeverre nemen instellingen
maatregelen op deze thema’s?

6

Uit eerdere metingen bleek dat instellingen over

Op veel instellingen blijkt er aandacht voor pesten te

een gedragsreglement voor studenten beschikken.

zijn: ruim 8 op de 10 instellingen hebben een of meer

Volgens docenten besteden ze ook in de klas aandacht

maatregelen tegen pesten genomen. Meestal gaat het

aan de omgangsregels. Dat kan aan het begin van

dan om het bespreekbaar maken van pestgedrag als dat

een schooljaar zijn, als zich incidenten voordoen of

in de klas voorkomt of pesten een onderdeel laten zijn

tijdens lessen Burgerschap. Veel studenten geven

van de bespreking van de schoolregels. Op een kwart

echter, net als in voorgaande metingen, aan niet

van de instellingen wordt een methodiek tegen pesten

van het gedragsreglement op de hoogte te zijn. Die

toegepast. Een derde traint docenten in het herkennen

discrepantie tussen beschikbaarheid en ervan op de

en aanpakken van pestgedrag.

hoogte zijn, zien we ook bij het in de groepen bespreken

De aandacht voor een veilig sociaal klimaat voor

van gedragsregels. Drie kwart van de docenten heeft

LHBT-medewerkers blijkt op de meeste instellingen

aangegeven daar geregeld tot vaak aandacht aan te

nog beperkt. Op een derde van de instellingen krijgt

besteden, terwijl dat door niet meer dan een kwart van

het thema de laatste jaren aandacht. Aan de andere

de studenten wordt beaamd. Zo’n 40% van de studenten

kant is het op 4 op de 10 instellingen geen issue in

geeft aan dat er helemaal geen aandacht aan besteed is.

het socialeveiligheidsbeleid. Waar de aandacht voor

Mogelijke verklaringen voor dat verschil zijn dat regels

pestgedrag inmiddels breed gedragen lijkt, is deze

alleen worden besproken met studenten die zich niet

op het gebied van de sociale veiligheid van LHBT-

aan de regels hebben gehouden, of dat de bespreking

medewerkers en -studenten nog beperkt. Tegelijkertijd

wordt beperkt tot alleen de eerstejaarsstudenten.

blijkt uit deze en vorige monitoren dat LHBT-studenten

Vooral op grotere locaties waar verschillende sectoren

en -medewerkers gemiddeld genomen meer last

of studierichtingen bijeen zijn gebracht, kan er

hebben van ongewenst gedrag en zich vaker onveilig
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voelen. Mogelijk wordt de sociale veiligheid van LHBT-

gebouw, de openbare ruimten en de lokalen. Op het

medewerkers en -studenten nog niet op alle instellingen

gebied van de inrichting en vooral het onderhoud is er

waar dat nodig is als een issue gezien.

dus vooruitgang geboekt.

Veilige voorzieningen

Fysieke versus sociale maatregelen

Naast sociale maatregelen zijn er fysieke maatregelen

Het socialeveiligheidsbeleid van instellingen bestaat

om de sociale veiligheid op de locaties beter te kunnen

in de praktijk uit een samenstel van fysieke en sociale

waarborgen. Deze maatregelen hebben betrekking op

maatregelen. In de helft van de instellingen waren

extra voorzieningen en op de inrichting en het beheer

deze twee typen maatregelen de afgelopen jaren in

van gebouwen en zijn vooral preventief bedoeld.

evenwicht. De balans sloeg bij 3 op de 10 instellingen
door naar fysieke maatregelen en bij 2 op de 10 naar

In vorige monitoren kwam naar voren dat instellingen

sociale acties. Voor de komende jaren geven veel

al veel hebben geïnvesteerd in veilige voorzieningen.

instellingen aan dat ze een groter accent op sociale

De meest toegepaste voorziening blijken persoonlijke

maatregelen willen leggen, na zich aanvankelijk (deels)

kluisjes voor studenten te zijn. Deze zijn op een grote

op fysieke maatregelen gericht te hebben.

meerderheid van de locaties aanwezig. Tegelijkertijd
blijkt dat studenten en medewerkers het unaniem

Omgaan met ongewenst gedrag

eens zijn dat dat een wenselijke voorziening is.

Hoewel er veel preventieve maatregelen worden

Cameratoezicht bij de ingangen komt eveneens bij

genomen, is het niet te voorkomen dat studenten

vrijwel alle instellingen voor. Zij het dat deze voorziening

en medewerkers zo nu en dan over de schreef gaan.

meestal niet op alle, maar op een deel van de locaties

Daarom moeten er goede mogelijkheden zijn om

ingezet wordt. Vooral docenten vinden cameratoezicht

ongewenst gedrag te melden en af te handelen.

bij de ingangen ook wenselijk. Studenten zijn minder

Ongewenst gedrag kan altijd worden gemeld door

overtuigd. Studenten zijn eveneens minder enthousiast

een docent of een collega op de hoogte te stellen. Bij

over cameratoezicht in de stallingen, controle

kleinigheden hoeft dat geen probleem te zijn, maar bij

door toezichthouders en camera’s in de openbare

ernstigere incidenten wel. De vraag is of het probleem

ruimten dan personeel, die in meerderheid deze

dan wel goed wordt opgepakt conform afgesproken

voorzieningen wenselijk vinden. Tegelijkertijd blijken

procedures. In ieder geval draagt het niet bij aan een

deze voorzieningen door instellingen vooral selectief bij

goed overzicht van de frequentie en de aard van

bepaalde locaties ingezet te worden.

problemen in de instelling. Met als mogelijk gevolg
dat vereiste maatregelen niet worden genomen. Een

Wat betreft de gebouwen gaat het om de inrichting

herkenbaar en toegankelijk meldpunt is dan ook

en het onderhoud. Allereerst is de beschikbaarheid

belangrijk. En als het gaat om ernstige problemen

van sociale ruimten, zoals zithoeken en pauzeruimten,

in de persoonlijke sfeer, de aanwezigheid van een

een ander punt van belang als het gaat om het sociale

vertrouwenspersoon. Op vrijwel alle locaties zijn een

klimaat en veiligheid. De helft van de docenten vindt

vertrouwenspersoon en een meldpunt aanwezig. Een

dat het ontbreekt aan een goede werkruimte naast

substantieel deel van de studenten en medewerkers

de lesruimten. 3 op de 10 docenten geven datzelfde

blijkt daar echter niet van op de hoogte. Van het

aan voor de beschikbaarheid van sociale ruimten in

personeel weet 76% dat er een vertrouwenspersoon op

het gebouw. De situatie is volgens docenten wel iets

hun locatie is, van de studenten 61%. Wat betreft het

verbeterd ten opzichte van 2011.

meldpunt gaat het om respectievelijk circa 48 en 31%

Of een gebouw er netjes uitziet en ruimten schoon zijn,

van de medewerkers en de studenten. De bekendheid

wordt ook gezien als een factor die kan bijdragen in de

van de vertrouwenspersoon neemt de laatste jaren

preventie van ongewenst gedrag. De veronderstelling

wel gestaag toe. De bekendheid van het meldpunt

is dat gebruikers van smerige en rommelige ruimten

daalt zowel voor personeel als voor studenten licht ten

het zelf ook niet meer zo nauw nemen als het gaat

opzichte van 2011.

om het opruimen van rommel. Vandalisme kan er ook
door worden versterkt. Naar het oordeel van docenten

De veronderstelling dat slachtoffers van ongewenst

valt er op dat punt nog wel wat te verbeteren, zeker

gedrag beter bekend zijn met de aanwezigheid van

waar het de lokalen betreft. Vergeleken met 2011 zijn

een vertrouwenspersoon en een meldpunt dan niet-

medewerkers wel positiever over de netheid van het

slachtoffers, blijkt niet te kloppen. Hier ligt dus zeker
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nog een taak voor instellingen. Temeer omdat lang

van verzuimmeldingen en de verzuimregistratie te

niet alle slachtoffers het ongewenst gedrag melden

verbeteren. Maatregelen tegen ongewenst gedrag laten

op school. Van degenen die dat wel doen, komt de

vooralsnog bij de meeste instellingen geen resultaat

melding ook lang niet altijd terecht bij het meldpunt of

zien. Een stringenter beleid en het bespreken van de

de vertrouwenspersoon, ook niet als het gaat om relatief

regels met de studenten worden daarbij als succesvolle

ernstige vormen van agressie. Van de medewerkers die

maatregelen genoemd.

slachtoffer zijn van diefstal of vernieling, geeft 60% dat
door op school. Bij de studenten is dat 47%. Lang niet
iedereen doet dat centraal, wat wel van belang is voor
de registratie en monitoring van incidenten op een
instelling. Wat betreft psychisch-fysiek geweld, zoals
pesten, verbale agressie, lichamelijk geweld enzovoort,
gebeurt melden nog minder: respectievelijk 50 en 24%
van de slachtoffers onder medewerkers en studenten
maakt daar melding van. Uiteraard is de onbekendheid
met het meldpunt of de vertrouwenspersoon hier
niet de enige factor. Er meer bekendheid aan geven in
combinatie met het vergroten van de toegankelijkheid
zal echter ongetwijfeld helpen. Ook maakt het verschil in
het melden tussen materieel en psychisch-fysiek geweld
duidelijk dat op basis van de registratie van gemelde
incidenten een vertekend beeld naar voren kan komen.
Vooral psychisch-fysiek geweld blijft op deze manier
buiten beeld.
Het melden zal ook worden bevorderd als slachtoffers
het gevoel hebben dat er wat met hun melding wordt
gedaan. Afgaande op de gerapporteerde bevindingen
van slachtoffers is dat nog lang niet altijd het geval. Bij
melding van diefstal en vandalisme volgde er bij minder
dan de helft van de medewerkers en bij minder dan een
derde van de studenten een vervolgreactie vanuit de
instelling. Bij psychisch-fysiek geweld is dat wel beter:
62 en 64%. Maar ook hier horen relatief veel slachtoffers
niets meer over hun melding. Deels is dat te verklaren
doordat niet iedereen een voorval officieel meldt. Ook
als dat wel is gedaan, volgde echter lang niet altijd
een reactie. Op dit punt is er vanaf 2006 niet echt een
verbetering te zien. Alleen meldingen van psychischfysieke agressie door studenten worden duidelijk vaker
opgevolgd dan in 2011.
Extra maatregelen
Welke recente ontwikkelingen doen zich voor in het
beleid van instellingen voor de omgang met ongewenst
gedrag? Vooral op het gebied van ongeoorloofd
verzuim en ongewenst gedrag naar anderen zijn
er de laatste jaren extra maatregelen genomen,
vooral instellingsbreed. Voor vooral de maatregelen
op het gebied van ongeoorloofd verzuim zien
instellingen ook resultaat, vooral door de opvolging

8
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Beleid

Deze publicatie is het derde deel van de Monitor

Opzet van de rapportage

Sociale Veiligheid in het mbo 2014/2015. De

De opbouw van deze publicatie is als volgt. Hoofdstuk 2

twee andere uitgebrachte publicaties geven

gaat in op beleidsontwikkelingen en op het betrekken

een stand van zaken van de sociale veiligheid

van medewerkers bij de ontwikkeling en uitvoering

bij studenten – deel 1 – en bij medewerkers:

van het socialeveiligheidsbeleid. In de daarop volgende

deel 2. Er wordt daarin zowel over de subjectieve

vier hoofdstukken staat steeds een van de pijlers van

veiligheid – het veiligheidsgevoel – als over de

het socialeveiligheidsbeleid centraal.3 Die pijlers zijn: de

objectieve veiligheid – slachtoffers van ongewenst

school als sociale organisatie, veilige voorzieningen en

gedrag – verslag gedaan. Die publicaties zijn

omgaan met ongewenst gedrag. Het zijn invalshoeken

opgesteld op basis van een twee- tot driejaarlijks

zoals die door het Platform Veiligheid mbo als

onderzoek in mbo-instellingen onder studenten

hoekstenen van het beleid worden gezien. Hoofdstuk 3

en medewerkers. De laatste meting is gedaan

behandelt de school als sociale organisatie. Hoofdstuk

over 2014/2015. Uitgebreide informatie over de

4 gaat in op veilige voorzieningen. En hoofdstuk 5 op

achtergrond, het doel en de opzet van de monitor

de wijze waarop instellingen met slachtoffers en daders

is in beide deelpublicaties te vinden. Dit derde deel

van ongewenst gedrag omgaan. De belangrijkste

concentreert zich op het socialeveiligheidsbeleid in

ontwikkelingen zijn in de samenvatting opgenomen.

de mbo-sector.
Methode en respons
Net als in voorgaande rondes van de monitor, is aller
eerst gebruikgemaakt van informatie uit de enquêtes
die zijn uitgezet bij studenten en medewerkers. In de
tweede plaats is in deze meting een enquête uitgezet
onder de contactpersonen van het Platform Veiligheid
van de MBO Raad. Dat is een andere benadering dan in
de metingen van 2008 en 2011, toen diepte-interviews
zijn uitgevoerd met een beperkt aantal beleids
medewerkers die een centrale rol vervullen in het
socialeveiligheidsbeleid van hun instelling. Het voordeel
van het uitzetten van een enquête is dat een breder
en representatiever beeld over de instellingen wordt
verkregen. Dit beeld is noodzakelijkerwijs algemener
dan het beeld dat uit interviews naar voren zou komen.
De vragenlijst is echter wel ontwikkeld op basis van de
ervaringen uit de gesprekken in voorgaande jaren, zodat
alle relevante vragen en antwoordmogelijkheden erin
zijn opgenomen.
In het voorjaar van 2014 zijn de contactpersonen van het
Platform Veiligheid bij 65 regionale opleidingencentra
(roc’s), agrarische opleidingscentra (aoc’s) en
vakinstellingen aangeschreven voor een schriftelijke
enquête over het socialeveiligheidsbeleid. Van 42
instellingen ontvingen we een ingevulde vragenlijst
retour, waarmee het responspercentage op 65% komt.
Roc’s zijn iets oververtegenwoordigd in de respons: 71%
versus 65% onder alle instellingen. Respondenten zijn
veelal medewerker of leidinggevende van het centrale
stafbureau – 71% – of medewerker of leidinggevende
van een decentraal stafbureau: 17%. De overige
respondenten zijn leden van het college van bestuur.
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2.1 Inleiding

voor de uitvoering van het beleid en de controle
op de uitvoering. Ook was er in de aanvankelijke

Het agenderen van sociale veiligheid in de mbo-sector

beleidsplannen geen of te weinig rekening gehouden

met tegelijkertijd de oprichting van het Platform

met de diversiteit aan problemen op de verschillende

Veiligheid in het mbo begin deze eeuw, was het

locaties of met de uiteenlopende culturen die

startschot voor instellingen om het beleid op dat

samengebracht waren op eenzelfde locatie. Een veel

terrein te ontwikkelen. We zijn nu anderhalf decennium

gehoorde opmerking of klacht was dan ook dat de

verder. De vraag is hoe het met die ontwikkeling

beleidsdocumenten vooral de boekenplank vulden. Een

staat. Is het mbo-instellingen gelukt om beleids-

van de beleidsmedewerkers gaf dat in 2008 aan met:

plannen te ontwikkelen? Maar nog belangrijker: zijn

“Onze beleidsplannen zijn papieren tijgers.”

instellingen erin geslaagd beleidsplannen om te

Dat beeld van ‘papieren tijgers’ doet echter geen recht

zetten in maatregelen die ongewenst gedrag moeten

aan de zorg voor sociale veiligheid in mbo-instellingen

helpen voorkomen en die moeten bijdragen aan een

in de eerste jaren van deze eeuw. In die fase, zeker

veilig sociaal klimaat voor studenten en medewerkers?

ook voordat er expliciet aandacht werd gevraagd voor

De ontwikkeling van het socialeveiligheidsbeleid in

sociale veiligheid in het mbo, werden voorkomende

mbo-instellingen komt in dit hoofdstuk aan de orde

problemen op de werkvloer aangepakt. Die aanpak

in paragraaf 2.2. In paragraaf 2.3 gaan we in op het

werd niet gestuurd vanuit een integraal beleid, maar

betrekken van medewerkers daarbij. De beleving en

gebeurde vooral ad hoc.

beoordeling van dat beleid door beleidsmedewerkers,
studenten en personeel staat centraal in paragraaf

De gesprekken in 2011 wezen erop dat instellingen

2.4. Specifieke maatregelen komen in de volgende

serieus werk maken om het socialeveiligheidsbeleid

hoofdstukken aan de orde.

een plaats te geven in de organisatie. Een deel van
de instellingen is daar al in geslaagd, een ander deel

Ontwikkelingen tot 2011

is op weg. Het opzetten en onderhouden van de

Voorwaarde voor een integraal veiligheidsbeleid

interne netwerken – de structuur – vereist echter

is een visie op sociale veiligheid en een daarop

blijvende aandacht. In de woorden van een van de

gebaseerd veiligheidsplan. Uit de enquête onder

gesprekspartners: “Veiligheid heeft nogal de neiging

beleidsmedewerkers in 2006 bleek 35% van de

onderaan de agenda te verdwijnen en vrijblijvend

instellingen een goed uitgewerkt operationeel plan

te worden.” Dat gevaar ligt steeds op de loer, omdat

voor sociale veiligheid te hebben. Nog eens 38%

de aandacht bij onderwijsgevenden in de eerste

had een deels uitgewerkt plan. De – aanvankelijke

plaats uitgaat naar het primaire proces. Als ernstige

– beleidsplannen boden door hun omvang en het

incidenten uitblijven, neemt de kans toe dat het bij

abstracte karakter nog (te) weinig sturing en houvast

onderwijsteams van de agenda verdwijnt volgens

om van invloed te kunnen zijn op het tackelen van

sommige beleidsmedewerkers. Daarom is het belangrijk

problemen op de werkvloer. Temeer omdat het binnen

dat informatie uit het eigen meldsysteem regelmatig

veel instellingen niet duidelijk was welke personen

wordt teruggekoppeld op de verschillende niveaus van

op de verschillende niveaus verantwoordelijk waren

de overleg- en verantwoordelijkheidsstructuur.

Figuur 2.1 Beschikt uw instelling over een
schoolveiligheidsplan?
ja, er is een goed uitgewerkt
plan

nee

plan vormt beleidskader voor
alle locaties

43

ja, mee bezig en deels
uitgewerkt

nee, willen we dit en komend
schooljaar ontwikkelen

Figuur 2.2 Indien er een plan is, welke status heeft
het schoolveiligheidsplan als beleidskader voor de
verschillende locaties?

50

36

plan vormt beleidskader, maar
geeft ruimte voor lokale
accenten

44

behalve enkele dwingende
afspraken geeft plan ruimte
voor eigen locatiebeleid

10

2

5

anders

5

n.v.t., één locatie

5

Bron: Enquête contactpersonen Platform Veiligheid.
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2.2 Uitwerking socialeveiligheidsbeleid

leggen. Bij een minderheid van de instellingen maken
de locaties hun eigen beleid, binnen enkele dwingende

In deze paragraaf bekijken we hoe het in

centraal opgestelde regels. Instellingen met een groot

2014/2015 is gesteld met de uitwerking van het

aantal locaties hebben overwegend – 58% – een plan

socialeveiligheidsbeleid op mbo-instellingen. Uit

dat het kader voor alle locaties vormt.

figuur 2.1 blijkt dat vrijwel alle instellingen een
schoolveiligheidsplan hebben. De groep instellingen

Verdeling verantwoordelijkheden

met een goed uitgewerkt plan is nauwelijks gegroeid:

Hoe zijn de verantwoordelijkheden bij het ontwikkelen

in 2014/2015 heeft 43% van de instellingen een goed

en implementeren van het socialeveiligheidsbeleid

uitgewerkt plan, zie figuur 2.1. De helft bezig is met de

verdeeld? In 2011 bleken er grote verschillen te

uitwerking van zo’n plan. Twee instellingen – 5% – geven

bestaan tussen kleine instellingen met een of enkele

aan geen plan te hebben en ook niet voornemens te

locaties en grotere instellingen met veel locaties. In

zijn er een op te stellen. Instellingen met tien locaties of

de kleinere instellingen, zoals vooral de vakscholen,

meer, kennen relatief vaak een goed uitgewerkt plan:

lijkt er geen noodzaak om een aparte overleg- en

69%. De twee instellingen die niet voornemens zijn om

verantwoordelijkheidsstructuur voor sociale veiligheid

een plan op te stellen, zijn beide instellingen met relatief

in het leven te roepen. De lijnen zijn daar zo kort, dat

weinig locaties.

problemen snel bekend zijn bij leidinggevenden en
de aanpak ervan snel kan worden besproken. Voor

De verhouding tussen beleidsontwikkeling op het

instellingen met veel locaties, waaronder grote locaties

centrale en het decentrale niveau kan per instelling

met veel verschillende opleidingsrichtingen, gaat dat

verschillen. De ene instelling kent centraal ontwikkeld

niet op. Niet iedereen kent elkaar, het is onduidelijker

beleid dat wordt uitgerold over locaties. Andere kiezen

wie op welke plaats waarvoor verantwoordelijk is.

juist voor de benadering van onderaf waarbij locaties

Samen met de gelaagdheid en de verschillende

veel ruimte hebben voor het ontwikkelen van een eigen

geledingen, neemt ook de afstand van werkvloer

beleid. Aan instellingen met een (deels) uitgewerkt

tot leiding toe. Dat zien we vooral bij roc’s. Daar is

schoolveiligheidsplan vroegen we in hoeverre dat plan

een overleg- en verantwoordelijkheidsstructuur wel

een beleidskader vormde voor de verschillende locaties.

noodzakelijk om samenhangend beleid te kunnen

In ruim een derde van de instellingen is het plan het

voeren en problemen conform het beleidsplan adequaat

kader voor alle locaties, zie figuur 2.2. Bij de grootste

aan te kunnen pakken.

groep, 44%, is het plan weliswaar het beleidskader,
maar hebben locaties de ruimte om eigen accenten te

Figuur 2.3 Hebben in uw instelling een of meer medewerkers (mede) de ontwikkeling, uitwerking, implementatie en evaluatie
van socialeveiligheidsbeleid als taak? Hoe zijn de verantwoordelijkheden over de verschillende geledingen verdeeld?

ja: anders
14%

ja: onbekend hoe
verantwoordelijk‐
heden verdeeld
zijn
5%

ja: uitvoering in
handen locaties,
delen ervaring op
centraal niveau
5%
ja: centrale
persoon of groep
zet lijnen uit, ziet
toe op uitvoering
en ingeschakeld
bij incidenten
14%

Bron: Enquête contactpersonen Platform Veiligheid.
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nee: kleine
instelling,
veiligheidsbeleid
wordt in
samenspraak
tussen CvB en
teams
vormgegeven
12%

ja: centrale
persoon of groep
zet lijnen uit,
uitvoering door
locaties
40%

nee: sociale
veiligheid is
integraal
onderdeel van
takenpakket alle
medewerkers
10%

Beleid

Figuur 2.4 Wanneer vindt evaluatie plaats?
Op centraal niveau

Op locatieniveau

onderdeel in een vaste
overlegcyclus

57%

bij beschikbaarheid
(nieuwe) informatie

57%

38%

7%5%

5%2%

45%

55%

alle of meeste locaties
deel locaties

na (ernstige) incidenten

anders

43%

één of enkele locaties

55%

7%

7%7%
7%7%

50%

2%

36%

geen

98%

Bron: Enquête contactpersonen Platform Veiligheid.

Uit figuur 2.3 blijkt dat er bij de meeste instellingen

diverse informatiebronnen gebruiken, zoals een

inderdaad een structuur bestaat waarbij centraal de

incidentenregistratiesysteem of enquêtes onder

lijnen worden uitgezet en eventueel toegezien wordt op

medewerkers en studenten. In deze paragraaf gaan

de uitvoering op decentraal niveau. Bij deze instellingen,

we na of instellingen hun beleid evalueren en welke

ruim drie kwart, zijn er een of meerdere medewerkers

bronnen ze daarvoor aanwenden.

belast met het socialeveiligheidsbeleid. Op een kleine
minderheid van de locaties is de uitvoering geheel

Uit de enquête onder beleidsmedewerkers blijkt dat

in handen van de locaties en worden op centraal

bij de meeste instellingen het socialeveiligheidsbeleid

niveau ervaringen gedeeld. Bij 22% van de instellingen

op centraal niveau regelmatig geëvalueerd wordt. Op

is er geen centrale persoon of groep personen

enig moment gebeurt dat bij 86% van de instellingen.

verantwoordelijk voor het socialeveiligheidsbeleid. Dat

Het moment waarop verschilt. Meer dan de helft

is het geval omdat het een kleine instelling betreft waar

van de instellingen doet dat op centraal niveau als

college van bestuur (CvB) en teams samen het beleid

onderdeel van de vaste overlegcyclus, zie figuur 2.4. Het

ontwikkelen, of omdat sociale veiligheid een onderdeel

gebeurt echter (ook) bij beschikbaarheid van (nieuwe)

is van het takenpakket van álle medewerkers.

informatie, of na ernstige incidenten. 5% van de
instellingen evalueert alleen na (ernstige) incidenten.

2.3 Evaluatie socialeveiligheidsbeleid

Bij 74% van de instellingen wordt het beleid op enig
moment bij een of meer locaties geëvalueerd. Op

Het socialeveiligheidsbeleid is geen statisch

locaties vindt evaluatie vooral plaats na ernstige

geheel. Maatregelen zouden regelmatig tegen

incidenten of als onderdeel van de vaste overlegcyclus.

het licht gehouden moeten worden en indien
nodig aangepast. Daarvoor kunnen instellingen
Figuur 2.5 Welke informatie wordt bij de evaluatie gebruikt?
Op centraal niveau

Op locatieniveau

eigen enquêtes

52%

incidentenregistratiesysteem

57%

alle of meeste locaties

ervaringen werkvloer

43%

Monitor Sociale Veiligheid

anders

31%

deel locaties
één of enkele locaties
geen

14%

Bron: Enquête contactpersonen Platform Veiligheid.
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Figuur 2.6 Op welke niveaus van de organisatie van het socialeveiligheidsbeleid in uw instelling worden teamleiders,
docenten, OOP en/of studenten betrokken?

op- en bijstellen beleid

67%

centraal
niveau

31%
55%
40%

48%
38%

locatie

33%

overleg over de uitvoering

24%

57%

centraal
niveau

26%
45%
24%

60%
60%

locatie

52%
33%

teamleiders

docenten

OOP

studenten

Bron: Enquête contactpersonen Platform Veiligheid.

Welke informatie gebruiken instellingen om het beleid

bijstellen van beleid. En op centraal niveau worden juist

te evalueren? Op centraal niveau zijn dat vooral het

docenten relatief weinig betrokken.

incidentenregistratiesysteem en eigen enquêtes, zie
figuur 2.5. 6 op de 10 instellingen gebruiken op centraal

Ook overleg over de uitvoering gebeurt vooral met

niveau twee of meer bronnen bij de evaluatie: 24%

teamleiders, zowel op centraal als op locatieniveau.

gebruikt geen enkele van de genoemde bronnen.

Op locatieniveau worden daarbij ook vaak docenten
en OOP betrokken. Het OOP wordt op centraal niveau

Op locatieniveau baseert men de evaluatie overwegend

ook relatief vaak bij het overleg over de uitvoering

op ervaringen vanaf de werkvloer, maar ook daar

betrokken.

worden de incidentenregistratie en de eigen enquêtes
gebruikt.

Het gevoel van betrokkenheid bij medewerkers
Via de medezeggenschapsraad (MR) kunnen
medewerkers en studenten hun oordeel geven over

2.4 Betrokkenheid medewerkers bij het
socialeveiligheidsbeleid

het beleid, ook over het socialeveiligheidsbeleid. Net
zoals er een verschil is tussen het management en
de werkvloer, betekent een vertegenwoordiging van

Omdat veel zaken op het terrein van sociale veiligheid

studenten en medewerkers in de MR niet automatisch

zich direct of indirect in een onderwijssetting afspelen,

dat die beide groepen zich ook betrokken voelen bij

zeker als het gaat om studenten, is het van belang

het opstellen – en uitvoeren – van het beleid. Daarvoor

docenten en studenten bij het beleid te betrekken.

is meer nodig, bijvoorbeeld het consulteren van beide

Uiteindelijk komt een belangrijk deel van de uitvoering

groepen en/of hen laten meedenken over nieuw beleid

van het beleid namelijk bij onderwijsteams terecht. In

of beleidsmaatregelen.

hoeverre worden teamleiders, studenten en personeel
bij de organisatie van het socialeveiligheidsbeleid

Aan medewerkers is gevraagd of ze bij het sociale

betrokken?

veiligheidsbeleid betrokken worden en of ze tijdig op de
hoogte worden gesteld van maatregelen. Figuur 2.7 en

Uit figuur 2.6 blijkt dat het op- en bijstellen van beleid

2.8 tonen de resultaten. Ruim 20% van de medewerkers

vooral in samenspraak met teamleiders gebeurt. Zowel

geeft aan dat het personeel wordt betrokken bij het

op centraal als op locatieniveau zijn zij de partij die

socialeveiligheidsbeleid en volgens 20% is dat niet het

het vaakst betrokken wordt. Op locatieniveau worden

geval. De meeste medewerkers weten het niet. Dat wijst

studenten juist het minst vaak betrokken bij het op- en

erop dat veel medewerkers niet op de hoogte zijn of
en hoe het personeel bij het beleid wordt betrokken.
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Figuur 2.7 Betrokkenheid bij het beleid volgens het
personeel

Figuur 2.8 Personeel wordt tijdig op de hoogte gesteld van
maatregelen

ja
22%
weet niet
41%
weet niet
58%

nee
20%

meestal
28%

soms
25%
nooit
7%

Bron: Enquête medewerkers.

Bron: Enquête medewerkers.

Dat percentage ligt op 58% en is vergelijkbaar met

maatregelen. Ondanks de toegenomen aandacht

dat in 2011: 59%. Ook het percentage dat wijst op de

voor sociale veiligheid, zien we dat niet terug in het

betrokkenheid van het personeel is stabiel ten opzichte

informeren van het personeel over het beleid. In 2006

van 2011.

gaf namelijk nog 60% aan meestal of soms op de hoogte
te worden gebracht van maatregelen en in 2008 was dat

Leidinggevenden zullen eerder bij het beleid worden

56%. In 2011 daalde dat percentage tot 51, ongeveer

betrokken dan het uitvoerend personeel. Ook ligt

vergelijkbaar met dat in 2014/2015. Omgekeerd is het

het voor de hand dat ze een beter beeld hebben

percentage medewerkers dat hier niets over kan zeggen

van wie er wel en niet bij betrokken zijn. Dat zien we

toegenomen van 30% in 2006 naar 41% in 2014/2015.

ook terug in de cijfers: 38% van de leidinggevenden

Leidinggevenden zijn, evenals op eerdergenoemde

wijst op de betrokkenheid van het personeel bij

punten, beter op de hoogte van beleid en maatregelen

het socialeveiligheidsbeleid tegenover 20% van het

dan het uitvoerend personeel. Volgens ruim 70% worden

overige personeel. Opmerkelijk is dat procentueel

ze meestal of soms geïnformeerd, terwijl de helft van

iets minder docenten dan overige medewerkers

het uitvoerend personeel zegt op de hoogte te worden

aangeven dat het personeel betrokken wordt bij het

gehouden. Tussen het onderwijzend personeel en het

socialeveiligheidsbeleid: 21 tegenover 24% van het

onderwijsondersteunend personeel is er op dit punt

ondersteunend personeel.

weinig verschil.

Tijdig informeren van medewerkers over beleid
Het informeren van het personeel over het te voeren
beleid en over te nemen maatregelen is niet alleen

2.5 Tevredenheid over het
socialeveiligheidsbeleid

wenselijk uit oogpunt van betrokkenheid: het is ook
een voorwaarde voor steun en medewerking bij de

Zowel aan beleidsmedewerkers als aan personeel en

uitvoering van het beleid. Nu zal dat sterker gelden

studenten is hun oordeel over het socialeveiligheids

als van het personeel een actieve deelname wordt

beleid gevraagd. Aan beleidsmedewerker is allereerst

gevraagd. Zoals het toezicht houden op het gedrag

de vraag gesteld of er voldoende aandacht voor sociale

van studenten of het melden van incidenten. De vraag

veiligheid is en welke thema’s eventueel meer aandacht

is of medewerkers het gevoel hebben dat ze ook tijdig

behoeven.

op de hoogte worden gebracht van het beleid en de
maatregelen.

Oordeel van beleidsmedewerkers
Op bestuurlijk niveau is er volgens de meeste

Uit figuur 2.8 blijkt dat iets meer dan de helft van de

ondervraagde beleidsmedewerkers (71%) voldoende

medewerkers (53%) aangeeft dat het personeel meestal

aandacht voor het thema sociale veiligheid, zie

of soms op de hoogte gesteld wordt van maatregelen

figuur 2.9a. Er zijn enkele instellingen (5%) waar de

en afspraken. Een deel van de medewerkers geeft

beleidsmedewerker vindt dat veiligheid onvoldoende

aan dat ze niet altijd bericht krijgen van nieuwe

aandacht krijgt. Op de werkvloer is de aandacht minder
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Figuur 2.9a Is er naar uw mening op bestuurlijk niveau
van uw instelling voldoende aandacht voor het thema
sociale veiligheid?

Figuur 2.9b Is er op de werkvloer van uw instelling
voldoende aandacht voor het thema sociale veiligheid? *

5%

10%

voldoende aandacht

24%

voldoende aandacht

redelijke mate van aandacht,
maar zou meer kunnen zijn

71%

35%

55%

redelijke mate van aandacht,
maar zou meer kunnen zijn
(nog) onvoldoende aandacht

(nog) onvoldoende aandacht

Bron: Enquête contactpersonen Platform Veiligheid.
* Ondervraagden konden aangeven in welk deel van de locatie (in %) er respectievelijke voldoende, een redelijke mate en
onvoldoende aandacht voor sociale veiligheid is.

geworteld, zie figuur 2.9b: op gemiddeld 55% van de

Ook legden we beleidsmedewerkers een aantal

locaties is er voldoende aandacht voor. Op 1 op de 10

stellingen over het socialeveiligheidsbeleid voor,

locaties is er nog onvoldoende aandacht voor sociale

waarover zij hun oordeel konden uitspreken, zie figuur

veiligheid.

2.11. In de antwoorden valt een aantal zaken op:
• Bijna een kwart van de beleidsmedewerkers zegt dat

Er zijn geen thema’s in het socialeveiligheidsbeleid

in hun instelling geen goed inzicht bestaat in welke

waarover beleidsmedewerkers oordelen dat deze

maatregelen werken.

(inmiddels) minder aandacht nodig hebben, zie figuur

• Een grote meerderheid (81%) geeft aan dat

2.10. Wel vinden de ondervraagden de aandacht voor

er voldoende aandacht in de instelling is voor

vooral ongeoorloofd verzuim en strafbaar gedrag

veiligheidspreventie. Ook is er voldoende aandacht

inmiddels voldoende. Voor deze onderwerpen hoeft er

voor het bevorderen van het sociale klimaat, zij het

niet meer aandacht te komen. Vooral het overtreden

dat een substantiële minderheid (35%) dit anders

van de schoolregels en het bevorderen van het sociale

ziet.

klimaat kunnen daarentegen wel wat extra aandacht

• Volgens de helft van de ondervraagden is er

gebruiken volgens de beleidsmedewerkers.

binnen hun instelling onvoldoende aandacht voor
handhaving van de regels.

Figuur 2.10 Welke onderdelen van het socialeveiligheidsbeleid zouden meer aandacht moeten krijgen?*
ongeoorloofd verzuim

ongewenst gedrag naar anderen

83%

48%

strafbaar gedrag

12% 5%

48%

76%

overtreden school/omgangsregels

38%

bevorderen sociale klimaat

38%

hetzelfde laten

24%

52%

60%

meer

veel meer

Bron: Enquête contactpersonen Platform Veiligheid.
* Voor geen enkel onderdeel is het oordeel dat er minder aandacht nodig is.
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• Een grote meerderheid (85%) oordeelt dat er een
open aanspreekcultuur op school heerst. Een grote

De figuur maakt duidelijk dat de tevredenheid over de

minderheid (81%) geeft aan dat de instelling er veel

zorg en aandacht voor sociale veiligheid in de afgelopen

aan doet om zo’n cultuur te bevorderen.

jaren duidelijk is toegenomen, zowel bij studenten

• De helft geeft aan dat er veel aan gedaan wordt om

als bij medewerkers. In 2004 waren studenten en

een klimaat te bevorderen waarin medewerkers voor

medewerkers, of het nu ging om de zorg voor veiligheid

hun geaardheid kunnen uitkomen. Een iets kleinere

in het gebouw of erbuiten, daar maar matig tevreden

groep (46%) geeft aan dat dat ook voor studenten het

over. In de laatste meting zijn studenten daarover

geval is.

gemiddeld enigszins tevreden tot tevreden: gemiddeld
5,5 à 5,8. Bij het personeel geldt dat ook voor de zorg

Oordeel van studenten en medewerkers

voor veiligheid buiten het gebouw, maar voor de zorg

Aan studenten en medewerkers is gevraagd hoe

voor in het gebouw komt het oordeel iets hoger uit,

tevreden ze zijn over de zorg voor sociale veiligheid.

gemiddeld op 5,9. Dat valt nagenoeg samen met het

Ze konden dat voor het gebouw, het terrein en de

schaalpunt ‘tevreden’ (6).

directe omgeving van de school aangeven op een

Het gevoel van veiligheid is sinds 2006 zeer hoog: tussen

7‑puntsschaal, lopend van ‘zeer ontevreden’ (1) tot

92 en 96% van de studenten voelt zich in het gebouw

‘zeer tevreden’ (7) met als middelste categorie ‘niet

meestal veilig, voor het personeel is dat tussen 94 en

tevreden, maar ook niet ontevreden’ (4). In figuur 2.12

97%. In de afgelopen jaren is het veiligheidsgevoel

is het oordeel van studenten en medewerkers in beeld

slechts licht gestegen. De waardering voor de aandacht

gebracht voor de metingen vanaf 2004.

aan sociale veiligheid en het sociale klimaat is wel

Figuur 2.11 Wilt u aangeven of u het met deze beweringen over sociale veiligheid eens of oneens bent?
We hebben volgens mij een goed inzicht in welke maatregelen effectief zijn
voor het bevorderen van de sociale veiligheid op school

23%

78%

Ik vind dat in ons veiligheidsbeleid te veel het accent ligt op technische
voorzieningen als camera’s en toegangspoortjes

93%

Ik vind dat in ons veiligheidsbeleid voldoende aandacht is voor het
bevorderen van een goed sociaal klimaat (voorlichting, gemeenschappelijke
schoolactiviteiten, enz.)

7%

36%

64%

19%

Ik vind dat onze instelling voldoende aandacht geeft aan veiligheidspreventie

Ik vind dat in onze instelling meer aandacht moet zijn voor het handhaven
van het veiligheidsbeleid

81%

50%

Ik vind dat onze instelling een open aanspreekcultuur heeft in de omgang
tussen medewerkers en studenten

15%

Onze instelling doet er veel aan om in de omgang tussen medewerkers en
studenten een open aanspreekcultuur te bevorderen

85%

24%

Onze instelling doet er veel aan om in de omgang tussen studenten een
open aanspreekcultuur te bevorderen

76%

20%

Onze instelling doet er veel aan om in de omgang tussen medewerkers een
open aanspreekcultuur te bevorderen

81%

27%

Onze instelling doet er veel aan om een klimaat te bevorderen waarin
medewerkers openlijk voor hun seksuele geaardheid kunnen uitkomen

73%

50%

Onze instelling doet er veel aan om een klimaat te bevorderen waarin
studenten openlijk voor hun seksuele geaardheid kunnen uitkomen

54%
0%

oneens

50%

50%
46%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
eens

Bron: Enquête contactpersonen Platform Veiligheid.
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verder toegenomen, zoals in figuur 2.12 is te zien. Bij
studenten vinden we dat ook terug in een toenemende
tevredenheid over de sfeer op school en over de sfeer
in de eigen groepen. Hier gaan we in het volgende
hoofdstuk op in.
Figuur 2.12 Tevredenheid over het gevoerde veiligheidsbeleid bij studenten en personeel
6,0

5,9

5,8

5,5

5,0

5,7

5,7
5,6

5,0

4,9

4,8
4,7

4,6

4,5

Gebouw
Terrein

4,0
Gem.

Omgeving

2004

2006

2008

Studenten

2011

2014

Bron: Enquêtes studenten en medewerkers.
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De school
als sociale
gemeenschap
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Voor een school als sociale gemeenschap is het

de school. De bespreking is gebaseerd op gegevens

belangrijk dat studenten, docenten en ondersteunend

uit de enquêtes die bij medewerkers en studenten zijn

personeel zich houden aan gemeenschappelijke

afgenomen en op gegevens uit de interviews met de

normen, waarin respect voor elkaar voorop staat. Een

beleidsmedewerkers sociale veiligheid.

prettig sociaal klimaat is niet alleen een kwestie van
het voorkomen van ongewenst gedrag, zoals pesten,
intimidatie, diefstal, drugsgebruik enzovoort. Respectvol
met elkaar omgaan veronderstelt ook dat studenten

3.1 Het sociale klimaat: sfeer en naleven
van gedragsregels

en medewerkers zich houden aan fatsoensnormen
en regels van wellevendheid. Die zijn niet altijd

Voordat we ingaan op het beleid, is het nuttig eerst te

vanzelfsprekend. Wat voor de een fatsoenlijk en normaal

zien hoe studenten en medewerkers de sfeer op school

sociaal gedrag is, hoeft dat niet voor een ander te zijn.

en in hun eigen groep of team ervaren en hoe in hun

Denk aan het gebruik van straattaal, manieren om elkaar

beleving – afgesproken – regels worden nageleefd.

aan te spreken, discussies over hoofddoekjes, petjes en
jassen in lesruimten, het opruimen van eigen rommel,

De sfeer

het netjes achterlaten van een lokaal of de kantine, het

Studenten en medewerkers is gevraagd om op een

open houden van een deur voor anderen enzovoort.

7-puntsschaal hun tevredenheid met de sfeer in de
school en in de eigen groep (studenten) of in het eigen

Om als sociale gemeenschap te kunnen functioneren,

team (medewerkers) aan te geven. De schaal loopt

moet er wel een redelijke mate van overeenstemming

van ‘zeer ontevreden’ (1) naar ‘zeer tevreden’ (7) met

zijn over dat soort gedragsregels. De meeste scholen

als midden ‘niet (on)tevreden’ (4). Voor de laatste drie

kennen dan ook voor studenten – en personeel – een

metingen zijn gemiddelden berekend voor de sfeer

gedragsreglement of statuut. Zo’n reglement is op

op de locatie en in de eigen groep of het eigen team.

zich niet voldoende. Het moet ook actief onder de

Figuur 3.1 brengt voor studenten (links) en medewerkers

aandacht worden gebracht. Het gaat er daarbij niet

(rechts) de resultaten in beeld.

om afgesproken regeltjes te kennen, maar om een
basishouding te ontwikkelen waarin respect voor de

Studenten zijn meer tevreden over de sfeer in de eigen

anderen de kern is.

groep dan over de sfeer op de locatie. Bij medewerkers
zien we een vergelijkbaar patroon. Over de sfeer op de

In dit hoofdstuk gaan we na of dat soort zaken in de

locatie zijn studenten en medewerkers redelijk tevreden.

instellingen zijn geregeld en hoe. Zijn er afspraken

Gemiddeld ligt de tevredenheid tussen de schaalpunten

gemaakt? Zijn er statuten aanwezig? Zijn ze voldoende

‘enigszins tevreden’ (5) en ‘tevreden’ (6). De afgelopen

onder de aandacht gebracht van studenten en

jaren is bij studenten de tevredenheid over de sfeer

personeel? Is er toezicht op dat studenten en

op de locatie toegenomen, namelijk van gemiddeld

medewerkers zich gedragen volgens de afspraken en

5,0 naar 5,6. Dat is toe te schrijven aan een hoger

zich respectvol naar elkaar opstellen? Wie moet daar

percentage studenten dat enigszins tot zeer tevreden is.

op toezien? Is iedereen die een verantwoordelijke rol

Dat loopt tussen 2006 en 2014/2015 namelijk op van 66

daarin heeft ook competent om die taak uit te voeren?

naar 82%. Het percentage dat ontevreden is, daalt in die

Is op dat punt scholing van personeel wenselijk? En hoe

periode van 15 naar 10%.

staat het met maatregelen rondom thema’s die recent

Bij medewerkers is zo’n trend niet waar te nemen: de

veel aandacht kregen, namelijk pesten en de tolerantie

tevredenheid over de sfeer op de locatie komt tussen

tegenover LHBT-studenten en -medewerkers?

2006 en 2014/2015 uit op 5,2 tot 5,3. Het percentage
tevreden medewerkers is in 2014/2015 iets, maar

Die vragen beantwoorden we in dit hoofdstuk. In

niet veel, hoger: 84% versus 77 tot 79% in de periode

paragraaf 3.1 beschrijven we eerst hoe medewerkers

2006-2011. Het percentage dat ontevreden is, ligt in

en studenten het sociale klimaat op school ervaren. In

2014/2015 iets lager dan in de drie eerdere metingen:

paragraaf 3.2 en 3.3 komt vervolgens aan de orde waar

10% versus 13%.

meer aandacht aan moet worden besteed om een goed
functionerende sociale organisatie te kunnen zijn. In

Over de sfeer in de eigen groep zijn studenten

paragraaf 3.4 gaan we in op pesten en de tolerantie

eveneens goed te spreken. De tevredenheid daarover

tegenover LHBT-medewerkers en -studenten binnen

is toegenomen van gemiddeld 5,3 in 2006 naar 5,8 in
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Figuur 3.1 Tevredenheid over de sfeer op school en in eigen groep/team tussen 2006 en 2014/2015 bij studenten en
medewerkers *
7,0

in groep / team
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Bron: Enquête studenten en medewerkers.
* De categorie ‘ontevreden’ is niet weergegeven.

2014/2015. Ten opzichte van 2011 treedt stabilisatie op.

over dachten. De gemiddelde oordelen in de groep

Het percentage tevreden studenten steeg van 75 naar

studenten staan links in figuur 3.2, die van het personeel

85%, het percentage ontevreden studenten daalde van

rechts.

11 naar 8%. De tevredenheid over de sfeer in de eigen
groep komt zeker voort uit de ervaring van de meeste

Een vergelijking van het linker- en rechterdeel van

studenten dat de meeste medestudenten in hun groep

figuur 3.2 maakt duidelijk dat studenten positiever zijn

en de docenten prettig en plezierig met ze omgaan.

over het naleven van gedragsregels dan het personeel.

Circa 92% van de studenten heeft aangegeven dat de

Bij studenten komt de tevredenheid in 2014/2015

meeste tot alle studenten in hun opleidingsgroep prettig

uit op gemiddeld 5,3 als het gaat om hoe studenten

en plezierig met ze omgaan en ongeveer 90% van de

zich aan regels houden en eveneens op gemiddeld

studenten meldt eenzelfde ervaring met hun docenten.

5,3 als het medewerkers betreft. Bij het personeel is

Bij het personeel is de tevredenheid over de sfeer in

de gemiddelde tevredenheid respectievelijk 4,5 voor

het eigen team gestegen van gemiddeld 5,7 in 2006

studenten en 5,0 voor medewerkers. Een tweede

naar 5,8 in 2014/2015. Ten opzichte van 2011 is dat

verschil is dat bij medewerkers de tevredenheid tussen

een lichte daling. De tevredenheid ligt dicht tegen het

2011 en 2014/2015 duidelijk is toegenomen. Terwijl bij

schaalpunt ‘tevreden’ aan. Het percentage medewerkers

studenten de tevredenheid over medewerkers gelijk is

dat enigszins tot zeer tevreden is over de sfeer komt

gebleven en de tevredenheid over medestudenten licht

even hoog uit als in de laatste metingen: 90%. Iets meer

is gedaald.. Ten slotte valt op dat studenten nauwelijks

dan 6% (gemiddelde schaalscores) is ontevreden over de

anders oordelen over zichzelf dan over medewerkers.

sfeer in het eigen team. Bijna iedereen (98%) heeft wel

De gemiddelde tevredenheid over het gedrag komt in

het gevoel dat de meeste tot alle collega’s in het eigen

2014/2015 voor beide groepen uit op gemiddeld 5,3. Het

team prettig met hen omgaan en 90% geeft aan dat hun

personeel is aanzienlijk kritischer. In de laatste meting is

inbreng in het team door de meeste tot alle collega’s

de gemiddelde tevredenheid over het eigen gedrag 5,0

wordt gewaardeerd.

en over dat van studenten 4,5. Dat betekent dat bij het
personeel het gemiddelde oordeel over studenten en

Naleven van gedragsregels

medewerkers onder het schaalpunt ‘enigszins tevreden’

Het lijkt voor de hand te liggen dat de sfeer op een

(5) uitkomt.

locatie of in een groep of team mede zal afhangen van

24

ervaringen of studenten en personeel zich aan sociale

Een vergelijking van de tevredenheid over de sfeer en

regels en aan afspraken houden. Om die ervaringen in

de tevredenheid over het zich houden aan regels geeft

kaart te brengen, konden studenten en medewerkers

voor studenten en personeel een ander beeld te zien.

op dezelfde tevredenheidsschaal aangeven hoe ze daar

Bij studenten is er alleen een discrepantie als het gaat

Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2014/2015 | Deel 3: Beleid

Beleid

Figuur 3.2 Tevredenheid over het naleven van regels door studenten en medewerkers tussen 2006 en 2014/2015: oordeel van
studenten en van medewerkers
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Bron: Enquête studenten en medewerkers.

om de sfeer in de eigen groep. De tevredenheid over de

aangeven dat zij daar last van hebben. Verder is niet

sfeer in de eigen groep komt circa 0,5 schaalpunt hoger

uit te sluiten dat studenten minder oog hebben voor

uit dan de tevredenheid over het gedrag van studenten

allerlei overtredingen dan medewerkers, zoals het laten

en personeel. De tevredenheid over de sfeer op de

slingeren van afval, roken voor de ingang, deuren laten

locatie verschilt minder, namelijk 0,3 schaalpunt met de

dichtvallen voor anderen enzovoort. Door verschillen

mate van tevredenheid over het gedrag van studenten

in cultuur en houding is een louter appèl op studenten

(en personeel). Dat kan erop wijzen dat studenten zich

waarschijnlijk geen adequate aanpak. Daar is meer voor

wat meer storen aan gedrag van medestudenten die

nodig. In paragraaf 3.2 gaan we daar verder op in.

niet tot de eigen groep behoren.
Bij het personeel is de discrepantie veel groter, zowel als

3.2 Aandacht voor sociaal gedrag

het gaat om de sfeer in het eigen team als de sfeer op
de locatie. In beide gevallen beoordelen medewerkers

De relatief geringe tevredenheid bij medewerkers over

het gedrag duidelijk negatiever dan de sfeer. Ook hier

het naleven van gedragsregels, suggereert dat zij meer

geldt vermoedelijk dat medewerkers zich in hun oordeel

aandacht willen voor goed gedrag dan studenten.

laten leiden door gedrag buiten het eigen team. Maar

Figuur 3.3 laat zien dat dat ook het geval is.

ook dan nog is het opmerkelijk dat het oordeel over
de sfeer op de locatie gemiddeld een half punt hoger

Ruim 70% van de medewerkers vindt het wenselijk dat

uitkomt dan het oordeel over hoe medewerkers zich aan

er meer aandacht wordt besteed aan gedrag tegenover

gedragsregels houden en bijna een punt hoger dan het

ruim een kwart van de studenten. Veel medewerkers

oordeel hoe studenten zich daaraan houden. Dat doet

(53%) willen die extra aandacht niet beperken tot de

vermoeden dat het gedrag waaraan medewerkers zich

studenten, maar geven aan dat het ook voor henzelf

ergeren, in het algemeen genomen minder bepalend is

geldt. Verdere analyses laten zien dat leidinggevenden

voor de algehele sfeer.

iets vaker beide groepen op het oog hebben dan het
uitvoerend personeel: 57% versus 52%. Omgekeerd acht

Het verschil tussen studenten en medewerkers kan

een groter deel van het uitvoerend personeel dan van

duiden op een generatiekloof. Gedrag dat volwassenen

de leidinggevenden extra aandacht voor gedrag vooral

als ongepast of niet wenselijk beoordelen, is in de

wenselijk bij studenten: 20% versus 14%. Duidelijk is dat

ogen van veel studenten normaal. Een voorbeeld is

er bij het personeel brede steun is om meer aandacht

het verschil in aanspreekcultuur. Uit de monitor blijkt

te schenken aan sociaal gedrag van zowel studenten als

dat relatief weinig studenten het gevoel hebben dat zij

personeel.

zich grof of verbaal agressief uiten tegen docenten en
andere medewerkers, terwijl relatief veel medewerkers
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Figuur 3.3 Wenselijkheid om bij studenten en personeel meer aandacht te besteden aan gedrag: oordelen van studenten en
medewerkers
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Bron: Enquête studenten en medewerkers.

3.3 Feitelijke aandacht voor sociaal
gedrag

Gedragsreglement voor studenten
In voorgaande metingen werd uit de gesprekken met
beleidsmedewerkers voor sociale veiligheid duidelijk

Vooral het personeel is voorstander van meer aandacht

dat instellingen over een gedragsreglement voor

voor sociaal gedrag. Veel medewerkers geven daarmee

studenten beschikken. Dat betekent niet dat studenten

te kennen dat er blijkbaar nog te weinig gebeurt of

zich bewust zijn van zo’n reglement. Ook dat bleek al

dat er niet effectief genoeg wordt opgetreden. Om

in eerdere metingen. Tussen 2006 en 2011 bleek 43 tot

na te gaan wat er al wordt gedaan, kregen studenten

47% van de studenten op de hoogte van zo’n reglement.

en medewerkers een aantal vragen over dit soort

In de laatste meting van 2014/2015 is dat niet veel beter,

zaken voorgelegd. Zoals over de aanwezigheid van

zoals blijkt uit figuur 3.4. Nog altijd heeft minder dan de

een gedragsreglement voor studenten, het bespreken

helft van de studenten weet van zo’n gedragsreglement.

van gedragsregels in de klas, of medewerkers door

Ruim de helft van de studenten kan er dan ook niets

hun leidinggevenden worden aangesproken op

over zeggen.

hun verantwoordelijkheid toe te zien op het gedrag
van studenten – en collega’s – en op scholing van

Bespreken van ongewenst gedrag

medewerkers in het omgaan van moeilijk gedrag van

Een gedragsreglement opnemen in een schoolgids of

studenten.

agenda en daar aan het begin van het schooljaar een
keer op wijzen, is onvoldoende om ongewenst gedrag

Figuur 3.4 Studenten die op de hoogte zijn van een
gedragsreglement

tegen te gaan en gewenst gedrag bij studenten te
stimuleren. Dat veel studenten geen weet hebben van
een schoolreglement, illustreert dat. Er is dus actiever
beleid nodig. Een eerste stap is om sociaal gedrag in
de groep aan de orde te stellen, vooral als ongewenst
gedrag zich voordoet in de eigen groep.

ja
42%

weet niet
53%

Veel docenten geven aan aandacht te besteden aan
ongewenst gedrag in hun groepen, zie figuur 3.5. Circa
drie kwart doet dat geregeld tot vaak. Er zijn maar
weinig docenten (5%) die er helemaal niet op ingaan.

nee
6%

Een bijna tegenovergesteld beeld zien we bij studenten.
Volgens zo’n 36% van de studenten gaan hun docenten
hooguit incidenteel in op ongewenst gedrag en volgens

Bron: Enquête studenten.
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Figuur 3.5 Aandacht voor gedrag in de lessen
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Bron: Enquête studenten en medewerkers.

er helemaal geen aandacht aan. Bij een kwart van de

Optreden in de openbare ruimten

studenten is er in hun groep geregeld tot vaak ingegaan

In eerdere metingen werd onduidelijkheid bij

op ongewenst gedrag.

docenten en OOP’ers gemeld over het optreden bij
ongewenst gedrag in de openbare ruimten van school.

Het geconstateerde verschil tussen studenten en

In veel instellingen zijn, zeker op de grotere locaties,

docenten kan een kwestie van beleving zijn. Wat

toezichthouders actief. Zij worden soms geassisteerd

docenten bewust aan de orde stellen, wordt door

door studenten in uniform uit de eigen opleiding

studenten die zich niet aangesproken voelen mogelijk

‘Beveiliging’. De conciërges spelen eveneens vaak een

snel vergeten. Een aanvullende verklaring voor het

belangrijke rol. De aanwezigheid van toezichthouders

verschil tussen docenten en studenten is dat docenten

en conciërges in de openbare ruimten kunnen docenten

ook een gesprek kunnen aangaan met individuele

onzeker maken over hun rol. Moeten ze ingrijpen bij

studenten of met het groepje dat bij een incident

overtredingen en ongewenst gedrag, of laten ze dat

betrokken is. Hoe het ook zij, duidelijk is dat veel

over aan de conciërge of toezichthouders?

studenten zich er niet van bewust zijn dat op school over
ongewenst gedrag of regels is gesproken.
Figuur 3.6 Stimuleren van medewerkers om corrigerend op te treden bij ongewenst gedrag door leidinggevenden
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Bron: Enquête medewerkers.
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Figuur 3.7 Aangeboden trainingen aan personeel op instellingen
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Bron: Enquête contactpersonen Platform Veiligheid.

De onduidelijkheid over hun rol lijkt in ieder geval niet of

Uit figuur 3.7 blijkt dat een meerderheid van de

te weinig door de leiding te worden opgehelderd. Veel

instellingen trainingen en workshops organiseert voor

docenten en ook medewerkers in een ondersteunende

docenten en medewerkers in het leren omgaan met

functie melden dat hun leidinggevenden niet of

ongewenst gedrag van studenten. Deze worden zowel

onvoldoende het signaal afgeven dat ook zij in

aan onderwijzend als aan ondersteunend personeel

de openbare ruimten een functie hebben in het

aangeboden. Ruim een kwart van de instellingen biedt

bewaken van het sociale klimaat, zie figuur 3.6. Een

op alle locaties trainingen aan OP en OOP. Nog eens een

minderheid van de docenten en overige medewerkers

derde van de instellingen verzorgt deze trainingen op

krijgen van hun leiding te horen dat ze een actieve

een deel van de locaties. Ongeveer een derde van de

rol moeten spelen om studenten en collega’s aan te

instellingen biedt geen trainingen aan personeel aan.

spreken op ongewenst gedrag of op het overtreden

Dat sluit overigens niet uit dat deze trainingen in het

van afgesproken regels. Bijna 30% van de docenten

verleden daar wel plaatsvonden. Ten opzichte van 2006,

en zo’n 18% van het ondersteunend personeel krijgt

toen eveneens een enquête onder beleidsmedewerkers

een duidelijk signaal. Bij docenten is dat meer dan in

is uitgevoerd, worden vaker trainingen gegeven. Vooral

2011, toen nog 20% een duidelijk signaal kreeg. Als we

het aanbieden van trainingen aan het OP gebeurt vaker

ook degenen meerekenen die geantwoord hebben

op alle of de meeste locaties: 4% in 2006 tegen 26% in

dat ze het niet weten, dan wordt ruim een kwart van

2014/2015.

de docenten en bijna de helft van het OOP niet of
nauwelijks op hun verantwoordelijkheid gewezen.

De aangeboden cursussen bereiken ruim een kwart van
het personeel, het OP wat vaker dan het OOP, zie figuur

Training omgaan met ongewenst gedrag

3.8. Daarnaast blijkt het bereik van de aangeboden

Het omgaan met ongewenst en agressief gedrag van

cursussen langzaam maar zeker toe te nemen. Zo is

jongeren, zeker als dat ernstige vormen aanneemt, is

het percentage medewerkers in een ondersteunende

voor veel docenten geen routine. Dat geldt overigens

functie dat zo’n cursus of training heeft gevolgd, tussen

ook voor medewerkers in een ondersteunende

2006 en 2014/2015 gestegen van 18 naar 25% Daaruit

functie. Daar komt bij dat omgangsvormen, zoals de

valt af te leiden, in ieder geval voor de instellingen die

aanspreekcultuur, bij een deel van de jongeren afwijkt

aan de monitor hebben meegewerkt, dat veel OOP’ers

van wat volwassenen gewend zijn en verwachten.

die frequent met studenten in aanraking komen, aan

Onzekerheid en een zekere vrees om in te grijpen

zo’n training hebben deelgenomen. Ook het aantal

werken terughoudendheid om op te treden verder

docenten dat een training heeft gevolgd neemt toe,

in de hand. Training van medewerkers in het omgaan

maar stabiliseert tussen 2011 en 2014/2015 op 30%.

met ongewenst gedrag kan daarbij helpen. In hoeverre
worden deze trainingen aangeboden en vinden

Hebben medewerkers ook behoefte aan training in

medewerkers ze wenselijk?

het omgaan met ongewenst gedrag? Figuur 3.9 laat de
resultaten zien van de vraag aan medewerkers naar de
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Figuur 3.8 Deelname aan een training in het omgaan met moeilijk gedrag van studenten
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Bron: Enquête medewerkers.

wenselijkheid van zo’n cursus. Het merendeel van de

worden georganiseerd. Het percentage medewerkers

docenten vindt zo’n cursus voor zichzelf, maar ook voor

dat een training voor OOP wenselijk vindt, daalt sinds

conciërges, balie- en kantinemedewerkers van belang.

2008. Mogelijk hangt dat samen met het gegeven

De wenselijkheid van een cursus in het omgaan met

dat steeds meer medewerkers al een cursus hebben

moeilijk gedrag van jongeren is voor docenten links in

gevolgd.

figuur 3.9 in beeld gebracht. Rechts is dat uitgezet voor
OOP’ers die veel met studenten te maken hebben, zoals
conciërges en baliepersoneel.

3.4 Specifieke thema’s

Volgens twee derde van de medewerkers is het

Voor twee specifieke thema’s die de laatste jaren

gewenst docenten beter toe te rusten met moeilijk

veel aandacht krijgen, namelijk pesten en de sociale

gedrag van studenten om te gaan. Bij docenten zelf is

veiligheid op scholen voor LHBT-medewerkers en

die behoefte in vergelijking tot 2011 licht afgenomen.

-studenten, vroegen we beleidsmedewerkers in

De onderkenning van die noodzaak is nog sterker bij

hoeverre deze thema’s in hun instelling aandacht

OOP’ers die veel met studenten te maken hebben: rond

krijgen. De resultaten hiervan bespreken we in deze

drie kwart van zowel OP’ers als OOP’ers vindt het een

paragraaf.

goede zaak dat er trainingen voor die medewerkers
Figuur 3.9 Wenselijkheid van training in het omgaan met moeilijk gedrag van studenten
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Bron: Enquête medewerkers.
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Figuur 3.10 Welke maatregelen zijn er in uw instelling genomen om pesten te voorkomen?
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Bron: Enquête contactpersonen Platform Veiligheid.

Pesten

training van docenten in het herkennen en aanpakken

Na een aantal zelfdodingen van leerlingen die gepest

van pesten voorziet een derde van de instellingen; nog

werden, staat pesten van studenten in de volle aandacht.

eens ruim de helft heeft maatregelen in voorbereiding

Daarbij is een grote rol voor scholen weggelegd. Bij het

of denkt daarover na. Een kwart hanteert een specifieke

voorkomen en terugdringen van pesten blijkt vooral

methode gericht op het voorkomen van pesten.

een schoolbrede aanpak goede resultaten op te leveren.
Deze schoolbrede aanpak combineert interventies

Andere genoemde maatregelen om pesten aan

op school-, klassikaal en individueel niveau. Welke

te pakken of te voorkomen, zijn onder meer het

maatregelen zetten mbo-scholen in tegen pesten?

beschikbaar stellen aan docenten van een toolbox hoe

4

om te gaan met pesten, het informeren van leerlingen
Op 83% van de instellingen is een of meer maatregelen

en richtlijnen voor de omgang met sociale media.

tegen pesten geïmplementeerd. Uit figuur 3.10 blijkt
dat de meest voorkomende maatregelen zijn: het

LHBT-medewerkers en -studenten

bespreekbaar maken in de groep van het pesten en

Uit de monitor onder studenten en medewerkers bleek

pesten mee te nemen in de (geregelde) bespreking

dat vooral LHBT-studenten vaker slachtoffer worden van

van de schoolregels. Beide maatregelen zijn op ruim

ongewenst gedrag en zich iets vaker onveilig voelen.

twee derde van de instellingen geïmplementeerd. In de
Figuur 3.11 Hoe zou u de aandacht in uw instelling voor een veilig sociaal klimaat voor LHBT-medewerkers en -studenten
karakteriseren?

dit is geen issue in
ons veiligheidsbeleid
40%

daar is (nog) geen
of onvoldoende
aandacht voor
17%

Bron: Enquête contactpersonen Platform Veiligheid.
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Het is de vraag in hoeverre instellingen inspelen op dit
probleem.
De aandacht voor een veilig sociaal klimaat voor
LHBT-medewerkers en -studenten blijkt op de meeste
instellingen nog beperkt, zie figuur 3.11. Op een derde
van de instellingen is het de laatste jaren een thema dat
in de aandacht staat. Nog eens 1 op de 10 instellingen
denkt nog na of het thema meer aandacht verdient.
Voor overige instellingen is het geen issue of is er (nog)
onvoldoende aandacht voor. Uit de open antwoorden
blijkt dat dit bij een deel van de instellingen de reden
is dat er naar het eigen oordeel al voldoende aandacht
voor is in het generieke socialeveiligheidsbeleid of in
bijvoorbeeld de zorgstructuur voor studenten.
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Gelegenheidsbeperking is een van de uitgangspunten

Uit figuur 4.1 blijkt dat persoonlijke kluisjes voor

bij sociale veiligheid. Anders gezegd: probeer

studenten de meest toegepaste voorziening is. Kluisjes

problemen te voorkomen door kwaadwilligen geen

worden meestal ook breed in instellingen ingezet:

gelegenheid te bieden. Gebruik van persoonlijke

studentenkluisjes zijn bij ruim 8 op de 10 instellingen bij

kluisjes, ruimten na gebruik afsluiten en cameratoezicht

alle of de meeste locaties aanwezig. Er zijn vrijwel geen

zijn preventieve maatregelen die in veel instellingen

instellingen zonder kluisjes. Dat laatste geldt ook voor

gemeengoed zijn. In dit hoofdstuk beschrijven we de

cameratoezicht bij de ingangen. Deze voorziening wordt

fysieke maatregelen die instellingen nemen. Daarnaast

echter lang niet altijd bij alle of de meeste vestigingen

komt aan de orde hoe studenten en medewerkers

ingezet. Bij ruim 40% van de instellingen hangen in alle

denken over de wenselijkheid van fysieke maatregelen

of de meeste vestigingen camera’s bij de ingangen en

ten behoeve van de sociale veiligheid.

bij ongeveer een even groot aantal in een deel van of
enkele locaties. Ook andere fysieke maatregelen worden
overwegend selectief op een deel van de locaties

4.1 De aanwezigheid en wenselijkheid van
veilige voorzieningen

ingezet. Dat geldt vooral voor camera’s in openbare
ruimten in het gebouw, voor camera’s in de stallingen en
voor toezichthouders bij de ingangen.

Aanwezigheid

Vergeleken met de monitor van 2006, toen ook een

Instellingen kunnen allerlei voorzieningen inzetten om

enquête onder beleidsmedewerkers werd uitgezet,

sociale veiligheid te bevorderen. In vorige monitoren

wordt veel vaker toezichthoudend personeel

is al geconstateerd dat instellingen al veel hebben

ingezet in openbare ruimten – 18% in 2006 tegen

geïnvesteerd in veilige voorzieningen. Daarbij is

43% in 2014/2015 – en bij de ingangen: 2006: 18%

een onderscheid te maken tussen fysieke en sociale

en 2014/2015: 33%. De toename van de inzet van

voorzieningen. Onder fysieke voorzieningen verstaan

cameratoezicht en kluisjes is minder sterk.

we cameratoezicht, toezichthoudend personeel en
kluisjes voor studenten. Sociale voorzieningen zijn

Wenselijkheid

bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon, meldpunt,

Vanuit de gedachte dat er een zeker draagvlak moet zijn

trainingen en afspraken met externe instanties.

voor maatregelen ten behoeve van de sociale veiligheid,

Op sociale maatregelen gaan we in het volgende

is in de monitor met een aantal vragen de mening

hoofdstuk in. In deze paragraaf laten we zien welke

van medewerkers en studenten over bepaalde fysieke

fysieke voorzieningen aanwezig zijn en welke volgens

maatregelen gevraagd. De resultaten zijn opgenomen in

studenten en personeel gewenst zijn.

figuur 4.2.

Figuur 4.1 Fysieke maatregelen op het gebied van sociale veiligheid in instellingen
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Bron: Enquête contactpersonen Platform Veiligheid.
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Figuur 4.2 Wenselijkheid van fysieke maatregelen volgens studenten en medewerkers
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Bron: Enquête studenten en medewerkers.

Persoonlijke kluisjes voor studenten staan bovenaan

die maatregelen. Dat aantal is vooral bij medewerkers

de lijst van wenselijke voorzieningen: 70% van de

afgenomen ten opzichte van 2011, toen nog 28%

studenten en 81% van de medewerkers vindt dat een

van de studenten en 54% van de medewerkers daar

goede zaak. Dat is vergelijkbaar met het oordeel in

voorstander van waren. Studenten en personeel

voorgaande metingen. We zagen al dat kluisjes ook de

denken ook verschillend over de inzet van extra

breedst toegepaste voorziening op scholen is.

toezichthouders. Minder dan de helft van de studenten

De wenselijkheid van camerabewaking blijkt af te

is daar voorstander van, terwijl twee derde van het

hangen van de plaats waar ze worden opgehangen. Voor

personeel het wenselijk vindt.

velen zijn camera’s in stallingen en op parkeerterreinen
wenselijk. Van de studenten vindt 62% dat en van de

Opvallend is dat cameratoezicht in de stallingen en op

medewerkers is 83% die mening toegedaan. Dat is

het parkeerterrein weliswaar door een groot deel van de

vergelijkbaar met de meting van 2011. Die steun hoeft

studenten en vooral medewerkers wenselijk gevonden

niet te verbazen. Onder materiële agressie komen

wordt, maar beperkt door instellingen wordt toegepast.

vernieling en diefstal van (onderdelen van) fietsen,

Bij 1 op de 7 instellingen zijn er bij geen enkele locatie

scooters en auto’s veel voor. Camera’s kunnen preventief

camera’s in de stallingen en bij ruim de helft op een

werken, maar achteraf kunnen met camerabeelden

deel van de locaties. Bij een deel van de instellingen zal

dieven en vandalen ook worden opgespoord. De

het dan ook zo zijn dat er geen cameratoezicht in de

plaatsing van camera’s bij stallingen en parkeerterreinen

stallingen aanwezig is, terwijl studenten en/of personeel

kan ook bijdragen aan het veiligheidsgevoel. Stallingen

daar wel behoefte aan hebben.

en parkeerterreinen liggen namelijk niet altijd in het
directe zicht. Soms zijn ze aan de achterkant van het
gebouw achter bosschages geplaatst, soms in kelders.

4.2 Inrichting en onderhoud van
gebouwen en ruimten

Toegangscontrole met camera’s en cameratoezicht
binnen gebouwen kunnen rekenen op de steun van

De inrichting en het onderhoud van gebouwen

ruim een derde tot bijna drie kwart van de medewerkers.

kan als een belangrijk onderdeel van het

Studenten staan daar gereserveerder tegenover. Circa

socialeveiligheidsbeleid gezien worden. Ruimten

20 tot 50% van hen vindt die maatregelen wenselijk.

die te krap zijn voor het aantal gebruikers, kunnen

Hoewel camera’s bij de ingangen nog de steun heeft

ongewenst gedrag in de hand werken. Smerige ruimten

van de helft van de studenten en bijna drie kwart

of ruimten waar afval rondslingert, worden niet alleen

van de medewerkers, vinden veel minder studenten

als onplezierig ervaren, maar vaak ook als onveilig. Zo’n

en medewerkers toegangscontrole door middel

ruimte geeft als het ware het signaal af dat er geen

van poortjes en identificatie wenselijk: 21% van de

sociale controle is. In deze paragraaf gaan we in op

studenten en 38% van de medewerkers voelen wat voor
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het oordeel van medewerkers over de capaciteit en de

38% van de medewerkers aangaf dat er voldoende

netheid van het schoolgebouw en -terrein.

parkeerruimte aanwezig was.

Capaciteit van de ruimten

Onderhoud en netheid

In de monitor van 2006 wezen slachtoffers van

Aan de medewerkers is voorgelegd of er voldoende

vernieling van fietsen op te krappe stallingen, waardoor

aandacht voor onderhoud en netheid is. Zij konden een

al dan niet opzettelijk fietsen of scooters werden

oordeel geven over de netheid van situaties. Zie figuur

beschadigd. Als in een open leercentrum te weinig

4.4.

pc’s staan of er te weinig werkplekken zijn, kan dat tot
ongewenst gedrag leiden, zoals intimidatie om een

In het algemeen laten de antwoorden van medewerkers

plek te bemachtigen. Ook te weinig werkruimte voor

zien dat er op veel locaties aan de netheid en ordelijk

docenten in tussenuren kan onderlinge irritatie en

heid nog het nodige valt te verbeteren. Zowel OP’ers

ongewenste reacties oproepen.

als OOP’ers zijn het meest tevreden over de netheid van
het gebouw en het terrein. Circa 47% (OP) en 44% (OOP)

De sociale ruimten zijn volgens nogal wat medewerkers

vindt het gebouw en het terrein er netjes uitzien. Ruim 4

niet berekend op het aantal studenten en medewerkers,

op de 10 van beide groepen medewerkers zijn er echter

zie figuur 4.3. Het gebrek aan voldoende werkruimte

toch niet meer dan matig over te spreken. Ongeveer 1

voor docenten valt echter het meest op. De helft van de

op de 8 heeft zelfs een negatief oordeel.

docenten geeft aan dat ze buiten de lessen te weinig

Het minst tevreden zijn medewerkers over de netheid

werkruimte hebben om rustig te kunnen werken. Niet

van de lokalen. Bijna de helft van de docenten is matig

meer dan ruim een kwart van de docenten beoordeelt

tevreden over de netheid van de lokalen en bijna 20%

de capaciteit van de eigen werkruimten als voldoende.

van de docenten oordeelt negatief. Uit een eerdere

Dat is iets meer dan in 2011, toen nog 25% van de

monitor waarin oordelen konden worden toegelicht,

docenten aangaf voldoende eigen werkruimte te

is gewezen op studenten en op collega’s die een lokaal

hebben.

onverzorgd achterlaten. Veel docenten hebben geen
eigen lokaal, waardoor de verantwoordelijkheid voor

Volgens 6 op de 10 medewerkers is er voldoende

een lokaal geen vanzelfsprekendheid is.

stallingsruimte voor fietsen en scooters. Aan

Vergeleken met 2011 zijn medewerkers nu positiever

parkeerruimte voor auto’s ontbreekt het daarentegen

over de netheid van het gebouw, de openbare ruimten

nogal eens: ongeveer 44% van de medewerkers

en de lokalen. Waar in 2011 34% van het OP en 38% van

vindt dat er wel voldoende ruimte is om auto’s te

het OOP positief over de netheid van gebouw en terrein

parkeren, maar ruim een derde geeft aan dat het

waren, liggen deze percentages nu op respectievelijk 47

aantal parkeerplaatsen onvoldoende is. De situatie is

en 44. Er is ook een positieve trend te zien bij de netheid

iets verbeterd ten opzichte van 2011, toen nog 35 tot

van openbare ruimten – van 31% positief oordeel bij OP

Figuur 4.3 Beoordeling van ruimten op capaciteit door medewerkers
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Bron: Enquête medewerkers.
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Figuur 4.4 Beoordeling ruimten op netheid
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Bron: Enquête medewerkers.

en 36% bij OOP naar respectievelijk 42% en 41% – en de

In de helft van de instellingen waren in de afgelopen

netheid van lokalen: van 22% van OP en 37% van OOP

jaren fysieke en sociale maatregelen volgens

positief naar respectievelijk 36% en 35%.

beleidsmedewerkers in evenwicht, zie figuur 4.5. Bij
bijna 3 op de 10 lag het accent op fysieke maatregelen
en bij bijna 2 op de 10 op sociale. Voor de komende

4.3 De verhouding tussen fysieke en
sociale maatregelen

jaren wil de helft van de instellingen evenwicht bereiken
tussen sociale en fysieke maatregelen. Van de andere
helft willen bijna alle instellingen het accent op sociale

Het socialeveiligheidsbeleid van instellingen bestaat

maatregelen gaan leggen.

in de praktijk uit een mengsel van fysieke en sociale
maatregelen. In het vorige hoofdstuk zijn we ingegaan

Welke verschuivingen zullen de komende jaren naar

op sociale maatregelen, zoals aandacht geven in de

verwachting optreden tussen fysieke en sociale

lessen aan sociaal gedrag, trainingen in het omgaan

maatregelen? Instellingen waar de afgelopen jaren

met ongewenst gedrag voor personeel en een

vooral fysieke maatregelen zijn genomen, willen de

gedragsreglement. Tot nu toe zijn in dit hoofdstuk

komende jaren in de helft van de gevallen het accent

fysieke maatregelen als camera’s en toezicht aan de

op sociale maatregelen leggen, zie figuur 4.6. De

orde gekomen. Hoe verhouden deze maatregelen zich

andere helft van deze instellingen wil een evenwicht

volgens instellingen tot elkaar en zijn ze tevreden over

bereiken. Van de instellingen met het accent op sociale

deze verhouding?

maatregelen wil drie kwart dit accent handhaven.

Figuur 4.5 Lag het accent in uw instelling de laatste jaren op fysieke of sociale maatregelen? Vindt u dat het accent (inmiddels)
zou moeten verschuiven?

accent in de afgelopen jaren

gewenste accent in de komende jaren

accent fysieke maatregelen

29%

2%

48%

accent sociale maatregelen

Bron: Enquête contactpersonen Platform Veiligheid.
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Figuur 4.6 Accent op fysieke of sociale maatregelen voor de komende jaren, naar het accent in de afgelopen jaren

accent afgelopen jaren: fysiek (n=12)

accent afgelopen jaren: sociaal (n=8)
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accent komende jaren: fysiek

50%

50%

25%

75%

33%

accent komende jaren: sociaal

62%
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Bron: Enquête contactpersonen Platform Veiligheid.

De rest streeft naar evenwicht tussen fysiek en sociaal
beleid in de komende jaren. Instellingen die de
afgelopen jaren een evenwicht van fysieke en sociale
maatregelen kenden, willen dat in stand houden.
Een derde van deze instellingen wil meer sociale
maatregelen nemen, één instelling meer fysieke. Veel
instellingen blijken zich dus eerst (deels) te hebben
geconcentreerd op fysieke maatregelen en bewegen
nu in de richting van sociale maatregelen. Dit sluit aan
bij de conclusies uit de vorige monitor op basis van
interviews met beleidsmedewerkers.
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Beleid

De maatregelen die we in de voorafgaande twee

en de stand van zaken op een locatie helder en

hoofdstukken bespraken, hebben vooral een preventief

transparant naar studenten en medewerkers wordt

karakter. Ze zijn vooral bedoeld om een goed en veilig

gecommuniceerd.

sociaal klimaat te bevorderen door te voorkomen
dat studenten, medewerkers en buitenstaanders

In dit hoofdstuk gaan we allereerst in op de maatregelen

zich schuldig maken aan sociaal ongewenst gedrag.

en protocollen rondom ongewenst gedrag en de

In dit hoofdstuk gaan we in op maatregelen met

mate waarin deelnemers en personeel weten waar ze

een overwegend sanctionerend en curatief karakter.

terechtkunnen bij ongewenst gedrag. In paragraaf 5.2

Preventieve maatregelen kunnen ongewenst gedrag

kijken we vervolgens naar de melding van incidenten.

nooit helemaal voorkomen. De uitkomsten van de

De afhandeling ervan zoals ervaren door slachtoffers

monitor onderstrepen dat. Rond 6% van de studenten

komt in paragraaf 5.3 aan bod. In paragraaf 5.4 tot slot

en rond 5% van het personeel waren in 2014/2015 op

gaan we in op de ontwikkelingen in het beleid van

of rond school slachtoffer van diefstal en/of vandalisme.

instellingen in de omgang met ongewenst gedrag.

Het percentage slachtoffers van psychisch-fysiek geweld
kwam nog iets hoger uit, namelijk op 9,9 en 6,8% bij
respectievelijk studenten en personeel.

5.1 Wat te doen bij ongewenst gedrag

Het blijft dus belangrijk dat leidinggevenden,

Deze paragraaf behandelt achtereenvolgens de

medewerkers en vooral ook degenen die

voorzieningen om incidenten te melden en af te

verantwoordelijk zijn voor de sociale veiligheid, goed op

handelen en protocollen voor de afhandeling van

de hoogte zijn hoe op ongewenst gedrag en incidenten

ongewenst gedrag.

gereageerd moet worden. Uit voorgaande metingen
bleek dat de meeste instellingen daar protocollen voor

Vertrouwenspersoon, meldpunt en afspraken met

hebben, vaak gecategoriseerd naar aard en ernst van

externe instanties

incidenten. Een adequate afhandeling vraagt om een

Een grote meerderheid van de instellingen beschikt

goede aanpak en begeleiding van daders en slachtoffers,

over vertrouwenspersonen en/of meldpunten voor

registratie van die incidenten en bij ernstigere gevallen

ongewenst gedrag en hebben afspraken gemaakt

samenwerking met externe organisaties. Daarnaast

met externe instanties, zo blijkt uit de enquête

moet het voor slachtoffers duidelijk zijn bij wie ze

onder beleidsmedewerkers, zie figuur 5.1. In bijna

terechtkunnen. In hoeverre hebben instellingen

8 op de 10 instellingen is er op (bijna) alle locaties

bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon en een

een vertrouwenspersoon. In de overige instellingen

meldpunt? En zijn studenten en medewerkers ook van

is op in ieder geval een deel van de locaties een

hun bestaan op de hoogte? Naast die zaken is het van

vertrouwenspersoon aanwezig. Er zijn geen instellingen

belang dat de sociale veiligheid, zoals maatregelen

zonder vertrouwenspersoon. Ook hebben alle

Figuur 5.1 Sociale maatregelen op het gebied van sociale veiligheid in instellingen
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Bron: Enquête contactpersonen Platform Veiligheid.
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Figuur 5.2 Bekendheid met de vertrouwenspersoon en het meldpunt bij studenten en medewerkers
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Bron: Enquête studenten en medewerkers.

instellingen afspraken met externe instanties, zoals

en 2011 nam de bekendheid bij studenten sneller

de politie. Bijna drie kwart van de instellingen hebben

toe dan bij medewerkers. Vergeleken met 2011 is het

die afspraken op alle locaties. Een meldpunt voor

verschil tussen studenten en medewerkers in 2014/2015

ongewenst gedrag ten slotte ontbreekt bij 1 op de 10

vergelijkbaar. Een meerderheid van zowel studenten

instellingen. Bijna drie kwart van de instellingen heeft op

(61%) als personeel (76%) blijkt in 2014/2015 op de

alle of de meeste locaties een meldpunt.

hoogte van het bestaan van de vertrouwenspersoon.
De bekendheid van het meldpunt ligt beduidend

Vertrouwenspersonen en meldpunten zijn dus op veel

lager: bijna de helft van het personeel en ruim 3 op de

locaties aanwezig. Of studenten en medewerkers dat

10 studenten zijn daar bekend mee. De bekendheid

ook weten, is te zien in figuur 5.2. Medewerkers blijken

bij medewerkers stabiliseert de afgelopen jaren en

beter op de hoogte van de aanwezigheid van een

schommelt rond 50%. Bij studenten is de bekendheid in

vertrouwenspersoon en een meldpunt dan studenten.

2014/2015 gedaald ten opzichte van 2011, van 42 naar

In het geval van de vertrouwenspersoon is dat verschil

31%. Daarmee wordt het verschil tussen medewerkers

de afgelopen jaren wel kleiner geworden. Tussen 2008
Tabel 5.1a Bekend met vertrouwenspersoon: slachtoffers en niet-slachtoffers van pf-geweld
Slachtoffer
pf‑geweld
Studenten
Personeel

Ja
Nee
Ja
Nee

Aantal
601
6.038
186
2.721

Vertrouwenspersoon aanwezig
Ja
Nee
Weet niet
%
%
%
58,6
8,7
32,8
61,7
3,2
35,0
64,0
5,9
30,1
77,1
3,2
19,8

Bron: Enquête studenten en medewerkers.

Tabel 5.1b Bekend met meldpunt: slachtoffers en niet-slachtoffers van pf- en materieel geweld
Slachtoffer
agressie
Studenten
Personeel

Ja
Nee
Ja
Nee

Bron: Enquête studenten en medewerkers.
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Aantal
819
5.820
315
2.594

Ja
%
59,2
61,8
71,7
76,8

Meldpunt aanwezig
Nee
Weet niet
%
%
7,6
33,2
3,2
35,1
5,7
22,5
3,0
20,2

Beleid

en studenten weer groter, waar dat gat tussen 2006 en

gevende verantwoordelijk voor het uitvoeren van een

2011 steeds kleiner werd.

protocol. Problemen moeten dan ook bij het meldpunt

Tussen de geledingen van het personeel zijn er

of de betreffende leidinggevende worden gemeld.

verschillen. Procentueel meer leidinggevenden dan

Voor welke soorten incidenten hanteren instellingen

uitvoerende medewerkers zijn op de hoogte van het

protocollen en zijn medewerkers daarvan op de hoogte?

bestaan van een vertrouwenspersoon en een meldpunt.
Docenten zijn beter op de hoogte dan de overige

Uit figuur 5.3 blijkt dat er drie thema’s zijn waarvoor een

medewerkers.

overgrote meerderheid van de instellingen verplicht na
te leven richtlijnen hanteert. Dat zijn: het optreden bij

Een substantieel deel van studenten en medewerkers

ongewenst op anderen gericht gedrag, het optreden bij

blijkt dus niet bekend met de aanwezigheid van een

strafbare feiten en de aanpak van ongeoorloofd verzuim.

vertrouwenspersoon of het meldpunt. Dat is uiteraard

Voor de overtreding van school- en omgangsregels

vooral bezwaarlijk voor slachtoffers, die daardoor

hebben 6 op de 10 instellingen richtlijnen. De helft van

mogelijk niet de weg weten te vinden om hun ervaring

de instellingen heeft op alle vier genoemde thema’s

te bespreken. In het geval van een ongewenst gedrag

richtlijnen geformuleerd. Ten slotte wordt nog een

zouden slachtoffers eventueel via anderen op de

aantal andere thema’s genoemd, zoals sociale media en

hoogte kunnen worden gesteld van deze opties. Dat

dreigingen van buitenaf.

blijkt in de praktijk echter niet het geval, zo blijkt uit
tabel 5.1a en 5.1b. Slachtoffers zijn niet beter op de

Grote instellingen – met meer dan tien locaties – blijken

hoogte van een vertrouwenspersoon en een meldpunt

minder vaak dan gemiddeld (38%) richtlijnen voor de

dan niet-slachtoffers. Waarschijnlijk zullen dus weinig

overtreding van schoolregels te hebben. Hier is nog wel

slachtoffers via anderen naar een vertrouwenspersoon

een wereld te winnen, zo bleek ook al in hoofdstuk 3. De

of een meldpunt worden verwezen. Het is ook de vraag

tevredenheid van zowel personeel als studenten over de

of die weg wel wenselijk is. Vooral bij ernstige vormen

naleving van de schoolregels is slechts licht positief. Dat

van ongewenst gedrag, met intimidatie door en angst

begint bij het onder de aandacht brengen van de regels

voor dader(s), zal een slachtoffer niet altijd een ander

bij studenten: minder dan de helft blijkt op de hoogte

– medestudent, docent, collega – in vertrouwen durven

van het gedragsreglement.

te nemen. Als het slachtoffer niet bekend is met de
vertrouwenspersoon of het meldpunt, dan blijft hij er

Ook in 2008 en 2011 gaven de meeste beleids

niet alleen zelf mee zitten, maar blijft het ook voor de

medewerkers in interviews aan dat er protocollen en

school verborgen.

werkinstructies zijn over hoe te handelen bij diverse
soorten incidenten. Tegelijkertijd bleek dat deze

Protocollen

protocollen vaak een papieren werkelijkheid zijn: het is

Protocollen voor de omgang met ongewenst gedrag

lastig om veiligheid tussen de oren van medewerkers

zorgen ervoor dat personeel weet hoe incidenten

te krijgen. In de monitor is medewerkers gevraagd of

moeten worden afgehandeld. Meestal is een leiding

ze op de hoogte zijn van een protocol en wie ze bij een

Figuur 5.3 Sociale veiligheidsthema’s waarvoor verplicht na te volgen protocollen of richtlijnen bestaan. Meerdere
antwoorden mogelijk.
optreden bij ongewenst gedrag op anderen gericht

95%

optreden bij strafbare feiten

93%

aanpak ongeoorloofd verzuim

88%

overtreding van schoolregels en omgangsregels
ander thema

60%

29%

Bron: Enquête contactpersonen Platform Veiligheid.
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Figuur 5.4a Op de hoogte van protocol en wie in te schakelen onderscheiden naar OP en OOP
100
OP

90

OOP

80

78

70

71

67
64

60

2008

2011

51

49

40

68

54

51

50

65

60

60

50

65

37
37

30
20

2006

%

2008

2011

2014

2006

bekend met protocol incidenten

2014

bekend wie in te schakelen

Bron: Enquête medewerkers.

incident moeten inschakelen. Dat lijkt vooral van belang

Docenten en ondersteunend personeel zijn beter

voor docenten, conciërges en toezichthouders die

bekend met bij wie op de locatie problemen met

vaker dan andere medewerkers met ongewenst gedrag

ongewenst gedrag gemeld moeten worden dan dat zij

worden geconfronteerd. Figuur 5.4a en 5.4b tonen de

zijn met het protocol. Van de docenten weet 78% dat,

resultaten, die zijn uitgesplitst naar OP en OOP en naar

van de OOP’ers 68%. Daarmee is de bekendheid bij

leidinggevenden en uitvoerenden.

zowel ondersteuners als docenten hoger dan in 2011.
De stijging is iets sterker bij docenten. Ook hier zijn

Docenten zijn iets vaker bekend met de

leidinggevenden weer beter op de hoogte: 83% weet

aanwezigheid van een protocol (60%) dan het

bij wie ze terechtkunnen om incidenten te melden

onderwijsondersteunend personeel (54%). De

tegenover 72% van het uitvoerend personeel. Voor

bekendheid is wel toegenomen ten opzichte van 2011.

uitvoerenden is dat een verbetering ten opzichte van

Dat 70% van de leidinggevenden wel weet heeft van

2011.

een protocol doet verder vermoeden dat een deel van
de medewerkers daar niet of onvoldoende over zijn
geïnformeerd.

Figuur 5.4b Op de hoogte van protocol en wie in te schakelen onderscheiden naar leidinggevenden en uitvoerende
medewerkers
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Bron: Enquête medewerkers.
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Figuur 5.5 Melden van materiële en psychisch-fysieke agressie door studenten en medewerkers
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Bron: Enquête medewerkers.

5.2 Melding van ongewenst gedrag door
slachtoffers

studenten. Ten opzichte van 2011 is het percentage
voor medewerkers vrijwel stabiel en voor studenten iets
gedaald.

Veel slachtoffers, of het nu studenten of medewerkers

Bij slachtoffers van psychisch-fysieke agressie zien

zijn, melden ongewenst gedrag niet op school. Als

we zowel bij studenten als medewerkers ongeveer

ze het wel doen, gebeurt het lang niet altijd op de

hetzelfde percentage als in de monitor van 2011. De

‘juiste’ plaats. Het wordt dan aan een docent of een

helft van de medewerkers die slachtoffer zijn van pesten,

collega verteld en het probleem komt niet terecht bij

discriminatie, bedreiging, lichamelijk of seksueel geweld,

het meldpunt of de vertrouwenspersoon. Daarmee

verbale of digitale agressie, meldt dat op school. Bij

onttrekken die incidenten zich aan het oog van de

studenten meldt slechts een kwart een incident. Het niet

leiding en het CvB. Dat is in ieder geval het beeld uit

melden van ongewenst gedrag is overigens niet alleen

vorige monitoren. Verder is uit politiemonitoren bekend

een probleem in het onderwijs. Ook in andere sectoren

dat veel slachtoffers van diefstal, vandalisme of geweld

is er sprake van een grote discrepantie tussen het aantal

ook geen aangifte doen bij de politie. Slachtoffers

slachtoffers van agressie en het aantal geregistreerde

kunnen allerlei redenen hebben zich niet te melden,

meldingen.5

zoals twijfels over het nut – ‘er wordt toch niets mee
gedaan’ –, het zelf bagatelliseren van het probleem. Ook

Tabel 5.2a en 5.2b geven een overzicht van bij wie

angst voor de daders en schaamte kunnen meespelen.

het ongewenst gedrag is gemeld. In tabel 5.2a zijn de

In deze paragraaf beschrijven we de resultaten van de

percentages berekend op basis van alle slachtoffers. In

laatste monitor.

tabel 5.2b op basis van het aantal slachtoffers dat een
incident heeft gemeld. In die tabel tellen de percentages

Melden van agressie

per kolom op tot meer dan 100%, omdat slachtoffers op

Aan slachtoffers van materieel en psychisch-fysiek

meerdere plaatsen een incident konden melden.

geweld is gevraagd of ze op school hebben gemeld
dat ze slachtoffer zijn (geweest). En zo ja, bij wie ze het

Als we eerst kijken naar het melden van diefstal en

hebben gemeld. Resultaten voor materieel en psychisch-

vandalisme, dan gebeurt dat relatief weinig bij een

fysiek geweld zijn weergegeven in figuur 5.5 en in tabel

meldpunt: dat doet niet meer dan ongeveer 8% van alle

5.2.

slachtoffers. Kijken we alleen naar degenen die wel een
incident melden, dan blijken ook niet meer dan 17%

Medewerkers melden ongewenst gedrag vaker op

van de studenten en 18% van het personeel diefstal of

school dan studenten. Dat geldt voor materiële agressie

vandalisme bij een meldpunt aan te geven. Studenten

– vandalisme en diefstal – en in nog sterkere mate voor

blijken er vooral bij een docent melding van te maken

psychisch-fysiek geweld. Materiële agressie wordt door

en in mindere mate bij hun mentor of bij de conciërge.

60% van de medewerkers gemeld en door 47% van de

Het percentage slachtoffers dat naar de directie stapt,
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Tabel 5.2a Materieel en pf-geweld door studenten en personeel gemeld binnen school: percentages berekend op basis van alle
slachtoffers

Geweld gemeld aan
Vertrouwenspersoon
Meldpunt
Docent
Mentor
Collega
Leidinggevende
Directie
Conciërge

Materieel geweld gemeld door
Studenten
Personeel
%
%
7,8
10,9
15,0
10,1
26,9
37,8
3,0
2,6
8,4
19,9

Pf-geweld gemeld door
Studenten
Personeel
%
%
3,0
5,9
1,3
1,0
6,8
9,9
26,8
37,1
6,8
1,3
-

Bron: Enquête studenten en medewerkers.

Tabel 5.2b Materieel en pf-geweld door studenten en personeel gemeld binnen school: percentages berekend op basis van
slachtoffers die een incident hebben gemeld

Geweld gemeld aan
Vertrouwenspersoon
Meldpunt
Docent
Mentor
Collega
Leidinggevende
Directie
Conciërge

Materieel geweld gemeld door
Studenten
Personeel
%
%
16,9
18,3
32,2
21,7
45,2
63,4
6,4
4,3
18,0
33,3

Pf-geweld gemeld door
Studenten
Personeel
%
%
19,5
12,8
8,7
2,1
45,0
65,1
58,5
80,9
14,9
8,7
-

Bron: Enquête studenten en medewerkers.

is het laagst, ongeveer 3%. Relatief weinig meldingen

meer dan 1% van de slachtoffers van psychisch-fysieke

gebeuren dus centraal, via het meldpunt of de directie.

agressie gaat naar het meldpunt. Studenten geven een
incident vooral door aan een docent of aan hun mentor,

Medewerkers die te maken krijgen met materiële

medewerkers vooral aan hun leidinggevende en/of aan

agressie, melden het vooral aan hun leidinggevende en/

een collega. Van psychisch-fysieke agressie op school

of hebben het er met een collega over. Ook de conciërge

gericht tegen studenten komt dus maar weinig centraal

wordt vrij vaak ingeschakeld. Al met al komt het grootste

binnen via een vertrouwenspersoon, meldpunt of de

deel van de meldingen over diefstal en vandalisme waar

directie. Meldingen door medewerkers komen wel vaker

personeel bij betrokken is, binnen bij het meldpunt, een

op een centraal niveau binnen Of ze ook allemaal in een

leidinggevende of de directie. Voor zover medewerkers

centraal registratiesysteem terechtkomen, is onduidelijk.

diefstal en vandalisme melden, is er in de meeste
gevallen dus wel sprake van een centrale registratie.

5.3 Afhandeling van incidenten
Psychisch-fysieke agressie wordt nog minder centraal
gemeld. 3% van de slachtoffers onder studenten en bijna

Slachtoffers die melding hebben gemaakt van

6% van de slachtoffers onder het personeel kloppen aan

ongewenst gedrag, is gevraagd of de school er ook op

bij de vertrouwenspersoon. Beperkt tot de slachtoffers

heeft gereageerd. Er is niet gevraagd of de reactie van

die agressie melden, blijken verhoudingsgewijs juist

de leiding kwam of van een docent of een collega, als

veel studenten de vertrouwenspersoon in te schakelen:

het bij hen was gemeld. Bij een deel van de slachtoffers

ongeveer 20% doet dat tegenover bijna 13% van de

zal dat laatste zeker het geval zijn, omdat ze alleen een

medewerkers. Het meldpunt, dat al niet alom bekend is,

docent of collega op de hoogte hebben gesteld. Figuur

lijkt voor slachtoffers van psychisch-fysiek geweld niet

5.6 toont de resultaten.

een plaats waar ze vol vertrouwen naartoe gaan. Niet
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Figuur 5.6 Reactie op de melding van ongewenst gedrag: percentages zijn gebaseerd op slachtoffers die een incident hebben
gemeld
100
medewerkers
studenten
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reactie materiële agressie

2008

2011

2014
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Bron: Enquête medewerkers.

Bij medewerkers ontving minder dan de helft van de

of een docent – op was gereageerd: een percentage dat

slachtoffers die melding heeft gemaakt van diefstal of

vergelijkbaar is met dat voor medewerkers.

vandalisme vanuit de school een reactie. Bij studenten
is dat nog minder: 31% zegt dat ze naderhand nog iets

5.4 Ontwikkelingen rondom omgaan met
ongewenst gedrag

te hebben gehoord. In het linkerdeel van figuur 5.6
is te zien dat die percentages de afgelopen jaren wel
fluctueren, maar ten opzichte van 2011 stabiel zijn.
Op meldingen van psychisch-fysieke agressie reageert

Eerder in dit hoofdstuk zagen we dat vrijwel alle

de school vaker dan op meldingen van materieel

instellingen protocollen hebben voor de omgang

geweld. Bij het personeel krijgt 62% van de slachtoffers

met een of meer vormen van ongewenst gedrag. Het

een reactie. Dat verschilt niet of nauwelijks van wat

beleid voor de omgang met ongewenst gedrag is geen

we in voorgaande jaren zagen. Bij studenten worden

statisch geheel, maar ontwikkelt zich. Naar aanleiding

meldingen wel vaker opgevolgd dan in 2011. In de jaren

van periodieke evaluaties of als reactie op signalen van

voor 2011 was juist een daling te zien. In 2014/2015 gaf

medewerkers of incidenten kunnen instellingen extra

64% van de slachtoffers die melding hadden gedaan van

maatregelen nemen. In deze paragraaf gaan we na in

een incident aan dat daar vanuit de school – de leiding
Figuur 5.7 Zijn de afgelopen twee schooljaren op onderdelen van de sociale veiligheid extra maatregelen genomen?

ongeoorloofd verzuim

ongewenst gedrag naar anderen

strafbaar gedrag

overtreden school‐/omgangsregels

geen

7% 10%

83%

19%

29%

36%

45%

alleen op locatie(s) met problemen

52%

21%

43%

17%

38%

instellingsbreed

Bron: Enquête medewerkers.
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hoeverre dat gebeurt en welke extra maatregelen effect

gebied van ongeoorloofd verzuim. Instellingsbrede

sorteren.

maatregelen tegen het overtreden van omgangsregels
laten binnen twee schooljaren op ruim de helft van de

Extra maatregelen

instellingen resultaat zien. Voor strafbaar gedrag zijn dat

Vrijwel alle instellingen (98%) blijken in de schooljaren

ruim 4 op de 10 instellingen en voor ongewenst gedrag

2012/2013 of 2013/2014 extra maatregelen genomen te

ruim een derde.

hebben op het gebied van sociale veiligheid. Dat betreft

Opvallend is dat instellingsbrede extra maatregelen

in de meeste gevallen de aanpak van ongeoorloofd

vaker resultaten op korte termijn laten zien dan

verzuim, zie figuur 5.7. Meer dan 9 op de 10 instellingen

maatregelen die specifiek op ‘probleemlocaties’ op

hebben op dat gebied extra maatregelen genomen,

dat terrein worden genomen. Maatregelen voor acute

veelal instellingsbreed. Ook zijn in de afgelopen jaren

problemen sorteren blijkbaar minder snel effect en

relatief vaak maatregelen genomen tegen ongewenst

hebben daarmee een langere adem nodig dan generiek

gedrag gericht op anderen, zoals pesten, bedreiging

genomen maatregelen. In ieder geval in de ogen van de

of seksueel geweld. Dat gebeurde op 81% van de

bevraagde beleidsmedewerkers.

instellingen. Op het gebied van strafbaar gedrag heeft
twee derde van de instellingen extra maatregelen

Aan de beleidsmedewerkers is gevraagd welke

getroffen en op het gebied van het overtreden van

specifieke maatregelen tegen ongewenst gedrag voor

omgangsregels ruim de helft. Opvallend is dat als er

de waargenomen verbeteringen hebben gezorgd.6 In

extra maatregelen worden genomen, dat in de meeste

figuur 5.9 staan de genoemde werkzame maatregelen

gevallen instellingsbreed gebeurt.

per type ongewenst gedrag vermeld.
• Op het gebied van ongeoorloofd verzuim blijken

Laten de recent genomen maatregelen al een merkbare

vooral het verbeteren van de opvolging van

verbetering in het voorkomen van ongewenst gedrag

verzuimmeldingen – door bijvoorbeeld studenten

zien? Figuur 5.8 vermeldt, op basis van gegevens van

na te bellen – te werken naar het oordeel van

instellingen die extra maatregelen op een bepaald

beleidsmedewerkers. Evenals het verbeteren van

terrein hebben genomen, het percentage instellingen

de verzuimregistratie en de aanscherping van het

dat verbetering ziet. Daarbij is een onderscheid gemaakt

verzuimbeleid of -protocol. Er is geen maatregel

tussen instellingsbrede maatregelen en maatregelen op

die opvalt omdat die volgens een meerderheid

alleen één locatie of locaties met problemen.

werkzaam is: steeds gaat het om ruim een vijfde van

Het blijkt dat vooral bij extra maatregelen tegen

de instellingen die een bepaalde maatregel op het
oog heeft.

ongeoorloofd verzuim resultaat wordt gezien, voor

• Ongewenst gedrag jegens anderen blijkt in de

zover het instellingsbrede maatregelen betreft. Bijna drie
kwart van de instellingen die dergelijke maatregelen

afgelopen twee schooljaren vooral succesvol

instellingsbreed nam, merkt verbetering op het

tegengegaan door het beleid op dit punt aan te

Figuur 5.8 Verbetering merkbaar als extra maatregelen zijn genomen
Instellingsbrede maatregelen			

ongeoorloofd verzuim

74%

overtreden school‐/omgangsregels

56%

strafbaar gedrag

ongewenst gedrag naar anderen

Bron: Enquête contactpersonen Platform Veiligheid.
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Maatregelen op locatie met problemen

44%

36%

25%

25%

22%

29%

Beleid

Figuur 5.9 Welke maatregelen zijn er in uw instelling genomen waarbij er ook verbetering is opgemerkt?
Ongeoorloofd verzuim

Ongewenst gedrag naar anderen

verbeteren opvolging verzuim

24%

aanscherpen beleid

19%

verbeteren verzuimregistratie

21%
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aanscherping verzuimprotocol, beleid
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7%
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7%
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17%

samenwerking Bureau Leerplicht
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instellen meldpunt
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anders
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geen
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12%
43%
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14%

aanscherpen en bespreken gedragscode,
huisregels

7%

betere uitvoering procedures 5%

aanspreken van studenten

19%
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anders
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2%
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geen

geen
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64%

60%

Bron: Enquête contactpersonen Platform Veiligheid.

scherpen. Het kan gaan om wijzigingen in het
bestaande beleid of bijvoorbeeld het invoeren van
een protocol bij misdragingen.
• Bij strafbaar gedrag blijkt bij 1 op de 7 instellingen
het inschakelen van of samenwerking met de politie
succesvol. De andere maatregelen worden slechts
door een of enkele instellingen genoemd.
• Het overtreden van de school- of omgangsregels is
vooral tegengegaan door deze aan te scherpen en

Noten

beter onder de aandacht te brengen van studenten

1 Met de term ‘medewerkers’ worden in dit rapport alle
medewerkers bedoeld. Als het gaat om specifieke groepen,
dan wordt dit aangegeven met OP, OOP, leidinggevenden
enzovoort.
2 LHBT staat voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel,
transgender.
3 In voorgaande metingen werd daarbij ook op een vierde
pijler, namelijk het onderwijs, ingegaan. Dat had vooral
betrekking op de betrokkenheid van studenten bij hun
opleiding. In deze monitor is gefocust op thema’s die in
meer directe zin met sociale veiligheid van doen hebben.
4 Rooijen-Mutsaers, K. van, Udo, N., Wienke, D. & Daamen, W.
(2015). Wat werkt tegen pesten? Utrecht: Nederlands Jeugd
Instituut.
5 Zie ook: Regioplan (2013). Metamonitor Veilige Publieke Taak
2013. Amsterdam: Regioplan.
6 Een deel van de respondenten die op het betreffende
onderwerp hebben aangegeven geen verbetering van extra
maatregelen gezien te hebben (figuur 5.8), heeft bij deze
vraag toch een maatregel ingevuld. Deze antwoorden zijn in
de figuren meegenomen.

en/of medewerkers. Ook zien relatief veel instellingen
het aanspreken van studenten op overtredingen als
succesvol.
Er is ook gevraagd welke genomen extra maatregelen
juist geen verbeteringen opleverden, maar er worden
geen concrete maatregelen genoemd. Men geeft aan
dat de redenen van het niet werken van maatregelen
onbekend zijn, of dat het nog te vroeg is om te
beoordelen of het gewenste effect is bereikt.
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Geslacht

Sector

Niveau

Gewicht

man

E&H

1-2

1,03

man

Z&W

1-2

0,69

man

TE

1-2

1,77

man

LB

1-2

0,99

man

E&H

3

0,90

man

Z&W

3

0,78

man

TE

3

2,63

man

LB

3

1,28

man

E&H

4

1,00

man

Z&W

4

0,99

man

TE

4

1,03

man

LB

4

1,63

vrouw

E&H

1-2

1,19

vrouw

Z&W

1-2

0,59

vrouw

TE

1-2

2,65

vrouw

LB

1-2

0,80

vrouw

E&H

3

1,07

vrouw

Z&W

3

0,84

vrouw

TE

3

1,66

vrouw

LB

3

0,53

vrouw

E&H

4

0,97

vrouw

Z&W

4

0,80

vrouw

TE

4

1,62

vrouw

LB

4

1,01
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Aoc		

Agrarische opleidingscentrum

BRIN		

Basis Registratie Instellingen-nummer

CvB		

College van bestuur

E&H		

Economie & handel

LB			

Landbouw

LHTB		

Lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender

Mbo		

Middelbaar beroepsonderwijs

MR		 Medezeggenschapsraad
OCW		

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OOP		

Onderwijsondersteunend personeel

OP			

Onderwijzend personeel

Roc		

Regionaal opleidingencentrum

TE			

Techniek

Z&W		

Zorg & welzijn
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Monitor
Sociale Veiligheid

Beleid Sociale Veiligheid
@Naam mbo-instelling
@BRIN
Doel van het onderzoek

Het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) voert sinds 2001 in opdracht van het Ministerie van OCW en in
samenwerking met de MBO Raad (Platform Veiligheid) de monitor sociale veiligheid om de 2 à 3 jaar uit. Het is
een landelijk onderzoek in het mbo waaraan tot nu toe steeds ongeveer de helft van de mbo-instellingen heeft
meegewerkt. De monitor wordt uitgezet onder personeel en studenten (deelnemers). Naast landelijke
rapportages ontvangen de instellingen eigen locatierapporten waarin de eigen resultaten kunnen worden
vergeleken met landelijke uitkomsten. In de monitor voor het personeel en de studenten zijn ook vragen
opgenomen die betrekking hebben op het beleid inzake sociale veiligheid.
De afgelopen jaren zijn ook medewerkers van een 15-tal instellingen die aan de monitor deelnamen
geïnterviewd over het socialeveiligheidsbeleid. Mede op basis van de informatie uit die interviews willen we
deze keer de vragen over het beleid breder uitzetten, namelijk onder alle mbo-instelling (roc’s, aoc’s en
vakscholen). In samenhang met de gegevens uit de enquêtes van het personeel en de studenten stellen we
met de gegevens uit deze beleidsenquête willen we een evenwichtig beeld beschrijven van de stand van zaken
aangaande het socialeveiligheidsbeleid in de mbo-sector.
We hopen dat u aan het verzoek om de enquête in te vullen wilt meewerken. Zo gauw de rapportage gereed is
sturen we deze naar u op.

Garantie anonimiteit
De gegevens waar in deze enquête naar wordt gevraagd, zullen door instellingen deels als gevoelig worden

gezien. Ecbo zal de informatie dan ook anoniem verwerken en rapporteren. In de rapportage zal op geen
enkele manier te achterhalen zijn op welke instellingen onderzoeksuitkomsten betrekking hebben.

Invullen van de enquête
In de enquête komen verschillende thema’s aan de orde. De vragen zullen daarom wellicht niet allemaal door
één persoon te beantwoorden zijn. Informatie is alleen zinvol, als het een betrouwbaar beeld geeft. Ons
verzoek is dan ook om eventueel anderen te raadplegen of een deel van de enquête in te laten vullen door
iemand die over een betreffend onderwerp goed is geïnformeerd.
De vragenlijst kan op de pc worden ingevuld (gebruik de Word-versie) of schriftelijk (gebruik de PDF-versie).
Wilt u de vragenlijst vóór 28 mei opsturen. De digitaal ingevulde enquête kunt u mailen aan Anneke
Westerhuis: anneke.westerhuis@ecbo.nl. De schriftelijk ingevulde vragenlijst kunt u opsturen naar:

ecbo
t.a.v. Evie Jansens
‘s-Hertogenbosch

Voor vragen of nadere informatie kunt u contact opnemen met Anneke Westerhuis (tel. 06-54647140;
e-mail: anneke.westerhuis@ecbo.nl

Hartelijk dank voor uw medewerking
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0 Gegevens locatie en contactpersoon
0_01

Gegevens contactpersoon
Als u deze vragenlijst niet op uw naam hebt ontvangen, wilt u dan uw naam en
correspondentiegegevens invullen?
Naam:
Telefoon:

0_02

Wat is uw functie of positie in uw instelling?
1

Lid CvB

2

Medewerker van een centraal stafbureau

3

Medewerker van een decentraal stafbureau (niveau locaties/scholen)

4

Leidinggevende op decentraal niveau (locaties/scholen)

5

Anders, nl.:
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A Beleidsontwikkeling sociale veiligheid
A01

A02

A03

Beschikt uw instelling over een schoolveiligheidsplan?
1

Nee  Ga naar vraag A03

2

Nee, willen we dit en komend schooljaar ontwikkelen  Ga naar vraag A03

3

Ja, zijn we mee bezig en is deels uitgewerkt

4

Ja, er is een goed uitgewerkt plan

Welke status heeft het schoolveiligheidsplan als beleidskader voor de verschillende locaties?
1

Het plan vormt het beleidskader voor alle locaties

2

Het plan vormt het beleidskader, maar geeft ook ruimte voor lokale accenten

3

Behoudens enkele dwingende afspraken, geeft het plan ruimte voor eigen locatiebeleid

4

Anders, nl.:

5

N.v.t.: onze instelling telt één locatie

Voor welke sociale veiligheidsthema’s heeft uw instelling verplicht na te volgen
protocollen of richtlijnen? (meerdere antwoorden mogelijk)
1

Aanpak van ongeoorloofd verzuim

2

Optreden bij ongewenst (ontoelaatbaar) gedrag dat op anderen (medewerkers en/of studenten) is gericht

Bijv. pesten, discriminatie, bedreiging, verbaal geweld, lichamelijk geweld, seksuele intimidatie/geweld

3

Optreden bij strafbare feiten
Bijv. wapenbezit, vandalisme, diefstal, handel in drugs

4

Overtreding van schoolregels en omgangsregels (anders dan hierboven bij 1, 2 en 3)

5

Ander thema, nl.:

Bijv. taalgebruik, kleding, eten in de klas

A04

Welke voorzieningen kent uw instelling op het gebied van sociale veiligheid?
Als aanwezig/beschikbaar, wilt u dan ook aangeven op hoeveel locaties.
Aanwezig
Beschikbaar
Voorziening

nee

w.n.

ja 

Op hoeveel locaties
geregeld/geïmplementeerd?
alle/
meeste

deel

een/
enkele

● vertrouwenspersoon
● meldpunt voor ontoelaatbaar/ongewenst gedrag
● training OP in omgaan met ongewenst gedrag
● training OOP in omgaan met ongewenst gedrag
● afspraken met externe instanties,

zoals: jeugdzorg, gemeente, politie

● cameratoezicht bij stallingen
● cameratoezicht bij ingangen
● toezichthoudend personeel bij ingangen
● cameratoezicht in openbare ruimten

zoals: hal, gangen, kantine

● toezichthoudend personeel in openbare ruimten

zoals: hal, gangen, kantine

● kluisjes voor studenten
● ander, nl.:
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A05

De laatste tijd is er veel aandacht voor het tegengaan van pesten op school.
Ook bij het ministerie van OCW staat dat hoog op de agenda.
● Welke maatregelen zijn er in uw instelling genomen om pesten te voorkomen?
● Welke maatregelen zijn in voorbereiding?
● Over welke maatregelen wordt nagedacht?
al (deels)
geïmplementeerd

Maatregelen/acties om pesten te voorkomen

maatregel in
voorbereiding

wordt over
nagedacht

● onderdeel in (geregelde) bespreking van schoolregels
● training docenten in herkenning en aanpak pesten
● bespreekbaar maken in groep als er wordt gepest
● specifieke methodiek gericht op voorkomen pesten
● anders, nl.:

A06

Een ander thema dat veel aandacht krijgt is het letten op een veilig sociaal klimaat
voor homoseksuele, lesbische, biseksuele en transgender medewerkers en studenten.
Hoe zou u de aandacht voor dit thema in uw instelling karakteriseren?
1

Dat is de laatste jaren een aandachtsthema

2

Daar is (nog) geen/onvoldoende aandacht voor

3

Daar denken we nog over na

4

Dit is geen issue in ons veiligheidsbeleid

5

Anders, namelijk:
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B De beleidscyclus sociale veiligheid
B01

Hebben in uw instelling één of meer medewerkers (mede) tot taak het socialeveiligheidsbeleid (verder)
te ontwikkelen, uit te werken, te implementeren en/of zorg te dragen voor uitvoering en evaluatie?
1

Nee, we zijn een kleine instelling waarin het veiligheidsbeleid (ad hoc / bij incidenten)
in samenspraak met het CvB en bijvoorbeeld teamleiders/docenten, conciërges vorm wordt gegeven

2

Nee, daar zijn geen medewerkers specifiek mee belast omdat sociale veiligheid
integraal onderdeel van het takenpakket/de opdracht is van alle medewerkers van onze instelling

3

Ja

Bij nee (antwoord 1 of 2)  Ga vraag B03
B02

Hoe zijn de verantwoordelijkheden inzake het socialeveiligheidsbeleid over de verschillende geledingen
van uw instelling verdeeld? Welke omschrijving past het beste?

Als u de organisatie in uw instelling onvoldoende herkent, wilt u dan zelf die organisatie
kort beschrijven of in een bijlage meesturen.
1

Er is één centrale persoon/ groep sociale veiligheid die de lijnen uitzet, toeziet op de uitvoering
en/of moet worden ingeschakeld bij (ernstige) incidenten.

2

Een centrale persoon/groep inzake sociale veiligheid zet (richt)lijnen uit;
de uitvoering is in handen van de locatie (of cluster van locaties).

B03

3

De uitvoering is in handen van de locaties (of cluster van locaties).
Op centraal niveau worden ervaringen gedeeld.

4

Anders. Wilt u hieronder de organisatie in uw instelling kort omschrijven of een bijlage meesturen

Op welke niveaus van de organisatie van het socialeveiligheidsbeleid in uw instelling
worden teamleiders, docenten, OOP (bv conciërges) en/of studenten (deelnemers) betrokken bij
a) het op- en bijstellen van beleid
b) overleg over de uitvoering van het beleid
Wilt u bij a) en b) voor de geledingen van de instelling aankruisen wie betrokken worden.
Vertegenwoordigers van
Onderwerp en overlegniveau

teamleiders

docenten

OOP

studenten

a) op- en bijstellen van het beleid
● op centraal niveau
● op locatie

b) overleg over de uitvoering van het beleid
● op centraal niveau
● op locatie

Monitor Sociale Veiligheid

-5-

Beleid

Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2014/2015 | Deel 3: Beleid

59

monitor
sociale
veiligheid

B04

Evaluatie van het socialeveiligheidsbeleid.

Evaluatie kan gericht zijn op de implementatie van het beleid, de resultaten (gegevens over incidenten,
overtredingen, enz.) en nieuwe problemen (bv. loverboys, digitaal pesten/bedreigen)
a) Wanneer vindt evaluatie plaats (onderdeel vaste overlegcyclus, bij nieuwe informatie, na incidenten)
b) Welke informatie wordt gebruikt? (bv. eigen enquêtes, gegevens incidentenregistratiesysteem, enz.)
Wilt u voor de mogelijkheden onder bij a) en b) aangeven of dat voor het centrale niveau geldt en/of
voor alle of een deel van de locaties.
Evaluatie op centraal niveau en/of op locaties
Organisatie evaluatie
en gebruikte informatie

Centraal
niveau

alle/meeste
locaties

deel
locaties

één/enkele
locaties

a) Wanneer gebeurt evaluatie
● is onderdeel in een vaste overlegcyclus
● bij beschikbaarheid (nieuwe) informatie
● na (ernstige) incidenten
● anders, nl:

b) Gebruikte informatiebronnen
● eigen enquêtes bij personeel/studenten
● gegevens incidentenregistratiesysteem
● ervaringen werkvloer
● Monitor Sociale Veiligheid (ecbo)
● anders, nl:
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B05

Zijn de afgelopen 2 schooljaren op onderdelen van de sociale veiligheid extra maatregelen genomen?
En zo ja, over de hele breedte van de instelling of alleen op locaties waar zich problemen hebben
voorgedaan? Zijn er verbeteringen merkbaar?

Wilt u elk van de onderdelen/thema’s van sociale veiligheid aankruisen of een maatregel breed is
ingevoerd of alleen op locaties met problemen. Wilt u vervolgens voor breed of voor locaties met
problemen (afhankelijk van uw eerdere antwoord) aangeven of verbeteringen zijn geconstateerd.
Maatregelen
genomen

Onderdelen /thema’s
sociale veiligheid

Verbetering
geconstateerd

Instelling
breed

Alleen op
locatie(s)
met
problemen

ja

ja

Op alle
of een deel
van de locaties
ja

nee

?

Alleen een/meer
locatie(s)
met problemen
ja

nee

?

● ongeoorloofd verzuim
● ongewenst gedrag gericht op anderen

(bv. pesten, bedreiging, seksueel geweld)
● strafbare gedrag

(bv. wapenbezit, handel in drugs)
● overtreden school- /omgangsregels

(bv. kleding, eten in de klas, aanspreken)
B06

Als u in vraag B05 op een onderdeel hebt aangegeven dat er maatregelen zijn genomen
én dat verbetering is opgemerkt, kunt u dan aangeven welke maatregel(en) het betrof.
Onderdeel waarop maatregel is genomen Genomen maatregel(en)
● ongeoorloofd verzuim

● ongewenst gedrag gericht op anderen

(bv. pesten, bedreiging, seksueel geweld)

● strafbare gedrag

(bv. wapenbezit, handel in drugs)

● overtreden school- /omgangsregels

(bv. kleding, eten in de klas, aanspreken)

B07

Als u in vraag B05 op een onderdeel hebt aangegeven dat er maatregelen zijn genomen
én geen verbetering is opgemerkt, kunt u dan aangeven wat redenen zijn waardoor dat niet is gelukt.
Onderdeel waarop maatregel is genomen Verklaring uitblijven verbetering
● ongeoorloofd verzuim

● ongewenst gedrag gericht op anderen

(bv. pesten, bedreiging, seksueel geweld)

● strafbare gedrag

(bv. wapenbezit, handel in drugs)

● overtreden school- /omgangsregels

(bv. kleding, eten in de klas, aanspreken)
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C Uw mening over het socialeveiligheidsbeleid van de instelling
C01

C02

Is er naar uw mening op het bestuurlijk niveau van uw instelling voldoende aandacht voor het
thema sociale veiligheid?
1

Ja, daar is voldoende aandacht voor

2

Ja, in redelijke mate, maar zou meer moeten zijn

3

Nee, dat is (nog) onvoldoende aandacht voor

Is er naar uw mening op de werkvloer van uw instelling voldoende aandacht
voor het socialeveiligheidsbeleid? Wilt u globaal aangeven op welk deel van de locaties er:
●voldoende aandacht is
●redelijk wat aandacht is, maar meer zou kunnen zijn
●onvoldoende aandacht is

Naar keuze:
u kunt uw antwoord in een globaal percentage aangeven of in het aantal locaties
Mate van aandacht

Globale percentages

Er is voldoende aandacht

%

aantal

Er is in redelijke mate aandacht, maar het
zou meer kunnen zijn

%

aantal

Er is (nog) onvoldoende aandacht

%

aantal

%

aantal

100

Totaal
C03

Aantallen

Welke onderdelen/thema’s van het socialeveiligheidsbeleid zouden meer aandacht moeten krijgen
en welke zouden (inmiddels) minder aandacht nodig hebben?
Meer of minder aandacht nodig voor een thema
Thema/onderdeel sociale veiligheid

veel meer

meer

zelfde laten

minder

● ongeoorloofd verzuim
● ongewenst gedrag gericht op anderen

(bv. pesten, bedreiging, seksueel geweld)
● strafbare gedrag

(bv. wapenbezit, handel in drugs)
● overtreden school- /omgangsregels

(bv. kleding, eten in klas, aanspreken, enz.)
● bevorderen van het sociale klimaat

(bv. gezamenlijke activiteiten op school/in de
buurt, schoolprojecten)

● anders, namelijk:
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C04

Maatregelen om het socialeveiligheidsbeleid en sociale klimaat te verbeteren kunnen meer gericht zijn:
a) op fysieke zaken (camera’s, toezichthouders, poortjes, enz.) of
b) op de houding en sociale competenties van personeel en studenten.
Waar lag in uw instelling het accent de laatste jaren?
Vindt u dat het accent (inmiddels) zou moeten verschuiven?
Het accent in het beleid
accent fysieke
maatregelen

C05

●

Waar lag het accent de afgelopen jaren?

●

Waar moet het accent de komende jaren liggen?

accent sociale
maatregelen

evenwicht
fysiek-sociaal

Hieronder staan een aantal beweringen over sociale veiligheid.
Wilt u aangeven of u het met die bewering eens of oneens bent.
Bewering over sociale veiligheid

eens

oneens

● Ik vind dat in onze instelling meer aandacht moet zijn voor het handhaven van

het veiligheidsbeleid

● Ik vind dat onze instelling voldoende aandacht geeft aan veiligheidspreventie
● Onze instelling doet er veel aan om een klimaat te bevorderen waarin studenten

openlijk voor hun seksuele geaardheid kunnen uitkomen

● We hebben volgens mij een goed inzicht in welke maatregelen effectief zijn voor

het bevorderen van de sociale veiligheid op school

● Onze instelling doet er veel aan om in de omgang tussen medewerkers een open

aanspreekcultuur te bevorderen

● Ik vind dat in ons veiligheidsbeleid voldoende aandacht is voor het bevorderen

van een goed sociaal klimaat (voorlichting, gemeenschappelijke
schoolactiviteiten, enz.)

● Onze instelling doet er veel aan om een klimaat te bevorderen waarin

medewerkers openlijk voor hun seksuele geaardheid kunnen uitkomen

● Onze instelling doet er veel aan om in de omgang tussen studenten een open

aanspreekcultuur te bevorderen

● Onze instelling doet er veel aan om in de omgang tussen medewerkers en

studenten een open aanspreekcultuur te bevorderen

● Ik vind dat in ons veiligheidsbeleid te veel het accent ligt op technische

voorzieningen als camera’s en toegangspoortjes

● Ik vind dat onze instelling een open aanspreekcultuur heeft in de omgang

tussen medewerkers en studenten
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D Aanvullende opmerkingen
D01

Als u aanvullende opmerkingen heeft (bij een van de onderdelen of op een van de vragen
dan kunt u die hieronder noteren. Graag het thema of de vraag eerst vermelden.

D02

Wilt u eventueel meewerken aan een kort telefonisch interview voor een eventuele verduidelijking en
uitdieping van thema’s die in de vragenlijst aan de orde zijn gesteld?
1

ja, bereid aan een interview mee te werken

2

nee

Bedankt voor uw medewerking.
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