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Veiligheidsbeleidsplan Pius Canisius 

 

Prepare and prevent, don't repair and repent. (auteur onbekend) 

1. Algemeen 

 

1.1 Visie 
 

De Stichting Carmelcollege stelt de zorg voor de mens centraal. Niet alleen bij haar primaire taak: het 

aanbieden van bijzonder voortgezet onderwijs, maar ook bij het scheppen van noodzakelijke 

randvoorwaarden voor dat onderwijs. Eén van die randvoorwaarden is veiligheid.  

Onze instelling Pius Canisius is een sterke organisatie met de ambitie om hoge kwaliteit te bieden op 

het gebied van onderwijs, zorg en aandacht. Hiervoor is veiligheid een randvoorwaarde.   

Onze oorspronkelijke plaats in de samenleving komt voort uit de katholieke traditie. Van daaruit 
brengen wij onze leerlingen zorg en respect voor de schepping bij. We leren hen op respectvolle 
wijze opkomen voor zichzelf en anderen. Zo scheppen we een schoolklimaat waarin ieder zich veilig 
weet en vertrouwen heeft in zichzelf en de ander. Vanuit deze visie is veiligheid een randvoorwaarde 
om dat te kunnen doen. 
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2. Fysieke veiligheid 

 

2.1 Arbeidsomstandigheden 

2.1.1 EHBO/BHV 

In de Arbowet staan de voornaamste taken van de bedrijfshulpverlening omschreven: 

- Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen; 

- Het beperken en het bestrijden van een beginnende brand; 

- Het voorkomen en beperken van ongevallen; 

- Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle personen in het gebouw; 

- Het alarmeren van en samenwerken met de gemeentelijke of regionale brandweer en andere 

hulpverleningsorganisaties bij een beginnende brand of bij een ongeval.  

 

Elke locatie beschikt over een bedrijfshulpverleningsplan (BHV-plan). Het doel van dit plan is het 

beschikbaar hebben van een bedrijfshulpverleningsorganisatie die bij een dreigende noodsituatie 

snel kan worden geactiveerd en doelmatig kan optreden om de oorzaak van de noodsituatie geheel 

of gedeeltelijk te elimineren en de gevolgen en effecten ervan zoveel mogelijk kan beperken. In het 

BHV-plan staan verschillen scenario’s nader uitgewerkt, als een brand, een (ernstig) ongeval en een 

bommelding. Door middel van instructie en een periodieke oefening wordt het BHV-plan aan de 

praktijk getoetst en wordt zo nodig bijgesteld.  

 

(Bijlage 1: BHV-plan per locatie) 

 

2.1.2 Noodsituaties 

 

Op de school zijn een aantal procedures om in noodsituaties te zorgen voor de veiligheid.  

In ieder gebouw, dus ook in een schoolgebouw, kunnen zich situaties voordoen die het noodzakelijk 

maken dat alle aanwezigen het gebouw zo snel mogelijk verlaten. Naast genomen preventie- en 

preparatiemaatregelen is een ontruimingsplan nodig. Elke locatie beschikt over een ontruimingsplan. 

De wet verplicht scholen tevens oefeningen te houden en deze te evalueren in aanwezigheid van alle 

betrokkenen. Op alle locaties wordt dit jaarlijks gedaan. In deze oefening wordt het ontruimingsplan 

getoetst aan de werking in de praktijk en waar nodig wordt het plan bijgesteld.  

 

(Bijlage 2: Ontruimingsplan - per locatie) 

 

2.1.3 RI&E 

De RI&E (Risico-Inventarisatie en Evaluatie) vormt een instrument om de kwaliteit van de 

arbeidsomstandigheden te verbeteren. De RI&E brengt op een gestructureerde wijze de risico’s en 

managementverantwoordelijkheden in kaart. Elke vier jaar komt er een nieuwe RI&E per locatie. De 

laatste RI&E dateert van 2013 en is voor alle locaties gevalideerd (De nieuwe RI&E zal iets later voor 

Rijssen uitgevoerd worden, i.v.m.  de verbouwing van de locatie). Bij de RI&E hoort ook een plan van 

aanpak om verbeteringen door te voeren met als gevolg een veiliger en gezonder werkklimaat.  

 

(Bijlage 3: RI&E - per locatie) 
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2.2 Brandveiligheid 

In het bouwbesluit en in NEN-normeringen zijn de regels voor het (ver)bouwen van schoolgebouwen 

en onderhoud hiervan opgenomen. De scholen voldoen hier aan. Daarnaast beschikken de scholen 

over een gebruikersmelding. Dit houdt in dat de school zich bij de gemeente heeft gemeld voordat zij 

het gebouw in gebruik heeft genomen. De gebruiksmelding voorziet niet altijd in een controle door 

de brandweer. De school houdt regelmatig zelf controles.  

Daarnaast staan de brandoefeningen van de school opgenomen in het BHV-plan.  

(Bijlage 1: BHV-plan – per locatie) 

 

2.3 Omgevingsveiligheid 

 

2.3.1 Verkeersveiligheid 

Er wordt op de scholen mede in samenwerking met de gemeente, aandacht besteed aan de 

verkeersveiligheid in de omgeving en het gedrag van leerlingen in het verkeer.  

 

2.3.2 Plein, buurt 

Er is goed en regelmatig contact met de wijkagent. De scholen brengen de buurt op de hoogte 

wanneer zich mogelijk overlastgevende evenementen voordoen. Daarnaast is er contact met de 

omliggende buurt om op de hoogte te blijven over de eventuele ongewenste situaties die zich 

voordoen, zodat er adequaat op gereageerd kan worden.  

 

2.4 Vandalisme en inbraakbestendige gebouwen  

Bij de bouw van de schoolgebouwen is/wordt bij de keuze van materialen rekening gehouden met 

inbraakrisico’s en vandalisme.  

De scholen beschikken verder over camera’s en alarmsystemen in het schoolgebouw. 

 

2.5 Toezicht 

Elk personeelslid van de instelling Pius Canisius is verantwoordelijk voor het toezicht en toezicht 

houden op de schoollocaties. Dit kan op verschillende wijzen uitgevoerd worden. Belangrijkste term 

in dit verband is ‘zichtbaarheid’, het gaat dan om ‘zien en gezien worden’. Mensen willen zien en 

weten wat er in hun omgeving gebeurt en willen erop vertrouwen dat ook anderen dat zien en 

weten. Zichtbaarheid wordt voor een groot deel bepaald door: overzichtelijkheid, zichtlijnen, 

verlichting maar ook door de aanwezigheid van mensen en toezicht. Het gaat daarbij om ‘horen en 

gehoord worden’, maar ook ‘kennen en gekend worden’.  

Toezicht kan op verschillende manieren uitgeoefend worden:  

- Formeel (politie, beveiliger, bewaker); 

- Semiformeel (conciërge, huismeester, conducteurs); 

- Informeel ( omwonenden, passanten).  
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De instelling Pius Canisius maakt gebruik van elke variant van toezicht. Er wordt samen gewerkt met 

de wijkagent en omwonenden om altijd op de hoogte te kunnen zijn van onveilige situaties. Als hier 

melding van gemaakt wordt, wordt hier gelijk op geanticipeerd en verschillende protocollen worden 

in gang gezet. Maar ook wordt er gebruikt gemaakt van semiformeel toezicht. De conciërge loopt op 

de dag verschillende rondes door het schoolgebouw om te surveilleren, om te kijken naar ongewone 

situaties of ongewenste bezoekers. Tijdens de schooltijden behoort elk personeelslid mee te helpen 

met het toezicht houden in het schoolpand.  

Voor de pauzes is een surveillancerooster opgesteld.   

 

2.6 Organisatie van veiligheid – preventiemedewerker 

De Arbeidsomstandighedenweg (Arbowet) stelt organisaties verplicht één of meerdere deskundige 

medewerkers met preventietaken aan te stellen: de zogenoemde 'preventiemedewerker'. Per locatie 

is er voor het einde van het schooljaar 2013-2014 een preventiemedewerker aangewezen en 

opgeleid.  
 

Preventiemedewerkers hebben drie wettelijke taken: 

1. het (mede) uitvoeren en opstellen van de RI&E 
2. het adviseren van en nauw samenwerken met de mr 
3. het uitvoeren van preventietaken (oa. uit het plan van aanpak) 

 

De eerste twee taken worden uitgevoerd door de schoolleiding.  Het uitvoeren van de preventietaak 

(de derde wettelijke taak) valt onder de werkzaamheden van de preventiemedewerker.  

De taken van de preventiemedewerker op de locatie zijn:  

 Toezien op het uitvoeren van het veiligheidsbeleidsplan 

 Actualiseren schoolveiligheidsplan, draaiboeken en procedures ‘op maat’ voor de 

betreffende locatie.  

 Adviseren schoolleiding over zaken die de veiligheid op school kunnen bedreigen 

 Adviseren van de schoolleiding over schoolexterne veiligheidszaken, hierbij kan worden 

gedacht aan de veiligheid in de directe omgeving van de school en zaken die de routers van 

en naar de school betreffen.  

 Adviseren van de schoolleiding over scholing omtrent veiligheid. 

 De voortgang monitoren van veiligheidsprojecten op school.  
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3. Sociale veiligheid 

 

3.1 Verzuimbeleid 

 

Ongeoorloofd schoolverzuim leerlingen: 

Er is sprake van ongeoorloofd schoolverzuim als een leerling te laat of helemaal niet op school 

verschijnt, zonder opgaaf van reden of zonder dat daar toestemming voor is verleend (te laat 

komen, spijbelen of wegblijven zonder opgaaf van reden, ten onrechte ziekmelden). 

Schoolverzuim kan een eerste signaal zijn voor achterliggende problematiek, daarom is het van 

belang dat deze signalen vroegtijdig opgepakt worden. Ongeoorloofd schoolverzuim is strafbaar. 

In het handelingsprotocol schoolveiligheid van de gemeente Almelo staat welke maatregelen 

school en andere partners kunnen nemen. De scholen voeren verder een beleid dat gericht is op 

het terugdringen van lesuitval.  

(Bijlage 4: Handelingsprotocol schoolveiligheid van de gemeente Almelo en Tubbergen) 

 

Verzuim docenten: 

Op beide scholen is een verzuimprotocol opgesteld om duidelijkheid in de procedure rond 

verzuim bij ziekte te geven. Hierin is beschreven hoe, in geval van ziekte, gehandeld dient te 

worden door de betrokken medewerkers en de direct leidinggevenden. De direct 

leidinggevende en de betrokkene zijn beiden verantwoordelijk voor het volgen van de juiste 

procedures. 

(Bijlag 5:  Verzuimprotocol - per school) 

 

3.2 Pesten 

Pesten kan worden gezien als een uitingsvorm van fysiek en/of psychisch geweld. Dit verplicht de 

scholen ertoe een anti-pestbeleid te voeren. Sommige vormen van pesten zoals vernieling van 

eigendom zijn strafbaar conform het wetboek van strafrecht. Daarnaast kennen beide scholen een 

pestprotocol. Pius en Canisius willen voor alle leerlingen die de school bezoeken, een veilige school 

zijn. Dit betekent dat de school expliciet stelling neemt tegen pestgedrag en concrete maatregelen 

neemt bij voorkomend pestgedrag.  

 (Bijlage 6: Pestprotocol per school) 

 

(Bijlage 7: Beleidsplan sociale veiligheid Canisius) 

 

3.3 Bedreiging/agressie  

Ongewenste omgangsvormen zoals pesten, discrimineren, agressie, geweld of intimidatie kunnen 

zich overal voordoen, ook binnen het onderwijs. Werkgevers zijn op basis van de Arbowet en de 

Algemene Wet Gelijke Behandeling verplicht ongewenst gedrag tegen te gaan. Regels omtrent 

gedrag van leerlingen staan omschreven in het leerlingenstatuut. Het leerlingenstatuut regelt de 

rechten en plichten van leerlingen en de school.  
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De schoollocaties in Almelo- Tubbergen hebben een convenant gesloten met verschillende partijen, 

‘Veiligheid in en rondom de scholen”. Dit convenant heeft tot doel om een eenduidig en sluitend 

stelsel van afspraken te maken ten behoeve van het voorkomen en bestrijden van overlast, 

vandalisme en ander crimineel gedrag en het creëren van een (sociaal) veilig klimaat op en rondom 

de school.  

 

Naast het convenant is er ook een handelingsprotocol voor Almelo/Tubbergen. Het protocol bevat 

afspraken en handreikingen ten aanzien van het omgaan met geweld, intimideren, pesten, schelden, 

drugs, vernieling, diefstal, wapenbezit, vuurwerk en schoolverzuim. Het betreft algemene 

uitgangspunten waarvan in bijzondere gevallen kan worden afgeweken. Afhankelijk van de situatie 

wordt door de school een keus gemaakt welke stap gezet wordt. 

(Bijlage 8: Leerlingenstatuut per school)  

(Bijlage 9:  Convenant Veiligheid in en rondom de scholen gemeente Almelo-Tubbergen) 

(Bijlage 4: Handelingsprotocol schoolveiligheid van de gemeente Almelo-Tubbergen) 

 

3.4 Seksuele intimidatie/geweld  

Er is sprake van seksuele intimidatie indien iemand wordt geconfronteerd met ongewenste seksueel 

getinte aandacht in de vorm van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag dat door degene die hiermee 

geconfronteerd wordt als onaangenaam wordt ervaren. Het gaat hierbij om gedrag dat plaatsvindt 

binnen of in samenhang met de onderwijssituatie en welke zowel opzettelijk als onopzettelijk kan 

plaatsvinden.  

Wanneer er sprake is van seksueel misbruik door een medewerker van de school gaat het om een 

zedenmisdrijf. Bij een zedenmisdrijf geldt een aangifte- en meldplicht. Deze wettelijke aangifte- en 

meldplicht is beperkt tot seksueel misbruik van leerlingen die op het moment van het misbruik 

jonger zijn dan achttien jaar. 

Maatregelen die de school en andere partijen kunnen nemen, staan verder uitgewerkt in het 

handelingsprotocol schoolveiligheid van de gemeente Almelo.  

(Bijlage 4: Handelingsprotocol schoolveiligheid van de gemeente Almelo-Tubbergen) 

 

 

3.5 Roken, Alcohol, drugs, wapens 

Roken 

Leerlingen mogen in de schoolgebouwen niet roken, ook niet in de pauzes en na de lessen. Per 

locatie zijn er op schoolterrein aangewezen plekken/rookzones waar leerlingen mogen roken. 

Alcohol en drugs 

De scholen verbieden het om alcohol, drugs die niet aantoonbaar door een arts zijn voorgeschreven, 

binnen de schoolgebouwen of het terrein van de school te brengen. In geval de school kennis heeft 

dan wel een redelijk vermoeden heeft, dat een persoon drugs binnen een schoolgebouw of 

schoolterrein heeft gebracht of voorhanden of op andere wijze onder zich heeft, wordt deze persoon 

bewogen tot afgifte van deze goederen. De school geeft hiervoor geen schadevergoeding en is niet 



7 
 

aansprakelijk voor schade, in welke zin dan ook, welke voortvloeit uit deze maatregel. De school 

verbindt deze regel en maatregel als voorwaarde tot toelating tot schoolgebouw of schoolterrein. Dit 

wordt vooraf in het schoolreglement kenbaar gemaakt. Hiermee wordt intern rechtmatigheid van 

het handelen verkregen. Ingeleverde drugs worden ter vernietiging overgedragen aan de politie. 

Maatregelen die de school en andere partijen kunnen nemen staan verder uitgewerkt in het 

handelingsprotocol schoolveiligheid van de gemeente Almelo/Tubbergen.  

 

Wapens 

De school verbiedt het om voorwerpen die het karakter van een wapen dragen (stiletto’s, 

vlindermessen, valmessen en dergelijke) alsmede voorwerpen die als wapen kunnen worden 

gehanteerd (wanneer bijvoorbeeld een schroevendraaier wordt gebruikt om mee te dreigen) in bezit 

te hebben of als wapen te hanteren. 

Wanneer de school kennis heeft, dan wel een redelijk vermoeden heeft dat een persoon een 

dergelijk wapen bezit of ziet dat een voorwerp als wapen wordt gehanteerd binnen het 

schoolgebouw of schoolterrein, zal de bezitter van het voorwerp worden bewogen tot afgifte. 

Vervolgens worden de wapens ter vernietiging aan de politie overgedragen. De school geeft hiervoor 

geen schadevergoeding en is niet aansprakelijk voor schade in welke zin dan ook, welke voortvloeit 

uit deze maatregel. 

Maatregelen die de school en andere partijen kunnen nemen, staan verder uitgewerkt in het 

handelingsprotocol schoolveiligheid van de gemeente Almelo/Tubbergen.  

(Bijlage 4: Handelingsprotocol schoolveiligheid van de gemeente Almelo/Tubbergen)  
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4. Overige onderwerpen 

 
4.1 Preventie/ sociale vaardigheden 

Leerlingen worden gestimuleerd zich te ontwikkelen tot vaardige, betrokken en zelfstandige 

volwassenen. Sociale vaardigheidstrainingen worden aan leerlingen gegeven die hier problemen met 

hebben. 

Op de scholen is sprake van een zorgstructuur doormiddel van een ZAT-team en/of IZT-team. 

 

4.2 Meting/evaluatie veiligheidsbeleving 

In de tevredenheidsonderzoeken die op de scholen gehouden worden, wordt ook naar de 

veiligheidsbeleving van leerlingen en medewerkers gevraagd. Tweejaarlijks wordt de tevredenheid 

van leerlingen gemeten;, daarbij wordt leerlingen gevraagd in welke mate ze zich veilig voelen op 

school, ook ouders wordt gevraagd of hun kind zich veilig op school voelt.  

Om de vier jaar wordt een groot medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden op school. In dit 

tevredenheidsonderzoek worden medewerkers verschillende stellingen voorgelegd op het gebied 

van sociale veiligheid. Het gaat hierbij om het veilig voelen binnen de school, gepest worden binnen 

het team, seksuele opmerkingen of gedragingen en discriminatie binnen het team. 

 

4.3 Vertrouwenspersoon 

Op iedere locatie is minstens één medewerker benoemd tot vertrouwenspersoon voor leerlingen 

en/of medewerkers. Deze vertrouwenspersoon is aangesteld voor de eerste opvang van klachten bij 

ongewenst gedrag. De scholen zorgen ervoor dat deze vertrouwenspersonen goed zijn opgeleid en 

dat ze zich ook regelmatig laten bijscholen.  

 

(Bijlage 10: Lijst namen/telefoonnummers vertrouwenspersonen per locatie) 

(Bijlage 11: Taakomschrijving vertrouwenspersoon) 

 

4.4 Arbeidsgezondheidskundig onderzoek 

In het kader van goed werkgeverschap wordt onder personeelsleden van 40 jaar en ouder, eens in de 

vier jaren een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) uitgevoerd. Een PMO is een geneeskundig 

onderzoek, dat zonder dat er sprake is van gezondheidsklachten of indicatie, wordt aangeboden aan 

mensen met het oog op een mogelijk gezondheidsrisico of – probleem. Dit onderzoek wordt 

uitgevoerd door een erkend bedrijf. Medewerkers nemen hier op vrijwillige basis aan deel. Iedere 

medewerker kan ervoor kiezen doormiddel van een eigen bijdrage aanvullend onderzoek te laten 

doen.  
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4.5 Leerlingenstatuut / schoolreglement  

Beide scholen beschikken over een eigen leerlingenstatuut. In het leerlingenstatuut staan allerlei 

rechten en plichten van de leerlingen en van de school vastgelegd. Hierin staan zaken genoemd 

omtrent privacy, ongewenst gedrag, kleding, gedrag binnen en buiten de school, eigendommen, 

straffen, schorsing en verwijdering. Dit leerlingenstatuut wordt waar nodig elk jaar geüpdatet. 

(Bijlage 8: Leerlingenstatuut per school) 

 

4.6  Communicatie van veiligheid - partners  

 

Op elke locatie zijn de contactgegevens van de verschillende partners in het kader van veiligheid 

bekend.  

(Bijlage 12: Overzicht contactgegevens partners op gebied van veiligheid – per locatie) 

 

4.7 Omgang met de media 

De instelling Pius Canisius beschikt over een persprotocol. In dit persprotocol staat beschreven hoe 

de verantwoordelijkheden verdeeld zijn bij communicatie met de media. Er is een leidraad 

opgenomen hoe te handelen in en na een persgesprek, daarnaast staat hierin de 

communicatieprocedure beschreven bij calamiteiten.  

(Bijlage 13: Persprotocol instelling Pius Canisius) 

 

4.8 Klachtenregeling 

Artikel 24b van de WVO verplicht het bevoegd gezag tot een regeling voor de behandeling van 

klachten. De Stichting Carmelcollege heeft een onafhankelijke klachtencommissie. In de 

klachtenregeling van de instelling staan alle procedures en maatregelen omschreven die gelden bij 

een ingediende klacht.  

(Bijlage 14: Klachtenregeling Stichting Carmelcollege) 

 

4.9 Schorsing/ sancties  

Sancties leerlingen 

De regels betreffende besluiten tot schorsing en verwijdering van leerlingen zijn vastgelegd in artikel 

27, lid 1 van de Wet op voortgezet onderwijs en het Inrichtingsbesluit W.V.O van 6 april 1993, Stb. 

207, artikel 13, 14 en 15.  

In het Schoolleidersstatuut van de Stichting zijn de besluiten tot schorsing en verwijdering formeel 

gemandateerd aan de schoolleider.  Binnen het Pius Canisius is het besluit schorsing 

doorgemanteerd aan de locatiedirecteuren. Binnen de Stichting is een protocol opgesteld om er voor 

te zorgen dat besluiten met betrekking tot schorsing en verwijdering in overeenstemming met wet- 

en regelgeving alsmede zorgvuldig en onderbouwd worden genomen.  

(Bijlage 15:  Protocol schorsing en verwijdering Stichting Carmelcollege) 
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Sancties personeel  

De schoolleider heeft de mogelijkheid om medewerkers aan te spreken op gedragingen die niet 

passen bij de uitoefening van hun functie. Verslaglegging hiervan is van belang. De schoolleider kan 

overwegen om formeel een waarschuwing af te geven en vast te leggen. In de regel wordt dit gezien 

als de aankondiging dat indien de gedraging niet ophoudt of wijzigt, de medewerker een disciplinaire 

maatregel tegemoet kan zien.  

Het schoolleidersstatuut regelt dat een besluit met betrekking tot het uitvoeren van een disciplinaire 

maatregel – behoudens ontslag – door de eindverantwoordelijk schoolleider genomen wordt. 

4.10 Incidentenregistratie 

Fysieke en sociale veiligheid 

Voor de registratie van ongevallen en schadeformulier als ook de registratie van grensoverschrijdend 

gedrag maakt Pius Canisius gebruik van het Iris+ schoolveiligheidssysteem met een koppeling naar 

het leerlingvolgsysteem SOM (service op maat). Met het leerlingvolgsysteem kan per leerling 

gegevens verzameld worden over de schoolprestaties, het gedrag, de capaciteiten van de leerling en 

welke begeleiding en ontwikkelingen de leerling doormaakt. Als een incident gemeld wordt, wordt 

dit verwerkt in SOM en automatisch ook door gekoppeld naar IRIS+. 
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1. Inleiding en toelichting 
 
 
Bij een calamiteit zoals brand, explosie of ongeval kan de veiligheid van de personen in een 
gebouw niet alleen bedreigd worden door de calamiteit zelf, ook de paniekreacties die gemakkelijk 
ontstaan, kunnen leiden tot gevaarlijke situaties. Daarom is het noodzakelijk dat er van tevoren 
een duidelijk plan is gemaakt voor het handelen tijdens een calamiteit of ongeval. 

 
Dit bedrijfshulpverlenigsplan (BHV plan) geeft een overzicht van de technische en organisatorische 
maatregelen en protocollen die gebruikt worden ten behoeve van de BHV, zoals een gehele of 
gedeeltelijke ontruiming van het Pius X College, locatie Aalderinkshoek. 

 
De volgende functiehouders zijn bevoegd tot het geven van een ontruimingsbevel: 

• Locatiedirecteur. 
Bij afwezigheid van de locatiedirecteur en in zeer urgente gevallen, maar altijd onder 
verantwoordelijkheid van de locatiedirecteur: 

• Vervanger locatiedirecteur; 
• Ploegleider BHV; 
• Aanwezig personeel; 
• Het bevoegd gezag. 

 
Het ontruimingsbevel wordt gegeven op basis van beredeneerbare argumentatie bijvoorbeeld bij: 

• Brand; 
• Gasontsnapping; 
• Explosiegevaar; 
• Instortingsgevaar; 
• Bommelding; 
• Stroomstoring (uitvallen ventilatie scheikundelokalen); 
• Gevaar van buitenaf. 

      
Hiervoor is naast de opgenomen preventie- en preparatiemaatregelen een ontruimingsplan nodig. 
Een voorwaarde voor een gestructureerde ontruiming is dat de opzet van het plan bij alle 
gebruikers van het gebouw bekend is. Nieuwe medewerkers en leerlingen worden bij  
“indiensttreding” gewezen op het ontruimingsprotocol “Hoe te handelen bij een calamiteit” dat in 
elke ruimte aan de muur hangt. Daarnaast wordt er elk jaar een volledige ontruiming gehouden 
waarbij de nadruk ligt op het verbeteren van het bestaande plan en protocollen. 
 
Toelichting 

a) Medewerkers en leerlingen moeten op de hoogte zijn van de inhoud van het 
ontruimingsprotocol “Hoe te handelen bij een calamiteit”. 

b) De leden van het BHV-team moeten op de hoogte zijn van de inhoud van het 
BHV-plan en ernaar handelen. 

c) In situaties waarin niet is voorzien, zal naar bevind van zaken, onder  
      verantwoordelijkheid van de locatiedirecteur, gehandeld worden. 
d) De locatiedirecteur is verantwoordelijk voor de BHV-organisatie in het gebouw, volgens de 

Arbo-wet, artikel 15. 
e) Het onderdeel ontruimingsplan is conform de NTA 8112 opgesteld.       

 
 
Namens Pius X College 
getekend voor akkoord, 
d.d.  
 
 
 
drs. F. Schoondermark 
Directeur locatie Aalderinkshoek 
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2. Situatietekening 
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3. Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 
 
 
Gegevens gebouw: 
Naam:   Pius X College (locatie Aalderinkshoek). 
Adres:   César Franckstraat 4 
Postcode           7604 JG 
Plaats   Almelo 
Telefoonnummer 0546-540808 
E-mail   info@piusx.nl 
 
 
Dit onderwijsgebouw bestaat uit 4 bouwlagen (begane grond, 3 verdiepingen hoog). 
 
Hoofdingang:  
César Franckstraat 4 
 
Begane grond: 
De volgende onderdelen zijn hier aanwezig: 

• Receptie; 
• 3 gymzalen (naast het gebouw); 
• Bijgebouw (bungalow); 
• Hoofdkraan gas; 
• Meerdere lokalen; 
• Enkele opslagruimtes; 
• Overblijfruimte leerlingen; 
• Computerruimte. 

 
Eerste verdieping: 
De volgende onderdelen zijn hier aanwezig: 

• Garderobe en kluisjes; 
• EHBO ruimte; 
• Meerdere lokalen/kantoren; 
• Scheikundelokaal/kabinet; 
• Opslag gevaarlijke stoffen; 
• Opslag gasflessen; 
• Biologielokaal (gas in kabinet). 

 
Tweede verdieping: 
De volgende onderdelen zijn hier aanwezig: 

• Opslag gevaarlijke stoffen; 
• Meerdere kantoren; 
• Personeelskamer; 
• Kleine keuken; 
• Natuurkundelokaal; 
• Mediatheek; 
• Computerlokaal. 

 
Derde verdieping: 
De volgende onderdelen zijn hier aanwezig: 

• Meerdere lokalen; 
• Kantoren; 
• Studiezaal. 

 
De normale openingstijden voor het onderwijs zijn 08.30 uur tot 17.00 uur. 
Normaal gesproken zijn er dan circa 750 leerlingen en 70 personeelsleden aanwezig. 
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Installatie gebouw: 

 
Brandmelding 
De brandmeldinstallatie is gecertificeerd en in beheer bij de facilitaire dienst. De heren Stamsnieder 
en Brand zijn hiervoor opgeleid en testen maandelijks de installatie. Tevens leggen zij dit vast in 
het logboek. 
 
Ontruiminginstallatie 
Als de ontruimingsinstallatie (slow-whoop) in werking treedt, dient de BHV’er zich nadat hij/zij 
zijn/haar eigen werkplek veilig heeft gesteld zo spoedig mogelijk te melden bij de receptie en de 
niet BHV’ers moeten zich gereed maken voor vertrek en zich begeven naar de verzamelplaats. 
Wanneer de handbrandmelder aangesproken wordt, zal de slow-woop installatie ook in werking 
treden. De BHV’ers moeten zich dan na hun eigen werkplek veilig te hebben gesteld zo spoedig 
mogelijk melden bij de receptie en de niet-BHV’ers maken zich gereed voor vertrek en moeten 
vertrekken naar de verzamelplaats. 
 
Doormelding van brandalarm 
Deze gaat vanaf de brandmeldcentrale door naar de particuliere alarmcentrale en vervolgens naar 
de regionale alarmcentrale, geld ook voor handbrandmelders. 
 
Droge blusleiding 
Is in dit gebouw niet aanwezig. 
 
RWA installatie (rook en warmte afvoersysteem) 
Is in dit gebouw niet aanwezig. 
 
Brand- en rookwerende scheidingen 
Deze zijn aanwezig. Deuren zijn uitgerust met vastzet inrichtingsinstallatie (zogenaamde 
kleefmagneten). De trappenhuizen zijn voorzien van kleefmagneten en zijn rookwerend uitgevoerd. 
Het gebouw is in meerdere compartimenten opgedeeld om eventuele warmte en rook binnen de 
perken te houden. 
 
Gasblusinstallatie 
Is in dit gebouw niet aanwezig. 
 
Hoofdkraan gas (op begane grond). 
 
Blusmiddelen 
In het hele gebouw zijn op diverse plaatsen in de gangen brandslanghaspels en kleine 
blusmiddelen aanwezig. Als specifieke aanvulling zijn er in enkele lokalen met een verhoogd risico, 
(scheikunde/computerruimte) ook beperkte blusmiddelen aanwezig. 
Op de ontruimingsplattegronden zijn de diverse blusmiddelen aangegeven. In de gangen zijn 
hiervoor speciale aanduidbordjes aangebracht bij de blusmiddelen. 
 
Brandweerlift 
Is in dit gebouw niet aanwezig. 
 
Lift 
Is in dit gebouw wel aanwezig. 
Tijdens een ontruiming mag deze lift niet gebruikt worden. 
 
Alarmering 
Alarmering is op diverse manieren mogelijk: 

• Automatische brand-/rook-/handbrandmelders aanwezig, met directe doormelding 
            naar de particuliere alarmcentrale, vervolgens naar de brandweer; 

• Bij het indrukken/ inslaan van handbrandmelders zal tevens het slow-whoop in werking 
treden; 

• Telefonische melding naar de receptie. Al naar gelang de informatie zal de BHV-organisatie 
opgeroepen worden en zal eventueel een gedeeltelijke of een algehele ontruiming in gang 
gezet worden conform het protocol. 
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Bij brandmeldingen wordt het totale gebouw ontruimd. 
 
Bedrijfshulpverleningsorganisatie 

• Hoofd van de bedrijfshulpverlening (ploegleider); 
• Bedrijfshulpverleners; 
• Tijdens de normale openstelling van het gebouw zijn er voldoende gecertificeerde 

            bedrijfshulpverleners aanwezig. Dit zijn personeelsleden die jaarlijks de bijeenkomsten  
            (herhaling BHV + AED) bijwonen, die verzorgd worden door HumanCapitalCare; 

• Receptionist(e). 
 
Communicatiemiddelen 

• De bedrijfshulpverleners communiceren mondeling; 
• De intercominstallatie kan dienen voor algemene oproepen die in het hele gebouw 

hoorbaar zijn; 
• Bij de receptie staat een megafoon die gebruikt kan worden om groepen toe te spreken. 

 
Het ontruimingsplan ligt bij: 

• De receptie; 
• De locatiedirecteur; 
• De ploegleider BHV/ontruimingscoördinator. 
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4. Alarmeringsprocedure Intern en Extern 
 
 
De interne alarmeringsprocedure is bedoeld om de interne hulpverlening op gang te brengen. 
 
Interne alarmering: 
Calamiteiten worden telefonisch/mondeling doorgegeven aan de receptie. Bij een calamiteit wordt 
via de receptie de ploegleider BHV gewaarschuwd. Wanneer er sprake is van een 
handbrandmelding zal de BHV door inwerkingtreding van de slow-whoop (ontruimingssignaal) 
gewaarschuwd worden. Bij een alarmering dienen de relevante gegevens te worden doorgegeven 
(eigen naam, aard van de calamiteit, exacte plaats en eventuele informatie over de slachtoffers). 
Eenieder moet, als het ontruimingssignaal in komt, vertrekken richting de verzamelplaats (indien 
mogelijk), ramen en deuren sluiten, apparatuur uitzetten. 
 
Externe alarmering: 
Alarmcentrale (brandweer, ambulance en de politie) worden zoveel mogelijk via de receptie 
gealarmeerd. Bij een automatische brandmelding of handbrandmelding wordt de particuliere 
alarmcentrale gealarmeerd. Personeel en leerlingen worden geïnstrueerd de receptie te 
waarschuwen bij calamiteiten (zie instructiekaarten). Men wordt geacht de naam, het gebouwdeel 
waarin ze zich bevinden, de verdieping, de ruimte en de aard van de calamiteit te melden. 
Wanneer de BHV’ers eenmaal ter plaatse zijn, dient er bekeken te worden of er en welke 
hulpdiensten nodig is. Deze gegevens worden ook aan de receptie/ploegleider BHV doorgegeven. 
 
Informatie bij alarmering: 
Een alarmering dient altijd zo nauwkeurig mogelijk relevante details van de ontstane situatie te 
bevatten. 
 
Een alarmering dient, indien mogelijk, de volgende gegevens te bevatten: 

• Naam van diegene die alarmeert; 
• Naam, adres, gebouwdeel, verdieping, locatie van de calamiteit; 
• Aard en omvang van de calamiteit; 
• Slachtoffers en de toestand van de slachtoffers. 
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5. Stroomschema’s 
 
 

Stroomschema: alarmering 
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Stroomschema: automatische melding 
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6. Wijze van ontruiming en ontruimingsorganisatie 
 
 
Eenieder die een ontruimingshandmelding maakt, geeft daarmee opdracht tot de ontruiming. Bij 
een ontruimingsalarmsignaal wordt altijd het gehele gebouw ontruimd, om het pand te moeten 
gaan verlaten richting verzamelplaats. 
 
Anders dan bij brand wordt de opdracht gegeven door: 

• De directeur/plaatsvervanger; 
• De ploegleider (coördinator BHV); 
• Het bevoegd gezag. 

 
De ontruiming wordt begeleid door de bedrijfshulpverleningsorganisatie en de overige docenten en 
medewerkers. 
 
Verzamelplaats bij een algehele ontruiming: 

• Bij een algehele ontruiming is de verzamelplaats het sportveld naast het schoolgebouw; 
• Op de verzamelplaats wordt appél gehouden. De betreffende docenten verifiëren de 

leerlingenlijsten en melden zich daarna bij de verzamelplaatscoördinator. Ontbrekende 
personen worden direct doorgegeven aan de verzamelplaatscoördinator. 
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7. Wat te doen bij brand of ontruimingsalarm door docenten 
en medewerkers 

 
 
Bij het ontdekken van brand: 

• Blijf kalm 
• Brand melden door: 

- Bij de dichtstbijzijnde ontruimingshandmelder door het glaasje in te drukken; 
- Meld de brand aan de receptie. 

• Voorkom uitbreiding: 
- Sluit ramen en deuren (niet op slot); 
- Verlaat dan de ruimte; 
- Ontruim de directe omgeving volgens de ontruimingsinstructies, volg de aanwijzingen van 
de BHV op. 

 
Hoe te handelen bij ontruimingsignaal: 

• U wordt gewaarschuwd door het ontruimingsignaal (slow-whoop); 
• Sluit indien mogelijk ramen en deuren (niet op slot) en maak u gereed voor vertrek, 

verlaat gebouw richting verzamelplaats zonder jas en tas; 
• Neem de leerlingen mee naar de verzamelplaats, u bent verantwoordelijk voor hen, 

(vergeet de leerlingenlijst niet); 
• De leerlingen nemen géén jas en tas mee naar de verzamelplaats; 
• Blijf bij rookontwikkeling laag aan de grond; 
• Maak gebruik van de dichtstbijzijnde (nood)uitgang; 
• Verlaat nooit zonder toestemming de verzamelplaats. 

 
Hoe te handelen bij een bommelding: 

• U wordt gewaarschuwd via het omroepinstallatie; 
• Open indien mogelijk ramen en maak u gereed voor vertrek, 

verlaat gebouw richting verzamelplaats met eigen jas en tas; 
• Neem de leerlingen mee naar de verzamelplaats, u bent verantwoordelijk voor hen, 

(vergeet de leerlingenlijst niet); 
• De leerlingen nemen eigen jas en tas mee naar de verzamelplaats; 
• Maak gebruik van de dichtstbijzijnde (nood)uitgang; 
• Verlaat nooit zonder toestemming de verzamelplaats. 

 
De verzamelplaats is het sportveld naast het schoolgebouw of een door de ploegleider 
aangegeven plaats (denk aan windrichting). 

 



Bedrijfshulpverleningsplan Pius X, locatie Aalderinkshoek 13 

8. Taken receptie/conciërge (of daar waar de melding binnenkomt) 
 
 
Taak bij een telefonische c.q. mondelinge brandmelding: 

• Neem de melding aan en noteer gegevens van de melder; 
• Roep de ploegleider op; 
• Druk op de dichtstbijzijnde handbrandmelder na overleg met de ploegleider (in verband 

met nevenfuncties van de ontruimingsalarmcentrale); 
• Meld het incident aan de betreffende hulpdiensten (R.A.C.) via alarmnummer 112 (zie 

hoofdstuk externe alarmering); 
• Blokkeer alle telefoonverkeer van buitenaf; 
• Ontruim zonodig de hal en zorg voor vrije toegang voor brandweer; 
• Volg de instructie van de ploegleider of brandweer op; 
• Laat geen personen/bezoekers meer toe in het gebouw; 
• Blijf op je plaats (receptie) totdat de ploegleider opdracht geeft om het gebouw te verlaten 

richting verzamelplaats. 
 
Taak bij brandmelding door een ontruimingshandmelder: 

• Lees melding, schakel akoestisch signaal op brandmeldcentrale NIET uit, alleen na 
toestemming van de ploegleider / brandweer; 

• Alleen bij onechte of loze melding (storing) mag de brandmeldcentrale uitgeschakeld 
worden op advies van de ploegleider door de BMI beheerder, dan direct de R.A.C. berichten 
dat dit een onechte/loze melding betreft; 

• Licht de ploegleider in; 
• Meld het incident aan de betreffende hulpdiensten (R.A.C.) via alarmnummer 112 (zie 

hoofdstuk externe alarmering); 
• Blokkeer alle telefoonverkeer van buitenaf; 
• Ontruim de hal en zorg voor vrije toegang voor de brandweer; 
• Laat geen personen/bezoekers meer toe in het gebouw; 
• Blijf op je plaats (receptie) totdat de ploegleider opdracht geeft om het gebouw te verlaten. 
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9. Taken ploegleider (coördinator) bedrijfshulpverlening 
 
 
1 Alarmering Ga bij alarmering direct naar de receptie. 

2 Wat te doen? Stel u op de hoogte van de calamiteit en informeer zonodig de 
locatieleiding. 

3 Actie Coördineer de afhandeling van de calamiteit c.q. de uitvoering 
van door de locatieleiding genomen besluiten. Geef BHV’ers, 
EHBO’ers en/of ontruimers opdracht tot handelen en laat 
eventueel gas/elektriciteit afsluiten. Blijf op uw post en houd 
contact met de hulpverleners. 

4 Hulp extern Geef (indien nog nodig) opdracht tot het bellen van externe 
hulpdiensten. Geef de bevelvoerder van de gearriveerde 
externe hulpverleners korte en duidelijke informatie. 

5 Opvolgen instructies Houd contact met de externe hulpdiensten; volg de instructies 
op die door hen gegeven worden. 

6 Advisering Adviseer de locatieleiding omtrent te nemen maatregelen. 

7 Informeren 
medewerkers 

Zorg voor informatievoorziening binnen het gebouw; maak 
daartoe gebruik van de omroepinstallatie of gebruik buiten 
een megafoon. 

8 Gebouw verlaten Bij een ontruiming verlaat u als laatste het gebouw samen met 
de medewerkers van de receptie en BHV’ers. Wees hierbij zeker 
dat alle BHV’ers het gebouw hebben verlaten. Laat iedereen 
zich melden op de verzamelplaats. Vergrendel het gebouw zo 
dat er geen mensen meer in kunnen, totdat de externe 
hulpdiensten de verantwoording overnemen. 

9 Beschikbaarheid Houd je te allen tijde beschikbaar als rechterhand van de 
bevelvoerder van de externe hulpdiensten. 

10 Terugkeer gebouw Zorg na toestemming van de bevelvoerder (externe hulpdienst) 
en overleg met locatieleiding, voor een veilige terugkeer van 
alle aanwezigen in het gebouw. 

11 Nazorg Regel de nazorg die eventueel nodig is voor de BHV’ers, 
medewerkers door een BOT-team in te schakelen. 

 
 
Checklist ploegleider 

• Zijn brandweer of andere hulpdiensten gewaarschuwd?  Ja/nee 
• Zijn er hesjes aanwezig?     Ja/nee 
• Loopt de ontruiming goed (krijg ik een terugkoppeling)? Ja/nee 
• Zijn de bedrijfshulpverleningsploegen ingezet?   Ja/nee 
• Word de brandweer opgevangen?    Ja/nee 
• Is de gaskraan dichtgedraaid?     Ja/nee 
• Krijgt de brandweer informatie, sleutels en plattegronden? Ja/nee 
• Is er begeleiding voor de brandweer geregeld?   Ja/nee 
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10. Taken bedrijfshulpverlener 
 
 
1 Alarmering Stelt eerst eigen werkplek veilig. 
2 Overdracht Draagt de klas over (indien mogelijk in de klas, anders op de 

verzamelplaats) aan een collega niet-BHV’er. 
3 Melden Begeeft zich naar de receptie en meldt zich bij de ploegleider 

voor de taak begeleiding en/of nacontrole. 
4 Taak Sluit ramen en deuren van het toegewezen gedeelte en 

controleert dit gedeelte op achterblijvers (denk aan kasten, 
nissen en dergelijke) en koppelt dit terug aan de ploegleider. 

5 Contact Onderhoudt contact met de ploegleider (coördinator BHV). 
6 Overdracht Geeft de leiding van de werkzaamheden over aan de 

brandweer/ambulance/politie wanneer deze ter plaatse is. 
Zorgt tot deze tijd dat er geen mensen meer het gebouw in 
kunnen. 

7 Terugkeer gebouw Zorgt na toestemming van de ploegleider en overleg met 
locatieleiding, voor een veilige terugkeer van alle aanwezigen in 
het gebouw. 

 
 
Alle leden van de ontruimingsploeg verzamelen zich vervolgens bij de receptie en rapporteren aan 
de ploegleider (coördinator) het resultaat van de nacontrole. Hierna begeven alle leden zich naar 
de verzamelplaats en melden ze zich bij de verzamelcoördinator. 
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11. Taken directeur/plaatsvervanger 
 
 
Bij een calamiteit: 

 
1 Alarmering Begeeft zich na een oproep van ploegleider/receptie naar de 

receptie. 
2 Wat te doen Laat zich op de hoogte stellen door de ploegleider. 

3 Verantwoordelijkheid Heeft de verantwoording over de totale ontruiming. 

4 Contact Blijft contact houden met de ploegleider/coördinator. 

5 Informeer Informeert zonodig het schoolbestuur. 

6 Evaluatie Draagt zorg voor de evaluatie van de calamiteit/ontruiming. 
 

 
Algemeen: 
De directeur of diens plaatsvervanger draagt zorg voor de naleving van de instructies en 
voorschriften met betrekking tot de veiligheid, voorgeschreven door onder meer de brandweer en 
Arbo-wet. Hij/zij is verantwoordelijk voor de geoefendheid van het gehele personeel bij: 

• Brand; 
• Hulpverlening; 
• Ontruiming ect. 

 
De directeur is verantwoordelijk voor regelmatige controle (of draagt deze controle over aan de 
preventiemedewerker) van: 

• Blusmiddelen; 
• Brandmeldinstallatie; 
• Bereikbaarheid van bouwwerk (ook bij sneeuw en ijzel). 

 
Sleutelkluis: 
Is aanwezig (Hoek gymzaal/ César Franckstraat). 
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12. Tekeningen en verklaringen symbolen 
 
 

1e bouwlaag 
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2e bouwlaag 
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3e bouwlaag 
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4e bouwlaag 
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Sportzalen en bijgebouw 
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13. Logboek ontruimingsplan 
 
 

Mutaties ontruimingsplan 

Datum Reden Omschrijving 

   

   

   

   

   

   

   

   
 
 

 
Ontruimingsoefeningen 

Datum Bijzonderheden 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Evaluatie en rapportage 
Instructie: evalueer alle oefeningen. Bekijk of de instructies werkbaar zijn. Stel ze zonodig bij. 
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Bijlage 1 - Adressenlijst Ploegleiders/BHV-ers 
 
 
Ploegleiders (coördinatoren): 
 Naam Adres Telefoonnummer Opmerking 
1. Bart Stamsnieder    
2. Willem Salemink    
3. Frits Kleinheerenbrink    

 
BHV’ers: 
 Naam Adres Telefoonnummer Opmerking 
1.     

2. Erik de Boer    
3. Richard Brokelman    
4. Maarten Fieten    

5. Terana van Haren    
6. Frans Hemmer    
7. Toon ‘t Hoen    
8. Gerard Huis in ’t Veld    
9. Gephard Prenger    
10. Stjepan Rekenji    

11. Johan Drop    
12. Christien Schaapman    
13. Elly Scheepmaker-Jansen    
14. Frans Schoondermark    
15. Petra Enserink    
16. Herman Strijtveen    
17. Anniek Vaartjes    
18.     
19.     
20.     
21.     
22.     
23.     

24.     
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Bijlage 2 - Formulier brandmelding 
 
 
 
1. Zijn er slachtoffers?     Zo ja, hoeveel? 
 
 
 
 
Vraag de melder aan de lijn te blijven 
 
 
2. Is bekend wat er brandt? 
 
 
 
 
 
 
 
3. Heeft de BHV actie ondernomen? 
 
 
 
 
 
 
 
Ga bij melding van slachtoffers door met de procedure en formulier ongevalmelding. 
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Bijlage 3 - Formulier ongevalmelding 
 
 
 
1. Reageert het slachtoffer?     Ja/nee 
 
 
2. Ziet u het slachtoffer ademen?     Ja/nee 
 
 
 
3. Heeft het slachtoffer de ogen open?    Ja/nee 
 
 
 
4. Heeft het slachtoffer een normale kleur?                          Ja/nee 
 
 

 
Is één van bovenstaande vragen met NEE beantwoord → levensbedreigende situatie → 1-1-2 
 
Is géén van bovenstaande vragen met NEE beantwoord → alarmeer volgens interne procedure 
 
 

 
5. Heeft de BHV actie ondernomen? 
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Bijlage 4 - Formulier bommelding 
 
 
1. Schakel de bandopname in 
 
2. Het bericht 
 
Tijd van ontvangst: ………………………….. uur (24uurs)   datum:....../....../...... 
 
Letterlijke tekst bericht: 
…………………………………………………………………………………………………...………...………………………………………………
……………………………………………...……………...………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….. 
(vervolg achterzijde van dit blad) 
 

• Wanneer springt de bom? ………………………….. uur (24-uurs)  datum:....../....../...... 
 

• Waarom doet u dit? ……………………………………………………………………………………................. 
 

• Waar ligt de bom? (binnen/buiten/verdieping) …………………………………………………...…..… 
 

• Hoe ziet de bom eruit? (verpakking, etc.) …………………………………………………………….……. 
 

• Wie bent u? …………………………………………………………………………………………...…………………….. 
 
3. De melder identificeren 
 
 

De melder is   □ Man    �  Vrouw  �  Kind(j/m) 

 

Taal  □ Nederlands   �  Nederlands met een dialect, 

  

  □ Engels   �  Duits  �  Frans 

 

  □ Een andere taal, vermoedelijk …………………………..…..……… 

 

Spraak  □ Langzaam            �  Snel  �  Serieus/ernstig 

  □ Lachend  �  Hakkelend �  Hees/schor 

  □  ……………...…………… 

 
Stem eerder gehoord?      ja/nee 
 
Geschatte leeftijd?  …… jaar 
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4. Achtergrondgeluiden 

  □  Lachen   �  Praten    

  □  Muziek              �  Verkeer 

  □ Kinderen   �  Machines/werkplaats 

  □ andere geluiden, namelijk ………………………………………...……… 

 
5. Melding doorgegeven aan: ……………………………tijdstip: ……………………...……..(24 uurs) 
 
 
6. Bijzonderheden: ………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
7. Melding ontvangen door: ……………………………. paraaf: ………………………………….……….. 
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Bijlage 5 - Registratieformulier incident 
 

 

Melding incident 

Datum:  
 
…………………………………… 
Tijd: 
 
...…………………………….. uur 
 

Naam melder: ………………………………………………….… 
Locatie/locatiecode: ……………………………………………………. 
Telefoonnummer: ……………………………………………………. 
 

Aard incident 

�  Brand  

�  Explosie 

�  Letsel 

�  Incident met gevaarlijke stoffen 

�  Anders nl. …………………………………………………………………………….. 
 

Alarmeren 

Wie is er in eerste instantie gewaarschuwd?  

 
Intern: �  Centraal punt/ receptionist 

�  BHV’er(s) 

�  Werkgever 

�  Anders, nl. …………………………………………… 
 

 
Extern:  
 

112 

 
Is het ontruimingssignaal 
gegeven?  

�  Ja  

�  Nee 

�  N.v.t. 
 

Bijzonderheden 

 
 

Evaluatie (vermeld welke zaken verbetering behoeven, wie dat gaat doen en wanneer dit 
moet zijn uitgevoerd) 

 
 

Ingevuld door: Handtekening 
 
 

 
 



  
   

 
 

 
 
 
 

Risico-inventarisatie en -evaluatie 
 

Pius X College 
 

Aalderinkshoek 
Almelo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgevoerd op   : Mei 2013 

Opdrachtgever  :  : De heer  F. Schoondermark 
Uitgevoerd door  : Human-Invest 

Adviseur   : Mario Visser (veiligheidskundige)



 
RI&E Pius X College te Almelo locatie Aalderinkshoek  (Mei 2013) 

 

1

 

Inhoudsopgave 
 

1.  INLEIDING ...................................................................................................................................... 2 

2.  SAMENVATTING ........................................................................................................................... 3 

3.  ORGANISATIE ............................................................................................................................... 7 

3.1 KERNACTIVITEITEN ...................................................................................................................... 7 
3.2 FUNCTIEGERELATEERDE RISICO’S ................................................................................................ 7 
3.3 BIJZONDERE GROEPEN ................................................................................................................ 8 
3.4 MEDEZEGGENSCHAP ................................................................................................................... 8 

4.  RI&E  BELEID .............................................................................................................................. 9 

4.1 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN ......................................................................................................... 9 
4.2 VERZUIMBELEID ........................................................................................................................ 11 

4.2.1 Inhoud Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) ................................ 12 
4.3 RE-INTEGRATIEBELEID .............................................................................................................. 12 
4.4 BELEID PSYCHOSOCIALE ARBEIDSRISICO’S ................................................................................. 13 
4.5 FACILITAIR BELEID ..................................................................................................................... 14 

4.5.1 Bedrijfshulpverlening ....................................................................................................... 15 
4.5.2 Kerngegevens BHV ......................................................................................................... 16 

5.  MEDEWERKERTEVREDENHEIDSONDERZOEK ................................................................... 17 

5.1 ALGEMEEN (OP & OOP) ........................................................................................................... 19 
5.2 ONDERWIJZEND PERSONEEL (OP) ............................................................................................. 22 
5.3 ONDERWIJZEND ONDERSTEUNEND PERSONEEL (OOP) .............................................................. 28 

6.  RI&E  GEBOUW EN WERKPLEKKEN ..................................................................................... 32 

6.1 SCHOOLGEBOUW EN THEORIELOKALEN ...................................................................................... 32 
6.2 KANTOREN EN BALIE ................................................................................................................. 36 
6.3 TECHNIEKLOKAAL ...................................................................................................................... 38 
6.4 BIOLOGIE, NATUUR- EN SCHEIKUNDE .......................................................................................... 41 
6.5 GYMLOKALEN ........................................................................................................................... 47 

BIJLAGEN ............................................................................................................................................ 49 

BIJLAGE 1 VERANTWOORDING VAN HET ONDERZOEK ........................................................................... 50 
BIJLAGE 2 ADVIES TAAKBESCHRIJVING PREVENTIEMEDEWERKER ......................................................... 52 
BIJLAGE 3 TOETSINGSRESULTATEN TREDIN ........................................................................................ 53 

 

 



 
 
 
RI&E Pius X College te Almelo locatie Aalderinkshoek  (Mei 2013) 
 
 
 
 

2

 
 

Doelstelling RI&E 

De RI&E vormt voor Pius X College een instrument om de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden te 

verbeteren. De RI&E brengt op gestructureerde wijze de risico’s en 

managementverantwoordelijkheden in kaart. Met het uit de RI&E voortvloeiende plan van aanpak 

wordt de mogelijkheid geschapen verbeteringen door te voeren met als gevolg een veiliger en 

gezonder werkklimaat. Redenen voor het uitvoeren van de RI&E zijn: 

• Het bevorderen en/of garanderen van de inzetbaarheid van medewerkers; 

• Het minimaliseren van het verzuim en de toetreding tot de WIA; 

• Het voorkomen van letsel en schade door ongevallen, calamiteiten en incidenten; 

• Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.  

 

Opzet risico-inventarisatie en –evaluatie: 

De risico-inventarisatie en –evaluaties (RI&E) bij Pius X College is opgebouwd uit drie blokken: 

Beleid 
 
- Arbobeleid 
- Verzuimbeleid 
- Re-integratie 
- Facilitair 
 

Gebouw en werkruimten  
 
- Gebouw 
- Kantoren/ balie 
- Lesruimten 
- Buitenterrein  
- Gymzalen  
- Machines en gereedschappen 
 
 

Psychosociale arbeidsrisico’s 
 
- Communicatie  
- Werkdruk/stress 
- Ongewenste omgangsvormen 
- Arbeidstijden 
 
 

Plan van aanpak  

 

Uitvoerder RI&E 

De RI&E is uitgevoerd door Human-Invest vertegenwoordigd door Mario Visser (veiligheidskundige).  

 

Opzet van dit rapport 

Het rapport is opgebouwd uit een inleiding, een samenvatting en een RI&E op beleid-, PSA en op 

gebouw en werkplekniveau. Achter in het rapport zijn de verantwoording van het onderzoek en de 

toetsing door een gecertificeerde arbodienst opgenomen. De in hoofdstuk 4 tot en met 7 gebruikte 

tabellen geven inventarisatie en de evaluatie weer, de tabellen dienen op de volgende wijze gelezen 

te worden. In de eerste kolom wordt het thema genoemd en in kolom twee wordt de inventarisatie 

beschreven. In kolom 3 staat het risico benoemd (alleen indien het risico niet beheerst is) en in kolom 

4 wordt met een vink (√√√√) aangeven welke onderwerpen voldoende beheerst zijn, met een kruis (ΧΧΧΧ) 

wordt aangeven welke onderwerpen nog niet voldoende beheerst zijn/worden. In kolom 5 staat de 

evaluatie in de vorm van een cijfer. Indien het thema niet beheerst is wordt de risicoklasse 

beschreven (zie meer in informatie over deze methodiek in de tabellen van bijlage 1). Indien een 

risico/onderwerp niet van toepassing is voor de afdeling, maar wel inventarisatieplichtig, dan wordt dit 

aangeduid in de tabel onder bijlage 1: verantwoording van het onderzoek.   

1.  Inleiding 
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Het belangrijkste doel van de RI&E is het in kaart brengen van de arbeidsrisico’s waaraan de 

medewerkers worden blootgesteld en de wijze waarop deze arbeidsrisico’s beheerst worden. De 

RI&E is uitgevoerd door Human-Invest. Dit rapport is tot stand gekomen op basis van de informatie die 

op het moment van het onderzoek beschikbaar was bij Human-Invest. De risico-inventarisatie is als 

volgt uitgevoerd: 

• Een gesprek met de Directeur, Conciërge en enkele docenten; 

• Webbased enquête over de PSA; 

• Een rondgang langs de werkplekken en werkruimten; 

• Evaluatie van risico’s en knelpunten en rapportage; 

• Nabespreken van het rapport; 

• Toetsing van het rapport door een gecertificeerde kerndeskundige (bijlage 3). 

 

Binnen het onderzoek is een beoordeling gemaakt op basis van de aanwezige kennis, de aanwezige 

structuur en de uitvoering. In de onderstaande grafiek wordt aangegeven hoe Pius X College scoort (op 

basis van ervaring adviseur) op de verschillende onderwerpen van arbeidsomstandigheden.  

 

Structuur: 

♦ staat het op papier 

♦ mondelinge afspraken 

♦ gecoördineerd of ad hoc 

♦ PDCA-cyclus 

Uitvoering: 

♦ gedrag van medewerkers 

♦ toezicht door management 

♦ doorvoeren aanpassingen 

♦ doen wat je hebt afgesproken  

♦ constateringen rondgang en 

gesprekken 

Kennis: 

♦ management / werknemers 

♦ opleiding / ervaring 

2.  Samenvatting 
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Beleid:  

Binnen Pius X College heeft men het beleid uitgeschreven in verschillende documenten. Voorbeelden 

zijn o.a., een Veiligheidsbeleidsplan, het Integraal personeelsbeleid,  Wat iedere docent weten moet 

en een functiehandboek waarin de voorkomende functies staan beschreven. Er ontbreken nog enkele 

arbo-gerelateerde onderwerpen. 

Er is bij het management veel kennis en vaardigheden aanwezig op het gebied van 

arbeidsomstandigheden. Het verzuimbeleid is samen met Tredin goed onder de aandacht en 

regelmatig is er overleg over preventie en verzuimende medewerkers.  

 

Gebouw en werkplekken 

De fysieke arbeidsomstandigheden zijn goed op orde. De werkruimten zijn prima ingericht en worden 

door de medewerkers als prettig ervaren. Het aanwezige meubilair is ergonomisch en geschikt voor 

de werkzaamheden. De kantoormedewerkers hebben over het algemeen de werkplek goed ingesteld. 

Pius X College beschikt over een goed werkende BHV-organisatie. De BHV is schriftelijk vastgelegd 

in een plan en de opleidingen worden verzorgd door externe opleiders. Jaarlijks wordt er ontruimd. 

Aandachtspunten zijn o.a., veiligheidsvoorzieningen machines en het de actualiteit van het register 

gevaarlijke stoffen. 

 

Psychosociale arbeidsrisico’s (PSA) 

De score van de enquête is positief. Gezien de landelijke cijfers is dit een mooie uitslag. 

Aandachtspunten liggen met name op de ervaren werkbeleving (hoge werkdruk) voor zowel OP als 

OOP. Verder ligt de aandacht in de leiding van het OOP en kan de informatievoorziening voor het OP 

verbeterd worden. 
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2.1 Plan van aanpak Pius X locatie Aalderinkshoek 
 Onderwerp/Risico/ 

Toelichting 
Maatregelen Risico-

klasse 
Deadline  Verantwoordel

ijk 
Uitvoerder  Middelen Resultaat 

Beleid  
1. Wat iedere docent moet 

weten 
Wat iedere docent moet weten uitbreiden met: 

• Genotsmiddelen; 

• Preventiemedewerker; 

• Afspraken over zwangere. 

III Voor einde schooljaar 
2013-2014 

Frans 
Schoondermark 

Frans  
Schoondermark 

- Punten worden in het vademecum 
opgenomen voor het nieuwe 
schooljaar 2014-2015 

2. Interne deskundigheid Aanstellen en scholen van een 
preventiemedewerker. 

III Voor einde schooljaar 
2013-2014 

Centrale 
Directie + Frans 
Schoondermark 

Centrale 
Directie + Frans 
Schoondermark 

Beschikbaar Opgeleide preventiemedewerker op 
locatieniveau (Bart Stamsnieder) en 
schoolniveau (Petra Steenbeeke). 

3. Gezondheidsvoorlichting Voorlichting beeldschermwerk organiseren voor 
de medewerkers welke meer dan 2 uur 
beeldschermwerk verrichten. 

III Voor einde schooljaar 
2013-2014 

Centrale 
Directie  

Centrale 
Directie  

Beschikbaar Medewerkers voorgelicht over 
beeldschermwerk 

4. Verzuimtrainingen Vervolgcursus verzuimgesprekken organiseren 
(mogelijk ook met de andere locaties). 

IV - - - - Is op dit moment goed afgedekt, 
mocht er vraag vanuit de teamleiders 
zijn dan wordt vervolgcursus 
georganiseerd. 

Facilitair beleid 
5. Keuringen Ladders en trappen jaarlijks aantoonbaar 

(laten) keuren. 
III Voor einde schooljaar 

2013-2014 
Frans 
Schoondermark 

Bars 
Stamsnieder 

- Jaarlijks aantoonbaar gekeurde 
ladders/trappen. 

Bedrijfshulpverlening 

6. Aanduiding 
nooduitgangen en 
vluchtwegen 
 

Verlichting van de pictogrammen herstellen in: 

• Gymlokaal 2 

• Nabij biologie in de gang. 

III Is inmiddels 
verholpen. 

- - - - 

Technieklokaal 
7. Machines • Kolomboormachine voorzien van 

afscherming; 

• Figuurzaagmachine voorzien van 
nulschakelaar. 

II December 2013 Frans 
Schoondermark 

Bart 
Stamsnieder 

Beschikbaar Kolomboormachine voorzien van 
afscherming. Figuurzaagmachine 
voorzien van nulschakelaar.  

8. Oogspoelvoorziening Oogdouche verwijderen en oogspoelfles 
plaatsen. 
Of oogspoelvoorziening eens in de 6 weken 
minimaal 10 minuten doorspoelen. 

III Voor einde schooljaar 
2013-2014 

Frans 
Schoondermark 

Bart 
Stamsnieder 

Beschikbaar Goed werkende oogspoelvoorziening. 

Biologie, Natuur- en Scheikunde 
9. Registratie gevaarlijke 

stoffen 
Actualiseren van het register gevaarlijke stoffen 
en de productinformatiebladen. 
Maak een digitaal register aan. 

II December 2013 Frans 
Schoondermark 

Bart 
Stamsnieder 

- Geactualiseerd register gevaarlijke 
stoffen. 

10. Biologie Biologielokaal voorzien van brandblusser 
schuim 6 kg. Plaatsen bij de deur. 

II December 2013 Frans 
Schoondermark 

Bart 
Stamsnieder 

Beschikbaar Brandblusser geplaatst in 
biologielokaal. 
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Medewerkertevredenheidsonderzoek 
11. Werkdruk 

(OP en OOP) 
Oprichten werkgroep die het thema nader gaat 
analyseren. 

III Voor einde schooljaar 
2013-2014 

Locatieleiding 
AH 

Locatieleiding 
AH 

- Thema werkdruk besproken in IPB-
gesprekken. 

12. IPB 
(OP en OOP) 

Onvrede over IPB bespreken. III Voor einde schooljaar 
2013-2014 

Locatieleiding 
AH 

Locatieleiding 
AH 

- Thema besproken in panelgesprek 
met docenten.  

13. Draagkracht besluiten 
directie 
(OP) 

Score bespreken in het MT. 
 

III Voor einde schooljaar 
2013-2014 

Locatieleiding 
AH 

Locatieleiding 
AH 

- Thema besproken in panelgesprek 
met docenten. 

14. Onderlinge feedback 
(OP & OOP) 

Thema bespreken in alle teamoverleggen. 
 

III Voor einde schooljaar 
2013-2014 

Locatieleiding 
AH 

Locatieleiding 
AH 

- Thema besproken in panelgesprek 
met docenten. 

15. Leiding 
(OOP) 

Leiding: Waardering, feedback en manier van 
leidinggeven bespreken tijdens de komende 
functioneringsgesprekken. 
 

III Voor einde schooljaar 
2013-2014 

Locatieleiding 
AH 

Locatieleiding 
AH 

- Thema’s komen aan bod in IPB-
gesprekken. 

16. Informatievoorziening 
(OP) 

Onvrede over informatievoorziening bespreken. III Voor einde schooljaar 
2013-2014 

Locatieleiding 
AH 

Locatieleiding 
AH 

- Thema besproken in panelgesprek 
met docenten. 

 
 

Score Omschrijving van het risico Adviestermijn Risicoklasse 

R > 400 Werkzaamheden stoppen direct I 

200 ˂ R ≤ 400  Direct verbetering vereist direct tot 3 maanden  II 

7 > R ≤ 200 Maatregelen vereist  3 maanden tot één jaar III 

20 > R ≤ 70 Aandacht nodig één jaar tot 3 jaar IV 

R ≤ 20 Zeer beperkt risico-aanvaardbaar Geen  V 
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3.1 Kernactiviteiten 
Het Pius X College is een school die onderwijs biedt voor VMBOT onderbouw, HAVO, VWO Atheneum en 
Gymnasium. Daarnaast geeft men ook tweetalig onderwijs in het Engels. De school telt ongeveer 750 
leerlingen. 
 
Het aantal personeelsleden bedraagt ongeveer 85 leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel. 
De functies bestaan uit Directeur, Teamleider onder- en bovenbouw, Docenten, Onderwijsondersteunend 
personeel en Conciërges. 
 

3.2 Functiegerelateerde risico’s 
Op basis van deze risico-inventarisatie en -evaluatie zijn de volgende functiegerelateerde risico’s 
geïnventariseerd. In onderstaande tabel zijn deze overzichtelijk weergegeven, de grootte van het risico is 
hierbij niet aangegeven.  
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Omstandigheid ↓↓↓↓ 

Lichamelijke belasting (staan)  √√√√ √√√√  

Lichamelijke belasting (tillen)    √√√√ 

Beeldschermwerk ≥ 2 uur/dag √√√√    

Agressie √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ 

Werkdruk √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ 

Werken met gevaarlijke stoffen (natuur- en scheikunde)  √√√√ √√√√  

 

3.  Organisatie  
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3.3 Bijzondere groepen 
Binnen de organisatie zijn de volgende bijzondere groepen (in het kader van de Arbo-wet) werkzaam: 
 

Bijzondere groep ���� 
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Aanwezige risico’s ↓↓↓↓ 
Groep mogelijk aanwezig? Ja Nee Nee 

Lichamelijke belasting: 

• bukken, hurken en knielen. 

• het in één handeling te tillen gewicht dient kleiner te zijn dan tien kilo.  

• Vanaf de twintigste week mag niet vaker dan tien keer per dag maximaal vijf kilo getild worden.  

• Vanaf de dertigste week mag niet vaker dan vijf keer per dag maximaal vijf kilo getild worden. 

√√√√   

Tijdens de RI&E zijn geen specifieke risico’s geïnventariseerd voor de bijzondere groepen    

 
Advies: 
 
Hou bij zwangerschap van een medewerkster rekening met de bovenstaande arbeidsrisico’s (lichamelijke 
belasting). Bespreek bij de melding van zwangerschap wie de voorlichting gaat verzorgen. Een mogelijkheid kan  
zijn de leidinggevende of iemand van de arbodienst. 
 
Zwangere: 
Stel een beleid op om bijzondere groepen te beschermen tegen de geïnventariseerde risico’s die te maken 
hebben met de kenmerken van de groep waartoe zij behoren. Het opstellen van een beleid is ook zinvol als te 
verwachten is dat bijzondere groep nu niet, maar in de toekomst wel aanwezig kunnen zijn.  
In het beleid voor zwangere dienen bepalingen opgenomen te worden voor werk- en rusttijden, de lactatie tijd 
en specifieke voorlichting en onderricht. Neem de afspraken hierover op in Wat iedere docent moet weten.  
 
 

3.4 Medezeggenschap 
Binnen school is een MR verbonden. De MR is Pius breed, en opgebouwd uit 16 leden. De MR bestaat uit 8 
personeelsleden + 4 ouders en 4 leerlingen per locatie . De werkwijze van de MR is vastgelegd. Er wordt 
met een vaste frequentie overlegd (6 x per jaar). Bij het overleg is een lid van de centrale directie aanwezig. 
Indien gewenst nemen de locatie directeuren deel aan het overleg. 
 
De personeelsgeleding van de MR (PMR) heeft een bezetting van 8 personeelsleden van de MR. 
Er is periodiek overleg. Voorbespreking/ informeel overleg vindt met de directie plaats. 
Het informeel overleg is een onderdeel van de beleidscyclus. 
 
Tijdens de overleggen wordt zowel bij de PMR als MR (indien nodig) arbo en verzuim besproken. 
In het interview is aangegeven dat het goed loopt en er een interne prettige sfeer heerst. 
 
Advies: 
 
Geen. 
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4.1 Arbeidsomstandigheden 
Onderwerp Huidige situatie Risico √√√√ beheerst 

ΧΧΧΧ nog niet beheerst 

     Risico-
klasse 

Structuur arbo, 
verzuim en re-
integratiebeleid 
(AVR) 

Pius X College heeft uitgebreid beleid op het gebied 
van AVR. Dit beleid is  vastgelegd in de het 
veiligheidsbeleidsplan, IPB en Wat elke docent moet 
weten. Verder is er intranet waar allerlei relevante 
arbo-onderwerpen zijn terug te vinden. 
Het document Wat iedere docent moet weten dient 
volgens opgave te worden geactualiseerd. 

Onvoldoende/ 
verouderde kaders 

ΧΧΧΧ III 

Interne 
deskundigheid 

Er is binnen de school preventiemedewerker 
aangesteld. De preventiemedewerker is niet 
geschoold.  
 

Onvoldoende 
deskundigheid  

ΧΧΧΧ III 

Taken, 
verantwoordelijk-
heden en 
bevoegdheden 

Binnen Pius X College zijn de taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
beschreven. 

 √√√√  

Inwerkprocedure 
nieuwe werknemers 

Nieuwe medewerkers worden op een gestructureerde 
wijze ingewerkt. De nieuwe medewerker wordt 
ingewerkt door Wat iedere docent moet weten, het 
integraal personeelsbeleid en wordt geïnstrueerd op 
het aanwezige intranet. 

 √√√√  

Ongevallen en 
incidenten 
− Registratie 

− Melding 

− Analyse 

Er hebben in het afgelopen jaar geen ongevallen of 
incidenten plaatsgevonden die gerelateerd zijn aan 
de arbeidsrisico’s. 
 
Binnen Pius X College zijn schriftelijke afspraken 
gemaakt over het registreren, melden en analyseren 
van incidenten en ongevallen opgenomen in het 
Veiligheidsbeleidsplan. 

 √√√√  

Genotsmiddelen 
− Alcohol 

− Medicijnen 

− Roken 

Binnen Pius X College zijn geen schriftelijke afspraken 
gemaakt over het gebruik van genotsmiddelen voor de 
medewerkers. 
Binnen de school geldt een rookverbod. 
Er is buiten een rookruimte aanwezig.  

Onvoldoende 
kaders 

ΧΧΧΧ III 

Levensfasegericht 
personeelsbeleid 

Binnen Pius X College geen levensfasegericht 
personeelsbeleid opgesteld. 
Er is volgens zeggen beleid, echter is dit beleid niet 
officieel. 

 ΧΧΧΧ III 

Werving & selectie Binnen Pius X College wordt op een gestructureerde 
wijze werving- en selectie uitgevoerd. Er zijn 
competenties en/of bekwaamheidseisen vastgesteld. 
Bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers 
worden sollicitanten geselecteerd op deze 
competenties en/of bekwaamheidseisen. 

 √√√√  

Exitgesprekken Met vertrekkende medewerkers worden 
exitgesprekken gevoerd. 
Hiervan wordt jaarlijks een analyse verricht. 

 √√√√  

Gezondheids-
voorlichting 

Tijdens aanname van nieuw personeel wordt 
voorlichting gegeven aan de hand van Wat iedere 
docent weten moet en het Integraal personeelsbeleid. 
Daarnaast wordt er op Intranet ook aandacht gegeven 
over de risico`s op de school. 
Voorlichting op het gebied van beeldschermwerk en 
agressie vind niet plaats 

Lichamelijke 
klachten 

ΧΧΧΧ III 

 

4.  RI&E  beleid 
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Adviezen:   
 
Arbo documentatie:  
Het is wenselijk om in de komende tijd aandacht te besteden aan het (verder) documenteren van zaken die te 
maken hebben met het beheersen van arbeidsomstandigheden. Het is van belang om aantoonbaar te hebben 
dat aan de verschillende verplichtingen wordt voldaan (in het kader van het voorkómen van claims). 
 
Het is daarom zinvol om Wat iedere docent moet weten uit te breiden met de volgende onderwerpen: 
 
- Afspraken over zwangere; 
- Afspraken over genotsmiddelen; 
- Aanwezigheid preventiemedewerker. 
 
Preventiemedewerker: 
School de preventiemedewerker. 
Op basis van de Arbeidsomstandighedenwet, moeten alle bedrijven een preventiemedewerker aanstellen. 
Bij bedrijven met minder dan 25 werknemers mag dit de directeur zijn. Vanaf 25 werknemers moet iedere 
werkgever een preventiemedewerker aanwijzen. De preventiemedewerker coördineert het arbobeleid en de 
daarmee samenhangende bepalingen, specifiek met betrekking tot preventie (bijvoorbeeld voorlichting 
geven). Op basis van deze RI&E adviseren wij de volgende deskundigheid: 

• Algemene kennis Arbowet en de RI&E (plan van aanpak); 

• Kennis van ongewenst gedrag binnen de school; 

• Kennis van lichamelijke belasting; 

• Kennis van beeldschermwerk 

• Kennis van werkdruk/ stress. 
Neem de aanwezigheid van de preventiemedewerker op in Wat iedere docent moet weten. 
 
Gezondheidsvoorlichting: 
Het is zinvol om de komende tijd aandacht te besteden aan voorlichting over beeldschermwerk en agressie. 
Voorlichting kan via e-learning, flyers of persoonlijke voorlichting. 
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4.2 Verzuimbeleid 
Onderwerp Huidige situatie Risico √√√√ beheerst 

ΧΧΧΧ nog niet beheerst 

     Risico-
klasse 

Arbeidsgerelateerd 
verzuim 

Het verzuim heeft aandacht binnen Pius X College. 
Het verzuimcijfer ligt rond de 3%. Men heeft 
aangegeven hierover tevreden te zijn. 

 √√√√  

Verzuimreglement De afspraken over hoe te handelen bij optredend 
verzuim zijn beschreven in het Verzuimprotocol. 

 √√√√  

Wet verbetering 
Poortwachter 

Volgens opgave worden alle stappen uit de Wet 
verbetering Poortwachter uitgevoerd. De 
verantwoordelijke wordt daarbij ondersteund door 
een Arbeidsdeskundige van Tredin. 

 √√√√  

Verzuimregistratie Het verzuim wordt individueel geregistreerd in 
Trackverzuim. 

 √√√√  
 

Verzuimanalyse Er wordt periodiek een verzuimanalyse gemaakt. 
Over de analyse is periodiek overleg tussen de 
Arbeidsdeskundige van Tredin en de school. 

 √√√√  

Deskundige 
ondersteuning 

Pius X College heeft in het kader van de Arbo-wet 
gekozen voor de ‘vangnetregeling’: een contract met 
een gecertificeerde arbodienst Tredin. 

 √√√√  

Casemanager Uiterlijk in de achtste week wordt een verzuim- en 
casemanager aangesteld. 

 √√√√  

Overleg Er is periodiek overleg (SMT) over verzuimende 
medewerkers tussen alle betrokkenen. 

 √√√√  

Arbeidsomstandig-
hedenspreekuur 
(toegang tot 
deskundigen) 

De mogelijkheid tot het bezoeken van de 
Arbeidsdeskundige van Tredin is mogelijk voor alle 
medewerkers. Dit is schriftelijk bekend gemaakt. 

 √√√√  

Communicatie Binnen Pius X College worden door de Teamleiders 
verzuimgesprekken gevoerd bij bijv. kort frequent 
verzuim. 

 √√√√  

Leidinggevende De regie voor het verzuim ligt bij de Teamleiders. 
Deze zijn voor de taak getraind.  
Volgens opgave zou deze training herhaald kunnen 
worden. 

Informatie zakt weg ΧΧΧΧ III 

Periodiek Arbeids-
gezondheidskundig 
Onderzoek 
(PAGO) 

Een PAGO wordt op individueel niveau aangeboden 
aan de medewerkers en staat beschreven in het 
Veiligheidsbeleidsplan. 

 √√√√  

Aanstellingskeuring Een aanstellingskeuring is op basis van wetgeving 
en de uitgevoerde RI&E niet noodzakelijk/verplicht. 

 -  

 
Advies:  
 
Leidinggevende: 
Inventariseer de behoefte onder de teamleiders, en mogelijk de andere aangesloten scholen om een 
vervolgcursus te organiseren in het voeren van verzuimgesprekken. 
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4.2.1 Inhoud Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) 
Op basis van onderhavige risico- inventarisatie en -evaluatie adviseren wij een PAGO voor de volgende 
functies: 
Functie Gezondheidseffect(en) 

 
Onderzoek(en) Frequentie 

Medewerkers welke 
meer dan 2 uur per 
dag 
beeldschermwerk 
verrichten  

• Klachten aan nek en 
schouders (KANS) door 
beeldschermwerk . 

• Screeningsvragenlijst. 

• Visus test > 45 jaar. 

• Adviesgesprek. 

1 x per 5 jaar 
 
 

Alle medewerkers 
 

• PSA • Screeningsvragenlijst . 

• Adviesgesprek. 

1 x per 3 jaar 
 
 

Gymleerkrachten 
 

• Gehoorschade • Gehooronderzoek. 
 

1 x per 5 jaar 
 
 

 
Bovenstaande onderzoeken zijn op basis van de arbowet verplicht. Wij adviseren om naast deze verplichte 
onderdelen het PAGO uit te breiden met onderzoeken naar hart, - en vaatziekte, leefstijl en de Work Abilty 
Index (WAI). De WAI geeft een prognose op mogelijk toekomstige verzuim. 
 
 

4.3 Re-integratiebeleid 
Onderwerp Huidige situatie Risico √√√√ beheerst 

ΧΧΧΧ nog niet beheerst 

     Risico-
klasse 

Terugkeer-
gesprekken 

Door de Teamleiders worden terugkeergesprekken 
gehouden met van verzuim terugkerende 
medewerkers. 

 √√√√  

Persoonlijke 
gevolgen 
ziekteverzuim 

De medewerkers worden geïnformeerd over de 
persoonlijke gevolgen van (langdurig) ziekteverzuim 
via de Arbeidsdeskundige van Tredin. 

 √√√√  

Passende arbeid Voor medewerkers wordt zo nodig passende arbeid 
gezocht (zowel intern als extern). Indien er 
werkzaamheden zijn wordt er  eerst geïnformeerd naar 
de inzet van te re-integreren medewerkers. 

 √√√√  

Re-integratie-
faciliteiten 

Kennis over re-integratiefaciliteiten (zoals 
werkplekaanpassing, functieaanpassing, training, 
coaching, gedeeltelijke werkhervatting, andere 
werktijden) is bij de Arbeidsdeskundige van Tredin 
voldoende aanwezig. 

 √√√√  

Inzet van allerlei soorten re-integratiefaciliteiten is 
voldoende. 

 √√√√  

Budget voor re-integratiefaciliteiten is voldoende. 
 

 √√√√  

Passende arbeid 
binnen eigen 
organisatie (1

e
 

spoor) 

Er wordt actief gezocht naar passende 
werkzaamheden bij re-integratie. 

 √√√√  

Passende arbeid is voldoende aanwezig (voldoende 
werkhoeveelheid en voldoende uren per dag). 

 √√√√  

Indien niet aanwezig intern wordt gezocht naar 
passende arbeid buiten Pius X College. 

 √√√√  

 
Advies: 
 
Geen. 
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4.4 Beleid psychosociale arbeidsrisico’s 
Onderwerp Huidige situatie Risico √√√√ beheerst 

ΧΧΧΧ nog niet beheerst 

     Risico-
klasse 

Functionerings-
gesprekken 

Er worden functionerings- en 
beoordelingsgesprekken gevoerd met medewerkers. 
Een popcyclus vormt hier een onderdeel van. 
. 

 √√√√  

Beleid Er zijn binnen Pius Xcollege gedragsregels opgesteld 
met een verwijzing naar een vertrouwenspersoon. 

 √√√√  

Ongewenste omgangsvormen 

Pesten  Er zijn afspraken gemaakt over ongewenste 
gedragsvormen in de gedragsregels. Tijdens het 
interview is aangegeven dat er het afgelopen jaar geen 
meldingen zijn geweest op het gebied van ongewenst 
gedrag. 
Er is een vertrouwenspersoon aangesteld. 

 √√√√  

Discriminatie 

Seksuele intimidatie 

Agressie 

Arbeidstijden 

Rust- en 
pauzetijden 

Roosters zijn bekend. Men werkt over het algemeen  
in een werkweek van 40 uur er zijn zijn vaste 
pauzetijden. 

 √√√√  

 
Advies:  
 
Geen. 
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4.5 Facilitairbeleid  
Onderwerp Huidige situatie Risico √√√√ beheerst 

ΧΧΧΧ nog niet beheerst 

     Risico-
klasse 

Algemeen 

Inkoop Er zijn mondelinge afspraken die borgen dat er 
materialen aangeschaft worden die de veiligheid en 
gezondheid niet nadelig kunnen beïnvloeden.  

 √√√√  

Werkzaamheden 
op het dak 

Het gebouw is eigendom van de gemeente. Er 
worden alleen door externen op het dak gewerkt. 
Er zijn hiervoor veiligheidsmaatregelen getroffen in 
de vorm van aanlijnbeveiliging. 
Er is een document (werkinstructie) alvorens men op 
het dak gaat werken. 

 √√√√  

Onderhoud Het planmatig onderhoud is uitbesteed. 
 

 √√√√  

Arbeidsmiddelen 

Elektrische 
installatie en 
elektrische 
arbeidsmiddelen 

De elektrische installatie en arbeidsmiddelen worden   
(aantoonbaar) periodiek gekeurd en onderhouden 
conform NEN 3140. 

 √√√√  

Werkinstructies Voor het werken met de arbeidsmiddelen zijn 
veiligheidsinstructies opgesteld. 

 √√√√  

Handleiding Iedere machine is voorzien van een begrijpelijke 
handleiding voor de gebruiker. 

 √√√√  

Onderhoud Alle installaties (CV/klimaat)  en arbeidsmiddelen 
worden periodiek onderhouden. 

 √√√√  

Gymtoestellen en 
materialen  

De gymtoestellen en materialen in de gymzalen 
worden, volgens een onderhoudscontract, jaarlijks 
gecontroleerd en gekeurd door een gespecialiseerd 
bedrijf. 

 √√√√  

Ladders en 
trappen 

Ladders en trappen worden niet jaarlijks aantoonbaar 
gekeurd. 

Defect ΧΧΧΧ 
 

III 

Gevaarlijke stoffen 

Asbest Er is volgens opgave geen asbest aanwezig. 
 

 √√√√  

Legionella • Er is analyse verricht op het 
waterleidingsysteem . op basis hiervan zijn 
maatregelen getroffen.  

• Er is in de school een mogelijke bron voor 
mogelijke legionellabacterie. Te weten de 
brandslangen en douches. De brandslangen  
zijn verzegeld en de douches worden 
regelmatig(automatisch) doorgespoeld. 

 √√√√  

Persoonlijke 
beschermings-
middelen 

Persoonlijke beschermingsmiddelen zoals stofjas, 
zuurbril, veiligheidsbril, laskap en diverse soorten 
handschoenen worden gratis beschikbaar gesteld. 
Leerlingen krijgen vooraf instructies over de wijze van 
gebruik 

 √√√√  

 
Advies:  
 
Ladders en trappen: 
Ladders en trappen jaarlijks aantoonbaar (laten) keuren. 
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4.5.1 Bedrijfshulpverlening  
Onderwerp Huidige situatie Risico √√√√ beheerst 

ΧΧΧΧ nog niet beheerst 

     Risico-
klasse 

Organisatie  
 

Er zijn afspraken m.b.t. bedrijfshulpverlening  gemaakt. 
Deze zijn vastgelegd in een calamiteitenplan. Hierin 
zijn alle voorkomende calamiteiten opgenomen. 

 √√√√  

Calamiteiten- 
instructies 

Er zijn plattegronden (inclusief instructies, brand, 
ongeval, ontruiming) geplaatst op een strategische 
plaatsen in de school en in alle lokalen en 
verblijfsruimtes. 

 √√√√  

Oefeningen Er worden jaarlijks ontruimingsoefeningen gehouden.  
 

 √√√√  

Bedrijfshulp- 
verleners 

Er zijn voldoende (17) opgeleide BHV-ers en EHBO-
ers aanwezig. Op basis van de maatgevende 
scenario’s is dit voldoende (zie ook tabel 6.2.1).  

 √√√√  

Zichtbaarheid De medewerkers zijn herkenbaar aan een hesje.  
 

 √√√√  

Deskundigheid De BHV-ers volgen minimaal eenmaal per jaar een 
herhalingstraining. 

 √√√√  

Communicatie De BHV-ers communiceren mondeling, een megafoon 
en met de omroepinstallatie.  

 √√√√  

Brandblus- 
middelen 

Er zijn voldoende brandblusmiddelen aanwezig.   √√√√  

 De aanwezige brandblusmiddelen zijn duidelijk 
zichtbaar en goed bereikbaar opgehangen. 

 √√√√  

De brandblusmiddelen worden periodiek 
gecontroleerd. 

 √√√√  

EHBO-middelen Er zijn voldoende op de risico’s afgestemde EHBO-
middelen aanwezig. 

 √√√√  

 De aanwezige EHBO-middelen zijn duidelijk zichtbaar 
en goed bereikbaar opgehangen. 

 √√√√  

De EHBO-middelen worden periodiek gecontroleerd en 
aangevuld. 

 √√√√  

Er is in het gebouw een AED aanwezig. 
De aanwezige BHV-ers zijn getraind om de AED te 
gebruiken. 

 √√√√  

Noodverlichting Het gebouw is voorzien van voldoende toereikende 
noodverlichting.  

 √√√√  

Compartimentering De ruimtes zijn voorzien van compartimentring en 
indien nodig zelf sluitende deuren. 

 √√√√  

Nooduitgangen en 
vluchtwegen 

De nooduitgangen en vluchtwegen zijn overal goed 
uitgevoerd.  

 √√√√  

 Alle nooduitgangen en vluchtroutes waren ten tijde van 
de RI&E vrij van obstakels. 

 √√√√  

 De nooduitgangen en vluchtwegen worden aangeduid 
met internationale pictogrammen. Sommige 
pictogrammen branden niet. 

Onvoldoende 
verlichting bij 
stroomuitval 

ΧΧΧΧ 
 

III 

Ontruimings- 
installatie 
 

Er is een goed werkende ontruimingsinstallatie 
aanwezig. De installatie wordt periodiek onderhouden. 
Het signaal wordt in alle ruimtes goed gehoord. 
Binnen de school is een beheerder 
brandmeldinstallatie (BBMI) aanwezig. De BBMI heeft 
een cursus gevolgd. 

 √√√√  

 
Advies: 
 
Aanduiding nooduitgangen en vluchtwegen: 
Herstel de verlichting in de volgende pictogrammen: 

• Nooduitgang gymlokaal 2 

• Wegwijzing nooduitgang nabij Biologie. 
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4.5.2 Kerngegevens BHV  
Aantallen Uitspraak 

Noodzakelijk aantal (te allen tijde) aanwezige BHV-
ers op basis van de volgende scenario’s: 

- Hartstilstand; 
- Onwel worden medewerker; 
- Oogletsel bij scheikunde; 
- Brandwonden bij scheikunde; 
- Brand/bommelding. 

Maandag tot en met Vrijdag: 12 
Zaterdag en zondag: 0 
 
 

Opleiding 

Inhoud BHV-opleiding � Levensreddende handelingen 
- incident met gevaarlijke stof in het oog (gebruik 

oogdouche); 
- reanimatie; 
- brandwonden. 

� Brandbestrijding 
- blusmiddelen 

� Ontruimen 
- communicatie; 
- evacuatie slachtoffer. 

Tijdsschema herhalingslessen 

EHBO  1 x per jaar, tenminste 1 dagdeel 

Brandbestrijding 1 x per jaar, tenminste 1 dagdeel 

Ontruimingsoefeningen 1 x per jaar 
Noodzakelijke middelen 

Brandblussers Water, CO2 en schuim 

EHBO Type A 

Zichtbaarheid Hesjes (FR) 

Oogdouche Fles en op de waterleiding aangesloten 

Nooddouche Op de waterleiding aangesloten 
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5.  Medewerkerstevredenheidsonderzoek 
Binnen de RI&E is een medewerkers enquête uitgezet om de werkbeleving te meten bij de medewerkers. Op 
verzoek van de centrale directie zijn extra onderwerpen opgenomen die van toepassing zijn op het 
onderwijsproces. Human-Invest heeft deze uitslagen in de RI&E opgenomen, maar heeft deze niet voorzien 
van een conclusie en adviezen. Human-Invest richt zich op het werkbelevingsaspect (psychosociale 
arbeidsrisico’s). De thema's die in de vragenlijst naar voren komen zijn: "Algemeen", "Communicatie 
leerlingen en ouders", "De direct leidinggevende", "Integraal personeelsbeleid", "Samenwerking binnen en 
buiten de school", "Sociale veiligheid", "Visie en onderwijskundige ontwikkelingen", "Werkbeleving", "Werken 
in teams en secties" en "Werkomstandigheden". 

Groep Respons Man/vrouw Leeftijd 

Onderwijzend personeel  (28) 50% (redelijk) 61% man 
38% vrouw 

15% >60 
31% 51-60  
18% 41-50 
12% 31-40 
21% jonger dan 30 

Onderwijs Ondersteunend personeel 
(12) 

63% (goed) 62% man 
37% vrouw 

6% >60 
62% 51-60  
12% 41-50 
12% 31-40 
6% jonger dan 30 

 
Normering 
In onderstaande tabel wordt aangegeven hoe de normering tot stand is gekomen. Tabel A laat de 
verhouding zien tussen percentage respondenten dat het onderwerp een aandachtspunt vindt en de 
beoordeelde zwaarte van het aandachtspunt. 

Tabel A Verhouding tussen percentage respondenten en zwaarte aandachtspunt 

0-20% van de respondenten geen aandachtspunt  

21-60% van de respondenten aandachtspunt  

61-80% van de respondenten groot aandachtspunt  

81-100% van de respondenten zeer groot aandachtspunt  

 

Opmerking: Deze normering wordt (vast) gehanteerd door Human-Invest. Het kan zijn dat u als organisatie 
een onderwerp dat scoort onder de 20, toch als een aandachtspunt definieert.   
 
In tabel B wordt de relatie weergegeven tussen zwaarte van het aandachtspunt en de snelheid waarmee 
actie wordt geadviseerd. 

Tabel B  Verhouding tussen aandachtspunten en vervolgaanpak 

geen aandachtspunt -  

aandachtspunt midden  

groot aandachtspunt hoog  

zeer groot aandachtspunt hoog  

 
Bevindingen 
De resultaten worden op 1 niveau weergegeven: de groep waar de enquête is uitgezet als geheel. De 
tabellen waarin de resultaten worden genoemd dienen op de volgende wijze gelezen te worden. In de eerste 
kolom wordt het thema genoemd. In kolom twee worden de resultaten genoemd van alle respondenten. 
Hierbij worden de percentages van de gescoorde antwoordopties vermeld. In kolom 3 staat de conclusie en 
wordt de zwaarte van het aandachtspunt vermeld (zie ook normering). Wanneer beide percentages opgeteld 
geen 100% uitmaken, betekent dit dat één of meerdere respondenten de vraag niet ingevuld hebben.  
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Samenvatting 
De vragenlijst is verspreid onder 55 OP-medewerkers en 19 OOP-medewerkers van Pius X 
(Aalderinkshoek). Hiervan zijn 28 (OP) exemplaren geretourneerd en 12 (OOP) exemplaren verwerkt door 
Human-Invest. De respons voor het OP is redelijk en OOP is goed. Human-Invest rapporteert uit de voor de 
RI&E van belang zijnde thema’s. De overige hoofdstukken zijn wel opgenomen in de rapportage maar 
worden niet voorzien van een conclusie en aanbevelingen.   
  
De methodiek (JD-R-model) die gebruikt is bij de analyse gaat uit van drie componenten: Taakeisen, 
Energiebronnen en Gevolgen van het werk. De veronderstelling is dat energiebronnen het ongewenste 
effect (zoals verzuim, uitputting en burn-out) van te hoge taakeisen kunnen opvangen. Hoge taakeisen in 
combinatie met een gebrek aan energiebronnen staat het behalen van doelen in de weg, een gevolg hiervan 
kan zijn: stressgerelateerde klachten.  
 
OP: 

Taakeisen Score Energiebronnen Score Gevolgen Score 

Werkdruk  Samenwerking  Plezier  

Agressie  De direct 
leidinggevende 

 Enthousiast over het 
werk 

 

Ongewenste 
omgangsvormen 

 Integraal 
personeelsbeleid 

 Overbelast  

Sociale veiligheid  Ontwikkeling  Sfeer  

  Uitdaging  Betrokkenheid school  

  Informatie-
voorziening 

 Betrokkenheid locatie  

  Inspraak (nieuwe 
ideeën) 

 Betrokkenheid team  

  Privé werk balans    

 
OOP: 

Taakeisen Score Energiebronnen Score Gevolgen Score 

Werkdruk  Samenwerking  Plezier  

Agressie  De direct 
leidinggevende 

 Enthousiast over het 
werk 

 

Ongewenste 
omgangsvormen 

 Integraal 
personeelsbeleid 

 Overbelast  

Sociale veiligheid  Ontwikkeling  Sfeer  

  Uitdaging  Betrokkenheid school  

  Informatie-
voorziening 

 Betrokkenheid locatie  

  Inspraak (nieuwe 
ideeën) 

   

  Privé werk balans    
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Geef een rapportcijfer tussen de 1 (heel slecht) en 10 (heel goed) voor: 

 OP OOP 

De sfeer op de school: 7.3 7.8 

Hygiëne school:  6.3 7.4 

Het werkklimaat: 6.9 7.6 

Het gebouw: 7.2 7.6 

De faciliteiten: 7.1 7.4 

De werkplekken: 6.8 7.6 

De apparatuur: 6.3 7.0 

Ik geef mijn locatie het volgende cijfer: 6.8 7.8 

 

5.1 Algemeen (OP & OOP) 

5.1.1 Werkbeleving 

Nr. Aspect Totaal OP (n=28) Totaal OOP (n=12) Conclusie 

1. Ik heb plezier in mijn werk.  31% Helemaal mee eens 
50% Mee eens 
12% Mee oneens 
6% Helemaal mee oneens 

57% Helemaal mee eens 
28% Mee eens 
14% Mee oneens 

 

2. Ik ben tevreden met de 
ontwikkeling die ik de afgelopen 
jaren heb doorgemaakt.  

21% Helemaal mee eens 
62% Mee eens 
15% Mee oneens 

42% Helemaal mee eens 
28% Mee eens 
28% Mee oneens 

  

3. Ik ben nog enthousiast over mijn 
werk.  

28% Helemaal mee eens 
65% Mee eens 
6% Mee oneens 

42% Helemaal mee eens 
42% Mee eens 
14% Helemaal mee oneens 

 

4. Ik voel me vaak overbelast.  19% Helemaal mee eens 
41% Mee eens 
38% Mee oneens 

72% Mee eens 
28% Mee oneens 

  

5. Ik ervaar voldoende balans 
tussen werk en privé.  

6% Helemaal mee eens 
51% Mee eens 
41% Mee oneens 

14% Helemaal mee eens 
85% Mee eens 

  

6. Ik vind de werkdruk over het 
algemeen genomen:  

43% passend 
56% te hoog 

68% passend 
32% te hoog 

 

 

Uit de enquête is op te maken dat het merendeel van de medewerkers plezier in het werk heeft. Het OP 
geeft aan tevreden zijn over de ontwikkeling die zij de laatste jaren heeft doorgemaakt. Het OOP is hier 
minder positief over.  
  
De taakeisen (werkdruk) worden door de medewerkers (OP) als hoog aangeduid. Uit de enquête is op te 
maken dat 56% van het OP de werkdruk als hoog ervaart en 60% voelt zich vaak overbelast. Voor het OOP 
geldt dat 72% zich vaak overbelast voelt. Dit kan verontrustend zijn/ worden. Werkdruk kan over het 
algemeen best prettig zijn, maar langdurig werken onder te grote druk leidt tot stress en uiteindelijk tot 
verzuim. De aanknopingspunten om de werkdrukbeleving positief te beïnvloeden kunt u terugvinden in de 
tabel 5.1.2 Werkomstandigheden. Het optimaliseren van de energiebronnen kan de werkdrukbeleving 
positief beïnvloeden.  
 
Adviezen:  
 
Het verdient aan te bevelen om een projectgroep om na te gaan hoe de werkdruk gereduceerd kan worden.   
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5.1.2 Werkomstandigheden 

Nr. Aspect Totaal OP N=28) Totaal OOP (N=12) Conclusie 

7.  Het strak moeten vasthouden 
aan het leerprogramma.  

6% In zeer sterke mate 
13% In sterke mate 
41% In enige mate 
34% Nauwelijks 
3% Niet of n.v.t. 

28% In sterke mate 
28% In enige mate 
42% Niet of n.v.t. 

  

8.  De tijd die beschikbaar is voor 
het bestuderen van nieuw 
lesmateriaal.  

27% In sterke mate 
48% In enige mate 
24% Nauwelijks 

14% In zeer sterke mate 
28% In enige mate 
14% Nauwelijks 
42% Niet of n.v.t. 

  

9.  Het beslag dat door het werk 
gelegd wordt op de vrije tijd.  

10% In zeer sterke mate 
31% In sterke mate 
37% In enige mate 
20% Nauwelijks 

14% In sterke mate 
28% In enige mate 
14% Nauwelijks 
42% Niet of n.v.t. 

  

10.  De tijd die beschikbaar is om het 
werk goed te doen.  

3% In zeer sterke mate 
27% In sterke mate 
44% In enige mate 
13% Nauwelijks 
10% Niet of n.v.t. 

71% In enige mate 
14% Nauwelijks 
14% Niet of n.v.t. 

  

11.  De mogelijkheden om mijn 
werkdruk te regelen.  

3% In zeer sterke mate 
6% In sterke mate 
34% In enige mate 
41% Nauwelijks 
13% Niet of n.v.t. 

28% In sterke mate 
42% In enige mate 
28% Nauwelijks 

  

12.  De hoeveelheid administratief 
werk.  

6% In zeer sterke mate 
27% In sterke mate 
48% In enige mate 
17% Nauwelijks 

28% In enige mate 
42% Nauwelijks 
28% Niet of n.v.t. 

  

13.  Het moeten uitvoeren van veel 
verschillende taken naast het 
lesgeven.  

13% In zeer sterke mate 
27% In sterke mate 
34% In enige mate 
20% Nauwelijks 
3% Niet of n.v.t. 

28% In enige mate 
28% Nauwelijks 
42% Niet of n.v.t. 

  

14.  De taakverdeling binnen de 
school.  

10% In zeer sterke mate 
17% In sterke mate 
34% In enige mate 
34% Nauwelijks 
3% Niet of n.v.t. 

14% In sterke mate 
14% In enige mate 
57% Nauwelijks 
14% Niet of n.v.t. 

  

15.  De sfeer binnen de school.  13% In sterke mate 
20% In enige mate 
31% Nauwelijks 
34% Niet of n.v.t. 

28% In sterke mate 
14% Nauwelijks 
57% Niet of n.v.t. 

  

16.  De mate waarin collega's zich 
houden aan gemaakte afspraken 
of gemeenschappelijk genomen 
beslissingen.  

7% In sterke mate 
35% In enige mate 
46% Nauwelijks 
10% Niet of n.v.t. 

28% In enige mate 
28% Nauwelijks 
42% Niet of n.v.t. 

  

17.  Storend gedrag van leerlingen 
tijdens of tussen de lessen.  

3% In zeer sterke mate 
10% In sterke mate 
39% In enige mate 
42% Nauwelijks 
3% Niet of n.v.t. 

14% In sterke mate 
57% Nauwelijks 
28% Niet of n.v.t. 

  



RI&E Pius X College te Almelo locatie Aalderinkshoek  (Mei 2013) 
 
 
 
 
 
 

21 

 

18.  Leerlingen die zich voortdurend 
misdragen.  

14% In sterke mate 
28% In enige mate 
46% Nauwelijks 
10% Niet of n.v.t. 

14% In enige mate 
42% Nauwelijks 
42% Niet of n.v.t. 

  

19.  De mate van zelfstandigheid van 
leerlingen.  

3% In zeer sterke mate 
32% In sterke mate 
32% In enige mate 
28% Nauwelijks 
3% Niet of n.v.t. 

28% In enige mate 
42% Nauwelijks 
28% Niet of n.v.t. 

  

20.  De afstand van de schoolleiding 
tot de dagelijkse (les)praktijk.  

25% In zeer sterke mate 
25% In sterke mate 
21% In enige mate 
21% Nauwelijks 
7% Niet of n.v.t. 

42% In enige mate 
14% Nauwelijks 
42% Niet of n.v.t. 

  

21.  De ervaren steun van de 
schoolleiding.  

10% In zeer sterke mate 
28% In sterke mate 
25% In enige mate 
25% Nauwelijks 
10% Niet of n.v.t. 

57% In enige mate 
28% Nauwelijks 
14% Niet of n.v.t. 

  

22.  De samenwerking met het 
ondersteunend personeel als 
docent/ of met de docenten als 
ondersteunend personeel.  

3% In sterke mate 
14% In enige mate 
42% Nauwelijks 
39% Niet of n.v.t. 

42% In sterke mate 
28% Nauwelijks 
28% Niet of n.v.t. 

  

23.  De kwaliteit van het 
schoolgebouw.  

3% In sterke mate 
7% In enige mate 
60% Nauwelijks 
28% Niet of n.v.t. 

42% In sterke mate 
28% Nauwelijks 
28% Niet of n.v.t. 

  

24.  De hygiënische omstandigheden 
in het schoolgebouw.  

10% In sterke mate 
21% In enige mate 
28% Nauwelijks 
39% Niet of n.v.t. 

28% In sterke mate 
28% In enige mate 
14% Nauwelijks 
28% Niet of n.v.t. 

  

25.  De beschikbaarheid van een 
werkplek waar ik ongestoord kan 
werken.  

7% In zeer sterke mate 
3% In sterke mate 
10% In enige mate 
53% Nauwelijks 
25% Niet of n.v.t. 

28% In sterke mate 
28% Nauwelijks 
42% Niet of n.v.t. 

  

26.  Gedrag van ouders naar school 
toe.  

3% In zeer sterke mate 
14% In sterke mate 
28% In enige mate 
42% Nauwelijks 
10% Niet of n.v.t. 

14% In enige mate 
28% Nauwelijks 
57% Niet of n.v.t. 

  

27.  De uitdaging in het werk.  3% In zeer sterke mate 
7% In sterke mate 
14% In enige mate 
53% Nauwelijks 
21% Niet of n.v.t. 

14% In sterke mate 
42% In enige mate 
42% Niet of n.v.t. 

  

28.  De roosterwijzigingen.  3% In zeer sterke mate 
17% In sterke mate 
32% In enige mate 
35% Nauwelijks 
10% Niet of n.v.t. 

28% In enige mate 
14% Nauwelijks 
57% Niet of n.v.t. 

  

29.  Het overnemen van lessen of 
werkzaamheden van zieke 
collega's.   

3% In zeer sterke mate 
3% In sterke mate 
21% In enige mate 

57% Nauwelijks 
42% Niet of n.v.t. 
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50% Nauwelijks 
21% Niet of n.v.t. 

30.  Onveilige sociaal-emotionele 
situaties.  

3% In sterke mate 
21% In enige mate 
50% Nauwelijks 
25% Niet of n.v.t. 

42% Nauwelijks 
57% Niet of n.v.t. 

 

31.  Onveilige fysieke situaties.  3% In sterke mate 
7% In enige mate 
46% Nauwelijks 
42% Niet of n.v.t. 

57% Nauwelijks 
42% Niet of n.v.t. 

 

32.  Verschillen in capaciteiten tussen 
leerlingen binnen één klas.  

10% In sterke mate 
60% In enige mate 
21% Nauwelijks 
7% Niet of n.v.t. 

14% In sterke mate 
14% In enige mate 
14% Nauwelijks 
57% Niet of n.v.t. 

  

33.  Het begeleiden van leerlingen bij 
het uitvoeren van 
leeropdrachten.  

7% In sterke mate 
35% In enige mate 
39% Nauwelijks 
17% Niet of n.v.t. 

14% In zeer sterke mate 
14% In enige mate 
14% Nauwelijks 
57% Niet of n.v.t. 

 

34.  Agressie door ouders of 
verzorgers.  

17% In enige mate 
42% Nauwelijks 
39% Niet of n.v.t. 

14% Nauwelijks 
85% Niet of n.v.t. 

 

35.  Agressie door kinderen.  14% In enige mate 
50% Nauwelijks 
35% Niet of n.v.t. 

42% Nauwelijks 
57% Niet of n.v.t. 

 

 

5.2 Onderwijzend personeel (OP) 
 
5.2.1 Integraal personeelsbeleid 

Nr. Aspect Totaal Conclusie 

36.  Ik ben tevreden over het Integraal 
Personeelsbeleid.  

3% Helemaal mee eens 
64% Mee eens 
21% Mee oneens 
10% Helemaal mee oneens 

 

37.  Ik ben tevreden over de gesprekkencyclus.  7% Helemaal eens 
46% Eens  
32% Oneens 
14% Helemaal oneens 
 

 

 
Het merendeel van de medewerkers geeft aan dat zij tevreden is over het integrale personeelsbeleid. Dit 
wordt mede gesteund doordat medewerkers aangeven dat zij voldoende ontwikkeling ervaren.   
Een klein percentage is ontevreden. Een mogelijkheid is om het personeelsbeleid en met name de 
mogelijkheden (eigen inspanning medewerker) tijdens de functioneringsgesprekken aan de orde te stellen. 
De stelling dat men zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen loopbaan en dus inzetbaarheid kan daarbij 
uitgelegd worden.     
 
46% is ontevreden over de gespreken cyclus. Dit is een verontrustende score. De gesprekkencyclus is 
namelijk een belangrijk instrument bij het monitoren van inzetbaarheid van medewerkers. Het gesprek dient 
zich te richten op o.a. op inhoud van het werk, de uitvoering van het werk, de samenwerkingsrelaties en de 
werkomstandigheden. Het gesprek is met name gericht op de toekomstige functievervulling. Belangrijke 
vragen zijn: 

• Kan ik het werk nog (lichamelijk en psychisch) nog doen over 3-5 jaar 

• Wil ik het werk nog doen over 3-5 jaar.  

• Welke acties (scholing, leefstijl) moeten genomen moeten worden om de inzetbaarheid te 
garanderen of te verbeteren? 
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5.2.2 Visie en onderwijskundige ontwikkelingen 

Nr. Aspect Totaal Conclusie 

38.  Ik ben bekend met de visie en missie van de 
school.  

57% Eens 
35% Oneens 
7% Helemaal oneens 

 

39.  Ik ben tevreden over de mate waarop school 
inzet op onderwijsvernieuwingen.  

50% Eens 
42% Oneens 
7% Helemaal oneens 

 

40.  Ik ben tevreden over de mate waarin leerlingen 
hun talenten op elk niveau ontdekken en 
ontwikkelen op school.  

50% Eens 
50% Oneens 

 

41.  Besluiten van de schoolleiding worden door het 
personeel breed gedragen.  

17% Eens 
57% Oneens 
25% Helemaal oneens 

 

42.  Ik voel me betrokken bij de school.  32% Helemaal mee eens 
60% Mee eens 
7% Mee oneens 

 

43. . Ik voel me betrokken bij de ontwikkelingen in de 
school.  

21% Helemaal mee eens 
60% Mee eens 
17% Mee oneens 

 

44. . Ik voel me betrokken bij de locatie.  35% Helemaal mee eens 
57% Mee eens 
7% Mee oneens 

 

45.  Ik voel me betrokken bij de ontwikkelingen op de 
locatie.  

25% Helemaal mee eens 
57% Mee eens 
14% Mee oneens 
3% Helemaal mee oneens 

 

46.  Ik voel me betrokken bij het team.  25% Helemaal mee eens 
46% Mee eens 
25% Mee oneens 
3% Helemaal mee oneens 

 

47.  Ik voel me betrokken bij de ontwikkelingen in het 
team.  

14% Helemaal mee eens 
50% Mee eens 
32% Mee oneens 
3% Helemaal mee oneens 

 

48.  Ik voel me betrokken bij de sectie.  46% Helemaal mee eens 
50% Mee eens 
3% Mee oneens 

 

49.  Ik voel me betrokken bij de ontwikkelingen in de 
sectie.  

46% Helemaal mee eens 
39% Mee eens 
14% Mee oneens 

 

50.  Ik draag iets extra’s bij aan de 
onderwijsontwikkeling.  

17% Helemaal mee eens 
78% Mee eens 
3% Mee oneens 

 

51.  De leiding verstrekt voldoende informatie.  50% Mee eens 
42% Mee oneens 
7% Helemaal mee oneens 

 

52.  Ik ben tevreden over wat er met ingebrachte 
ideeën op school gedaan wordt.  

46% Mee eens 
32% Mee oneens 
21% Helemaal mee oneens 
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53.  Ik ben tevreden over de mate waarin gestuurd 
wordt op resultaten.  

39% Mee eens 
42% Mee oneens 
17% Helemaal mee oneens 

 

54.  De school evalueert systematisch de kwaliteit 
van het onderwijs.  

42% Mee eens 
53% Mee oneens 
3% Helemaal mee oneens 

 

55.  De school evalueert systematisch de 
opbrengsten van het onderwijs.  

42% Mee eens 
50% Mee oneens 
7% Helemaal mee oneens 

 

 
De tevredenheid over de visie en onderwijskundige aspecten is matig te noemen.  In het kader van de RI&E 
richten wij ons op betrokkenheid bij de school. Opvallende score is die op het onderwerp draagkracht 
besluiten van de directie. Hier wordt erg laag gescoord. De score voor de betrokkenheid bij het team is voor 
verbetering vatbaar. Ook de score op informatie, sturen op resultaten en  evaluatie scoren matig.   
 
5.2.3 Samenwerking binnen en buiten de school 

Nr. Aspect Totaal Conclusie 

56.  Ik ben tevreden over de samenwerking met 
collega’s binnen het team.  

17% Helemaal mee eens 
71% Mee eens 
7% Mee oneens 
3% Helemaal mee oneens 

 

57.  Ik ben tevreden over de samenwerking binnen 
de sectie  

35% Helemaal mee eens 
50% Mee eens 
10% Mee oneens 
3% Helemaal mee oneens 

 

58.  Ik ben tevreden over de samenwerking met 
andere collega’s binnen de locatie  

67% Mee eens 
14% Mee oneens 
17% Helemaal mee eens 

 

59.  Ik ben tevreden over de samenwerking met het 
OOP van de locatie.  

32% Helemaal mee eens 
64% Mee eens 
3% Helemaal mee oneens 

 

60.  Ik ben tevreden over de samenwerking met 
medewerkers van de andere locatie  

3% Helemaal mee eens 
53% Mee eens 
28% Mee oneens 
14% Helemaal mee oneens 

 

 
Over het algemeen is men tevreden over de samenwerking met collega’s. Een klein gedeelte geeft aan niet 
tevreden te zijn over de samenwerking met andere medewerkers van de locatie en andere locaties.  
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5.2.4 Werken in teams en secties 

Nr. Aspect Totaal Conclusie 

61.  Ik voel me medeverantwoordelijk voor het 
vertalen van het teamplan naar de dagelijkse 
gang van zaken.  

10% Helemaal mee eens 
57% Mee eens 
25% Mee oneens 
7% Helemaal mee oneens 

 

62.  Ik vind het terecht dat ik aangesproken wordt op 
de afspraken die in het teamplan gemaakt zijn.  

7% Helemaal mee eens 
85% Mee eens 
7% Mee oneens 

 

63.  Ik voel me medeverantwoordelijk voor het 
vakwerkplan.  

75% Mee eens 
3% Mee oneens 
21% Helemaal mee eens 

 

64.  Ik spreek collega’s, indien nodig, aan op hun 
gedrag en taakuitvoering.  

10% Helemaal mee eens 
46% Mee eens 
39% Mee oneens 
3% Helemaal mee oneens 

 

65.  Wanneer het nodig is, neem ik tijdelijk taken van 
collega’s over.  

21% Helemaal mee eens 
75% Mee eens 
3% Mee oneens 

 

 
42% van de deelnemers geeft aan hun collega’s niet aan te spreken op hun gedrag en taakuitvoering. Je 
collega aanspreken als hij iets niet goed doet, dat vinden veel medewerkers lastig. Het niet uitspreken van 
kritiek kan leiden tot een mindere sfeer en daar gekoppeld een stijging van het ziekteverzuim. Want wat een 
medewerker niet tegen een collega zegt, wordt meestal tegen een ander gezegd. Feedback geven is dus 
een beter alternatief dan je mond houden, dingen opkroppen en onderhuidse ergernissen en verstoorde 
relaties laten voortsudderen.  
 
Het is bij feedback geven belangrijk dat er niet op de man gespeeld wordt, maar dat men focust op het 
gedrag en op het gedeelde belang van samen goed werk leveren. Als je dat zuiver gedaan wordt, is het ook 
niet meer zo eng. Een paar tips: 

• Verwoord waar je als collega zelf last van hebt, begin bij jezelf  (‘ik heb er last van als jij...'). Dat 

voorkomt jij-bakken. 

• Zeg welk gedrag je graag wilt zien. 

• Benadruk dat je een gezamenlijk doel hebt, namelijk goed werk afleveren. 

• Geef zelf het goede voorbeeld door feedback te vragen. 

• Bedank voor de negatieve feedback van de ander en leg die uit als gewaardeerde zorg om het gedeelde 

belang. 
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5.2.5 De direct leidinggevende 

Nr. Aspect Totaal Conclusie 

66.  Mijn direct leidinggevende staat open voor 
kritiek.  

14% Helemaal mee eens 
78% Mee eens 
3% Mee oneens 
3% Helemaal mee oneens 

 

67.  Mijn direct leidinggevende besteed aandacht 
aan mijn persoonlijke ontwikkeling.  

21% Helemaal mee eens 
57% Mee eens 
14% Mee oneens 
7% Helemaal mee oneens 

 

68.  Mijn leidinggevende is aanspreekbaar bij 
problemen.  

32% Helemaal mee eens 
46% Mee eens 
14% Mee oneens 
7% Helemaal mee oneens 

 

69.  Mijn leidinggevende luistert naar nieuwe ideeën.  17% Helemaal mee eens 
67% Mee eens 
10% Mee oneens 
3% Helemaal mee oneens 

 

70.  Mijn leidinggevende geeft antwoord op mijn 
vragen.  

21% Helemaal mee eens 
71% Mee eens 
7% Mee oneens 

 

71.  Mijn leidinggevende spreekt regelmatig zijn of 
haar waardering uit.  

10% Helemaal mee eens 
63% Mee eens 
15% Mee oneens 
10% Helemaal mee oneens 

 

72.  Ik ben tevreden over de manier waarop mijn 
leidinggevende, leiding geeft.  

17% Helemaal mee eens 
60% Mee eens 
17% Mee oneens 
3% Helemaal mee oneens 

 

73.  Ik ben tevreden over de feedback door mijn 
leidinggevende.  

7% Helemaal mee eens 
71% Mee eens 
17% Mee oneens 
3% Helemaal mee oneens 

 

74.  Ik ben tevreden over de waardering door mijn 
leidinggevende.  

14% Helemaal mee eens 
57% Mee eens 
25% Mee oneens 
3% Helemaal mee oneens 

 

75.  Ik ben tevreden over de personeelszorg door 
mijn leidinggevende.  

25% Helemaal mee eens 
53% Mee eens 
14% Mee oneens 
7% Helemaal mee oneens 

 

76.  Ik ben tevreden over de mogelijkheid om 
(formeel en informeel) te overleggen met mijn 
leidinggevende.  

35% Helemaal mee eens 
46% Mee eens 
10% Mee oneens 
7% Helemaal mee oneens 

 

77.  Ik ben tevreden over de ruimte die mijn 
leidinggevende geeft om gestelde teamdoelen te 
verwezenlijken.  

10% Helemaal mee eens 
71% Mee eens 
17% Mee oneens 

 

78.  Ik ben tevreden over de manier waarop mijn 
leidinggevende, het onderwijsproces in het team 
aanstuurt.  

7% Helemaal mee eens 
60% Mee eens 
28% Mee oneens 
3% Helemaal mee oneens 

 

79.  Mijn leidinggevende en de overige leden van de 
schoolleiding vormen een samenhangende 
eenheid.  

3% Helemaal mee eens 
32% Mee eens 
39% Mee oneens 
25% Helemaal mee oneens 
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Het merendeel van de medewerkers geeft aan dat zij tevreden is over de leiding. Waardering en feedback 
door de leidinggevende worden voor verbetering vatbaar geacht. Het ontbreken van waardering kan 
negatieve gevolgen hebben op de mate van werkdruk die medewerkers ervaren. Wanneer er te weinig 
feedback wordt gegeven, krijgt een organisatie daar last van: doelstellingen worden niet gehaald, mensen 
functioneren onvoldoende. Het is echter vaak moeilijk om dit te veranderen. Terwijl ook mensen die goed 
functioneren er last van hebben. Er wordt onvoldoende gevolg gegeven aan het functioneren en presteren 
van mensen en dus ook aan de goede prestaties. Het is opvallend hoeveel mensen jaren lang tijdens hun 
beoordeling horen dat ze het 'goed doen'. 54% geeft aan dat zij het MT nog niet zien als een 
samenhangende eenheid. 
 
Advies: 
Bespreek in de functioneringsgesprekken met de leidinggevende de negatieve score op waardering en 
feedback. Maak met hen afspraken hoe zij dit de komende periode gaan oppakken. Bespreek met de 
medewerkers op welke wijze zij terugkoppeling (feedback) wensen te krijgen. Dit kan op individueel- en op 
afdelingsniveau. Deze inventarisatie kan plaats vinden in de komende functioneringsgesprekken. 
 
5.2.6 Communicatie leerlingen en ouders 

Nr. Aspect Totaal Conclusie 

80.  Ik ben tevreden over mijn contacten met 
ouders.  

17% Helemaal mee eens 
75% Mee eens 
7% Mee oneens 

 

81.  Ik ben tevreden over mijn contacten met 
leerlingen.  

46% Helemaal mee eens 
53% Mee eens 

 

 
De score op communicatie met leerlingen en ouders is positief.  
 
 
5.2.7 Sociale veiligheid/overig 

Nr. Aspect Totaal Conclusie 

82.  Ik voel mij, vanuit mijn voorbeeldfunctie, 
verantwoordelijk voor het rechtvaardig en 
consequent toepassen van de schoolregels  

100% ja  

83.  Binnen de school voel ik mij veilig.  96% ja 
3% nee 

 

84.  In mijn team worden personen gepest.  100% nee  

85.  In mijn team worden wel een storende seksuele 
opmerkingen of gedragingen gemaakt.  

7% ja 
92% nee 

 

86.  In mijn team worden wel eens personen 
gediscrimineerd.  

100% nee  

 
De score op sociale veiligheid is positief. Uitschieter is de score op seksuele opmerkingen en gedragingen.  
Dit is in onderwijsland een hoge score.  
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5.3 Onderwijzend Ondersteunend Personeel (OOP) 
 
5.3.1 Algemeen 

Nr. Aspect Totaal Conclusie 

87.  Ik heb voldoende vrijheid om mijn werk naar 
eigen inzicht uit te voeren.  

28% Helemaal mee eens 
57% Mee eens 
14% Mee oneens 

 

88.  Ik kan mijn werk, lichamelijk gezien, goed aan.  28% Helemaal mee eens 
71% Mee eens 

 

89.  Ik kan mijn werk, emotioneel gezien, goed aan.  42% Helemaal mee eens 
57% Mee eens 

 

90.  Ik heb voldoende afwisseling in mijn werk.  42% Helemaal mee eens 
57% Mee eens 

 

91.  Ik ben tevreden over het Integraal 
Personeelsbeleid/de gesprekkencyclus.  

14% Helemaal mee eens 
42% Mee eens 
42% Mee oneens 

 

92.  Ik ben tevreden over de mogelijkheden om mij 
verder te ontwikkelen in mijn functie.  

14% Helemaal mee eens 
71% Mee eens 
14% Helemaal mee oneens 

 

 
Men ervaart voldoende afwisseling en ervaart voldoende vrijheid bij het uit voeren van de taken. Ook kan 
men zowel het werk psychisch- als lichamelijk goed aan. 42% geeft aan de ontevreden is over het IPB. 
Kijkend naar de aandachtspunten in de rubriek leiding (aandacht voor persoonlijke ontwikkeling) is er 
mogelijk een relatie te leggen.   
 
Advies 
 
Het verdient aanbeveling om bij de eerste komende functioneringsgesprekken aandacht te besteden aan het 
IPB. Bespreek met de medewerker wat hij/ zij vind wat beter kan in het IPB. 
 

5.3.2 Visie en onderwijskundige ontwikkelingen 

Nr. Aspect Totaal Conclusie 

93. . Ik voel me betrokken bij de ontwikkelingen in de 
school.  

42% Helemaal mee eens 
57% Mee eens 

 

94. . Ik voel me betrokken bij de locatie.  57% Helemaal mee eens 
42% Mee eens 

 

95.  Ik voel me betrokken bij de ontwikkelingen op de 
locatie.  

28% Helemaal mee eens 
71% Mee eens 

 

96.  Ik voel me betrokken bij de ontwikkelingen in het 
team.  

28% Helemaal mee eens 
57% Mee eens 
14% Mee oneens 

 

97.  Ik draag iets extra’s bij aan de verbetering van de 
dienstverlening.  

14% Helemaal mee eens 
71% Mee eens 
14% Mee oneens 

 

98.  Ik ben tevreden over wat er met ingebrachte 
ideeën op school gedaan wordt.  

85% Mee eens 
14% Mee oneens 

 

 
De score op dit thema is positief.  
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5.3.3 Samenwerking binnen en buiten de school 

Nr. Aspect Totaal Conclusie 

99.  Ik ben tevreden over de samenwerking met de 
docenten  

28% Helemaal mee eens 
71% Mee eens 

 

100. Ik ben tevreden over de samenwerking met de 
collega’s  

14% Helemaal mee eens 
85% Mee eens 

 

101. Ik ben tevreden over de samenwerking met de 
locatieleiding  

14% Helemaal mee eens 
71% Mee eens 
14% Mee oneens 

 

 
Over het algemeen is men tevreden over de samenwerking. 
 
5.3.4 Werken in teams 

Nr. Aspect Totaal Conclusie 

102. Ik ben tevreden over de manier waarop de taken 
worden verdeeld 

71% Mee eens 
28% Mee oneens 

 

103. Ik krijg de juiste informatie om mijn werk te 
kunnen doen  

14% Helemaal mee eens 
85% Mee eens 

 

104. Ik spreek collega’s, indien nodig, aan op hun 
gedrag en taakuitvoering.  

85% Mee eens 
14% Mee oneens 

 

105. Wanneer het nodig is, neem ik tijdelijk taken van 
collega’s over.  

28% Helemaal mee eens 
71% Mee eens 

 

 
Over het algemeen is men tevreden over het werken in teams. 
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5.3.5 De direct leidinggevende 

Nr. Aspect Totaal Conclusie 

106. Mijn direct leidinggevende staat open voor 
kritiek.  

14% Helemaal mee eens 
42% Mee eens 
28% Mee oneens 
14% Helemaal mee oneens 

 

107. Mijn direct leidinggevende besteed aandacht 
aan mijn persoonlijke ontwikkeling.  

14% Helemaal mee eens 
42% Mee eens 
42% Mee oneens 

 

108. Mijn leidinggevende is aanspreekbaar bij 
problemen.  

14% Helemaal mee eens 
85% Mee eens 

 

109. Mijn leidinggevende luistert naar nieuwe ideeën.  14% Helemaal mee eens 
85% Mee eens 

 

110. Mijn leidinggevende geeft antwoord op mijn 
vragen.  

14% Helemaal mee eens 
71% Mee eens 
14% Mee oneens 

 

111. Mijn leidinggevende spreekt regelmatig zijn of 
haar waardering uit.  

14% Helemaal mee eens 
42% Mee eens 
42% Mee oneens 

 

112. Ik ben tevreden over de manier waarop mijn 
leidinggevende, leiding geeft.  

14% Helemaal mee eens 
42% Mee eens 
42% Mee oneens 

 

113. Ik ben tevreden over de feedback door mijn 
leidinggevende.  

14% Helemaal mee eens 
42% Mee eens 
42% Mee oneens 

 

114. Ik ben tevreden over de personeelszorg door 
mijn leidinggevende.  

14% Helemaal mee eens 
57% Mee eens 
28% Mee oneens 

 

115. Ik ben tevreden over de mogelijkheid om 
(formeel en informeel) te overleggen met mijn 
leidinggevende.  

14% Helemaal mee eens 
57% Mee eens 
28% Mee oneens 

 

116. Ik ben tevreden over de ruimte die mijn 
leidinggevende geeft om gestelde teamdoelen te 
verwezenlijken.  

14% Helemaal mee eens 
71% Mee eens 
14% Mee oneens 

 

 
Het merendeel van de medewerkers geeft aan dat zij tevreden is over de leiding. De aandacht ligt met name 
in het ontvangen van kritiek, waardering, feedback en manier van leidinggeven door de direct 
leidinggevende. Het ontbreken van waardering en feedback kunnen de werkdruk doen toenemen. Dit is 
reeds op te maken in de rubriek algemeen 5.1.1. 
 
Advies 
 
Bespreek tijdens de volgende functioneringsgesprekken hoe de medewerkers waardering en feedback 
wensen te ontvangen. Bespreek tevens de wijze van leidinggeven en het openstaan voor kritiek. 
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5.3.6 Contacten 

Nr. Aspect Totaal Conclusie 

117. Ik ben tevreden over mijn contacten met 
leerlingen.  

42% Helemaal mee eens 
57% Mee eens 

 

118. Ik ben tevreden over mijn contacten met 
ouders.  

14% Helemaal mee eens 
85% Mee eens 

 

 
Over het algemeen is men tevreden over de samenwerking met leerlingen en ouders.  
 

5.3.7 Sociale veiligheid/overig 

Nr. Aspect Totaal Conclusie 

119. Ik voel mij verantwoordelijk voor het handhaven 
van de schoolregels  

100% ja  

120. Binnen de school voel ik mij veilig.  100% ja  

 
Men voelt zich verantwoordelijk voor het handhaven van de schoolregels en voelt zich veilig in de school.  
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6.1 Schoolgebouw en theorielokalen 
Onderwerp Huidige situatie Risico √√√√ beheerst 

ΧΧΧΧ nog niet beheerst 

     Risico-
klasse 

Toegang en schoolplein  

Toegankelijkheid Schoolterrein en schoolgebouw zijn voor iedereen 
goed en veilig toegankelijk. Eventuele 
hoogteverschillen zijn ook voor lichamelijk 
gehandicapten te overbruggen.  

 √√√√  

Fietsverkeer Het fietsverkeer op het schoolterrein is geregeld en 
wordt nageleefd en er is voldoende gelegenheid voor 
de stalling van fietsen. Voor fietsers geldt: 

• Er is voldoende gelegenheid om fietsen veilig te 
stallen; 

• Op het schoolplein mag niet worden gefietst. 

 √√√√  

Verkeerssituatie  De verkeerssituatie rondom het schoolgebouw is 
veilig.  

 √√√√  

Parkeren Parkeerpleinen en –plaatsen bij het schoolgebouw 
voor auto’s van personeel, bezoekers en 
leveranciers zijn bekend en duidelijk aangegeven.  

 √√√√  

Gangen en trappen  

In- en uitgangen De in- en uitgangen zijn veilig toegankelijk. Dat wil 
zeggen: geen val- of struikelgevaar en geen scherpe 
voorwerpen.  

 √√√√  

Gangen en trappen De gangen en trappen zijn goed verlicht. 
 

 √√√√  

Gangen, trappen, wanden, leuningen en uitgangen 
zijn vrij van uitstekende, puntige of scherpe delen 
(denk ook aan kledinghaken deurknoppen etc.). De 
wandafwerking is niet ruw. 

 √√√√  

Vloeren en 
traptreden 

Vloeren en traptreden zijn voldoende stroef. Er zijn 
geen losse vloerdelen en oneffenheden die 
struikelgevaar kunnen veroorzaken. 

 √√√√  

De trappen zijn voorzien van leuningen: 

• Breedte > 1,20 m: aan beide zijden; 

• Breedte < 1,20 m: tenminste aan één zijde; 

• Breedte > 2,20 m: tevens een tussenleuning. 

 √√√√  

Vloeropeningen en 
bordessen 

Situaties waar gevaar voor vallen van hoogte 
bestaat, zoals vloeropeningen en bordessen zijn 
deugdelijk afgeschermd.  

 √√√√  

Niveauverschillen Niveauverschillen zijn goed visueel gemarkeerd, 
bijvoorbeeld door kleurverschil, materiaalverschil of 
pictogrammen. 

 √√√√  

Deuren  Gangen, trappen en (nood)uitgangen zijn vrij van 
obstakels of opslag en niet geblokkeerd. 

 √√√√  

De in de school aanwezige rookwerende (tocht) 
deuren zijn zelfsluitend en worden gesloten 
gehouden (of de kleefmagneten, dranger of 
vloerdelen worden ontkoppeld door middel van 
rookdetectie). 

 √√√√  

In de gangen, hallen en gemeenschapsruimte zijn de 
(nood)uitgangen aangegeven met pictogrammen. 

 √√√√  

De breedte van nooduitgangen en vluchtwegen is: 

• Voor 1 t/m 25 personen: 0,60 m; 

• Voor 26 t/m 100 personen: 0,75 m; 

• Voor meer dan 100 personen: 1,20 m (of 2 x 
0,75 m). 

 √√√√  

6.  RI&E  gebouw en werkplekken 
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Onderwerp Huidige situatie Risico √√√√ beheerst 

ΧΧΧΧ nog niet beheerst 

     Risico-
klasse 

Op plaatsen waar gedrang mogelijk is, zijn glazen en 
transparante deuren en vlakken beveiligd tegen 
doorvallen van leerlingen (bijvoorbeeld door gebruik 
van veiligheidsglas of een stootbalk). 

 √√√√  

Glazen of transparante deuren en vlakken zijn 
voorzien van een markering op ooghoogte (1.40 
meter). 

 √√√√  

Het gevaar dat vingers bekneld raken bij 
toegangsdeuren en zware tussen- /klapdeuren is 
adequaat bestreden. 

 √√√√  

Sanitaire voorzieningen  

Toiletten en 
wasgelegenheid 

Er zijn voldoende gescheiden toiletten voor 
personeel aanwezig. 

 √√√√  

Op of nabij de toiletten is gelegenheid voor handen 
wassen door middel van wasbakken. 

 √√√√  

Lunchvoorziening en verzorging  

Personeelsruimte Er is een aparte ruimte voor het personeel aanwezig, 
waar men de pauzes kan doorbrengen. 

 √√√√  

De personeelsruimte is voldoende bemeten voor het 
aantal personeelsleden en heeft voldoende stoelen 
en tafels. 

 √√√√  

Zwangere Zwangere of borstvoedinggevende vrouwen 
beschikken over een (af te sluiten) ruimte met bed of 
deugdelijke rustbank waar ze kunnen rusten, 
borstvoeding kunnen geven of kunnen kolven. 

 √√√√  

Onderhoud, orde en netheid  

Schoonmaak Alle delen van de school worden schoongehouden 
volgens een op schrift gesteld programma, 
afgestemd op het gebruik en de functie van de 
ruimte. 

 √√√√  

Opslag Er zijn voorzieningen om onderhouds- en 
schoonmaakmiddelen, hulpmaterialen, 
gereedschappen e.d. op te bergen in een af te 
sluiten ruimte. 
De voorzieningen worden goed gebruikt en zijn 
afgesloten. 

 √√√√  

Afvalbakken De afvalbakken in de lokalen worden het liefst 
dagelijks na het einde van de lestijd geleegd in de 
grote afvalcontainer. 

 √√√√  

Les- en werkruimtes algemeen  

Elektriciteit  Wandcontactdozen, stekkers, verdeeldozen en 
snoeren zijn onbeschadigd en voldoende 
afgeschermd 

 √√√√  

Snoeren liggen vast (geen losse snoeren op de 
grond). 

 √√√√  

Vloeren  De vloerafwerking voldoet aan de volgende eisen: 

• Anti-statisch; 

• Geluiddempend; 

• Voetwarm; 

• Doelmatig te reinigen. 

 √√√√  

Vlucht-
mogelijkheden 

De vluchtmogelijkheden vanuit het lokaal naar buiten 
worden vrijgehouden en zijn bij iedere gebruiker 
bekend. 
 

 √√√√  
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Les- en werkruimtes 

Afmetingen De les- en werkruimtes zijn voldoende groot voor het 
aantal mensen dat aanwezig is en voor de lessen die 
gegeven worden. 

 √√√√  

In theorielokalen zijn de doorgangen en looppaden 
vrij van obstakels. Met de volgende afmetingen: 

• Tenminste 60 cm breed bij enkelzijdig verkeer; 

• Tenminste 90 cm breed bij dubbelzijdig verkeer.  

 √√√√  

Voor de theorielokalen geldt: 

• De afstand tussen de leerling en de 
verwarmingsradiator is minimaal 30 cm; 

• De vrije strook tussen bordwand en de voorste 
tafelrij is minimaal 220 cm.  

 √√√√  

Geluid 

Geluidshinder De akoestiek en de verstaanbaarheid worden als 
goed ervaren. 

 √√√√  

Er is geen probleem met de akoestiek en 
verstaanbaarheid. 

 √√√√  

Niemand ondervindt hinder van verkeerslawaai en 
geluid uit aangrenzende ruimtes. 

 √√√√  

Het geluidsniveau is acceptabel (geen hinder van 
lawaai). 

 √√√√  

Verlichting les –en werkruimtes 

Daglicht In werk- en lesruimtes kan daglicht binnenkomen. 
 

 √√√√  

Uitzicht  Er is uitzicht naar buiten mogelijk. 
 

 √√√√  

Verlichting  Er is voldoende daglicht of kunstlicht voor de aard 
van het werk. 

 √√√√  

De verlichting is goed (geen hinderlijk licht). Men 
heeft geen last van: 

• Flikkerend licht; 

• Glans; 

• Scherpe contrasten; 

• Hinderlijke lichtval. 

 √√√√  

Klimaat les –en werkruimtes 

Temperatuur De temperatuur wordt zowel in de zomer als in de 
winter als behaaglijk ervaren. 
Waar warmteklachten waren zijn airco`s geplaatst. 

 √√√√  

Regeling De temperatuur is per ruimte regelbaar. 
 

 √√√√  

Luchtvochtigheid De vochtigheidsgraad is in de zomer en in de winter 
aanvaardbaar. 

 √√√√  

Ventilatie Er is voldoende ventilatie. 
 

 √√√√  

Tocht Er is geen sprake van hinderlijke tocht bijvoorbeeld 
door de luchtverversingsinstallatie. 

 √√√√  

Zonwering Werk- en verblijfsruimtes aan de zonzijde zijn 
voorzien van zonwering, aan de buitenzijde. 

 √√√√  

Onderhoud Er is een onderhoudsschema voor de mechanische 
ventilatiesystemen. 

 √√√√  

Meubilair les –en werkruimtes 

Tafels en stoelen De tafels en stoelen zijn in orde (vertonen geen 
mankementen). 
De tafels en stoelen zijn: 

• Stabiel; 

• Verkeren in goede staat van onderhoud; 

• Zijn vrij van splinters en andere beschadigingen. 

 √√√√  

Kasten en 
stellingen 

Kasten en stellingen zijn deugdelijk, voldoende 
stabiel en verankerd, en planken worden niet 
overbelast. 

 √√√√  

Ergonomie  Het meubilair (stoel en tafel) voor de medewerkers is 
ergonomisch verantwoord. 

 √√√√  
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Werkhouding en afwisseling 

Afwisseling  Er is voldoende afwisseling tussen de verschillende 
werkhoudingen (zitten/staan). 

 √√√√  

Tillen Het slepen of tillen van zware lasten wordt zoveel 
mogelijk vermeden door gebruik te maken van 
hulpmiddelen (zoals karretjes). 

 √√√√  

Machines, gereedschappen en middelen 

Kopieerapparatuur  Kopieerapparatuur en printers zijn veilig en geven 
geen hinder: 
De kopieerapparatuur staat op de gang en in de 
Reproruimte 

 √√√√  

Elektriciteit en gas 

Elektriciteit 
algemeen 

Verlichtingsarmaturen en apparatuur zijn in goede 
staat en veilig aangesloten. 

 √√√√  

Aansluitingen ('stekkers'), schakelaars, contactdozen 
('stopcontacten') en snoeren zijn onbeschadigd. 

 √√√√  

Snoeren voor permanente aansluiting van 
apparatuur worden geleid in kunststof pijpen of 
kokers. 

 √√√√  

De elektrische voorziening aan aquaria is geaard. 
 

 nvt  

Bij natte activiteiten is de contactdoos voorzien van 
een spatwaterklep. 

 √√√√  

De hoofdschakelaar voor elektriciteit is goed 
bereikbaar. 

 √√√√  

Voor de schakel-/zekeringkast geldt: 

• Deze is in goede staat en gesloten; 

• Er is een begrijpelijk schema aanwezig; 

• Indien nog aanwezig zijn de patroonhouders 
opgevuld. 

 √√√√  

Schakelruimtes en de CV-ruimte zijn vrij van opslag. 
 

 √√√√  

De centrale hoofdafsluiter van het gas is goed 
bereikbaar. 

 √√√√  

 
Advies:  
 
Geen. 
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6.2 Kantoren en Balie 
Onderwerp Huidige situatie Risico √√√√ beheerst 

ΧΧΧΧ nog niet beheerst 

     Risico-
klasse 

Kantoren 

Werkplek De medewerkers beschikken over een adequate 
werkplek. 

 √√√√  

Bureaustoelen De bureaustoelen voldoen aan de geldende norm  

• een in hoogte verstelbare zitting; 

• een in diepte verstelbare zitting; 

• een goede rugleuning met instelbare lendesteun; 

• een in hoogte verstelbare armsteun; 

• een in breedte verstelbare armsteun. 

 
 

√√√√  

Bureaus De bureaus zijn in hoogte verstelbaar. Waar de 
bureaus niet verstelbaar zijn kan gebruik gemaakt 
worden van een voetensteun. De bladen en de 
constructies zijn dunner dan 5 cm. 

 √√√√  

Opstelling van de 
beeldschermen 

De beeldschermen staan over het algemeen goed 
opgesteld. De beeldschermen zijn in hoogte 
verstelbaar.de gemiddelde afstand (tot het oog-
beeldscherm) van 70 cm. wordt gehanteerd. 

 √√√√  

Toetsenbord De toetsenborden zijn een los onderdeel van het 
beeldscherm. 

 √√√√  

Muis De aanwezige muizen voldoet aan de volgende 
voorwaarden:   

• dunner dan 4 cm;  

• geen scherpe hoeken;  

• glijdt soepel op een goede (enigszins ruwe) mat;  

• kan door een links- en rechtshandige gebruikt 
worden; 

• de polshoek kan in een neutrale stand  worden 
gehouden.;  

• de snelheid is niet te snel of te langzaam 
ingesteld. 

 √√√√  

Werkplek De werkplekken  zijn zodanig ingericht dat de spullen 
die vaak nodig zijn binnen handbereik (binnen 60 
centimeter) staan. 

 √√√√  

Werkhouding Er wordt zo min mogelijk gebogen of met gedraaide 
bovenlichaam gewerkt. 

 √√√√  

 Langdurig zitten wordt afgewisseld met staan en 
lopen. 
(Werknemers die zittend werk verrichten, moeten 
kunnen gaan  staan of lopen als zij langer dan 1 uur 
onafgebroken zitten of per dienst langer dan 6 uur 
vrijwel aan één bepaalde plaats gebonden zijn) 

 √√√√  

Vloeroppervlakte Het aantal vierkante meters is minimaal 7 m
2
 per 

persoon. 
 √√√√  

Printers en faxen Printers staan bijna overal 2 meter van de werkplek.  
 

 √√√√  

Kopieerapparatuur Kopieerapparatuur staat in een aparte ruimte 
opgesteld. 

 √√√√  

Balie 

Werkplek De medewerkers beschikken over een adequate 
beeldschermwerkplek (stoel, werkblad, opstelling 
flatscreen). 

 √√√√  

Tocht Er zijn geen klachten ten aanzien tocht. 
 

 √√√√  
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Hoogte De baliewerkplek is ontworpen als een regulieren 

werkplek. Hierdoor bevindt de zittende medewerker 
zich niet op dezelfde hoogte als de staande 
bezoeker. Er wordt veelal gewisseld met staan en 
zitten. Door deze afwisseling is dit geen verhoogd 
arbeidsrisico. 

 √√√√  

Visustest De medewerkers die beeldschermwerk verrichten 
krijgen de gelegenheid een visustest te ondergaan. 
Dit is vastgelegd in het PMO/ PAGO. 

 √√√√  

Voorlichting Medewerkers welke achter een beeldscherm werken 
hebben geen voorlichting gekregen over een juiste 
werkhouding. 

Lichamelijke 
klachten 

ΧΧΧΧ 
 

III 

 
Advies: 
 
Voorlichting: 
Licht de medewerkers welke beeldschermwerk verrichten voor over een juiste werkhouding, werktijden en 
werkplekinstelling. 
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6.3 Technieklokaal  
Onderwerp Huidige situatie Risico √√√√ beheerst 

ΧΧΧΧ nog niet beheerst 

     Risico-
klasse 

Algemeen 

Afval In het lokaal is geen gemakkelijk brandbaar afval 
aanwezig. 

 √√√√  

BHV-middelen Nabij de uitgang hangt een brandblusser op een 
zichtbare en bereikbare plaats. 

 √√√√  

Bij het gebruik van open vuur is een blusdeken en/of 
nooddouche aanwezig. 

 nvt  

Het lokaal beschikt over een tweede (nood-) uitgang, 
voorzien van de aanduiding 'nooduitgang'.  Deze 
uitgang is tijdens de lessen geopend en niet 
geblokkeerd. 

 √√√√  

Er is een oogspoelvoorziening aanwezig  in de vorm 
van een oogdouche. 
De oogdouche wordt nauwelijks gebruikt en niet 
periodiek doorgespoeld. 

Legionellabacterie ΧΧΧΧ 
 

III 

De leerlingen zijn geïnstrueerd over maatregelen bij 
brand. Er hangt een calamiteiteninstructies. 

 √√√√  

Doorgangen en 
looppaden 

De doorgangen en looppaden zijn vrij van obstakels 
en allemaal van de juiste afmetingen: 

• 80 cm breed voor enkelzijdig verkeer; 

• 120 cm breed voor dubbelzijdig verkeer; 

• 150 cm breed als leerlingen rug aan rug werken. 
In lokaal 28 bedraagt  rug aan rug afmeting < 
120 cm. 

 √√√√  

Elektriciteit  De elektrische spanning (maar niet de lichtgroepen!) 
is centraal in- en uit te schakelen. 

 √√√√  

Wanneer geen stroom op leerlingentafels nodig is, is 
de stroom afgesloten. 

 √√√√  

De werking van de aardlekschakelaar wordt elk jaar 
gecontroleerd. 

 √√√√  

Overzicht Er is voldoende overzicht. 
 

 √√√√  

Verven en lakken 

Algemeen Alleen onschadelijke verven, lakken en lijmen 
worden gebruikt (bevatten geen schadelijke en/of 
ontvlambare oplosmiddelen). 

 √√√√  

Voorraad Er zijn voor leerlingen geen verven, lakken en lijmen 
met schadelijke en/of ontvlambare oplosmiddelen. 

 nvt  

Elektrisch solderen 

Elektriciteit  Stekkers van soldeerbouten op veilige spanning (24 
Volt) passen niet in 220 Volt. 

 √√√√  

Soldeerbouten op 220 Volt zijn geaard of dubbel 
geïsoleerd. 

 √√√√  

De aansluiting van de aarddraad in de bout wordt 
jaarlijks gecontroleerd. 

 √√√√  

De contactdozen zijn zo geplaatst dat de snoeren 
niet over het werkblad gaan. 

 √√√√  

Het werkblad is van isolerend, onbrandbaar of slecht 
brandbaar materiaal (geen asbest, geen metaal). 

 √√√√  

De groep waarop de soldeerbouten zijn aangesloten 
is extra beveiligd met een aardlekschakelaar. 

 √√√√  

Gebruik van propaanbrander 

Algemeen Er wordt niet gewerkt met een propaanbrander. 
 

 nvt  

Keramiek 

Glazuurpoeder Glazuurpoeders wordt niet mee gewerkt. 
 

 √√√√  
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Kunststof  

Afzuiging Gassen en dampen die vrijkomen bij het lijmen en 
verwarmen van kunststof worden plaatselijk 
afgezogen. 

 √√√√  

Gebruik PVC Gebruik van PVC is, waar mogelijk, vermeden. 
 

 √√√√  

Puntlassen 

Algemeen Er wordt niet gelast door leerlingen. 
 

 nvt  

Machines en elektrisch gereedschap 

Veiligheid Vast aangesloten machines die gevaar opleveren 
wanneer ze onverwacht in werking komen 
(bijvoorbeeld bij herstel van stroomuitval) zijn niet 
allemaal voorzien van nulspanningbeveiliging. 
Decoupeerzaagmachine is niet voorzien van een 
nulschakelaar. 

Letsel  ΧΧΧΧ 
 

II 

Alle machines met draaiende delen zijn voorzien van 
een noodstop.  

 √√√√  

Instabiele machines zijn verankerd aan de vloer. 
 

 √√√√  

Aandrijvingen en draaiende delen van machines zijn 
niet allemaal afgeschermd. 
Van één kolomboormachine ontbreekt de 
afscherming.  

Letsel  ΧΧΧΧ 
 

II 

Bij gevaarlijke elektrisch aangedreven apparatuur 
zijn op goed zichtbare en bereikbare plaatsen (twee 
tegenoverliggende wanden op ± 1,2 m) 
noodstopschakelaars aanwezig. 

 √√√√  

Geluid Tegen het schadelijk lawaai van machines zijn de 
volgende maatregelen genomen: 

• Bij meer dan 80 dB(A) wordt 
gehoorbescherming beschikbaar gesteld; 

• Bij meer dan 85 dB(A) wordt 
gehoorbescherming verplicht gesteld. 

 √√√√  

PBM Ter voorkoming van verwonding door spatten, 
wegspringende deeltjes, hitte etc. worden 
persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt 
(veiligheidsbril, hittebestendige handschoenen). 

 √√√√  

Werkinstructies  De vast opgestelde boormachine voldoet aan de 
volgende eisen: 

• Voorwerpen worden ingeklemd; 

• Boortjes worden na gebruik verwijderd; 

• Kleding, haar en sieraden leveren bij het boren 
geen gevaar op. 

 √√√√  

Elektriciteit  Elektrisch handgereedschap met beweegkracht is 
dubbel geïsoleerd uitgevoerd. 

 √√√√  

Handgereedschap Handgereedschap zoals hamers, vijlen en zagen zijn 
in goede staat. 

   

Persoonlijke bescherming 

Voldoende PBM`s Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn in 
voldoende aantallen in de buurt van de 
desbetreffende machines en apparaten aanwezig. 
(veiligheidsbril, handschoenen en oorkappen). 

 √√√√  

Staat van de 
PBM`s 

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn in goede 
staat, worden doelmatig onderhouden en gereinigd. 

 √√√√  

Voorlichting De leerlingen worden voorgelicht over de noodzaak 
en het juiste gebruik van de voorgeschreven 
persoonlijke beschermingsmiddelen. 

 √√√√  

Toezicht  De docent ziet er op toe dat de persoonlijke 
beschermingmiddelen daadwerkelijk gebruikt 
worden. 

 √√√√  
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Adviezen:  
 
Machines en elektrisch gereedschap: 
 
Voorzie de figuurzaagmachine van nulspanningbeveiliging. 
Voorzie de kolomboormachine van een afscherming. 
 
Oogspoelvoorziening: 
Sluit de oogdouche af en plaats een oogspoelfles, of spoel de oogdouche eens per 6 weken minimaal 10 
minuten door. 
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6.4 Biologie, natuur- en scheikunde 
In onderstaand tabel worden de biologie-, natuurkunde- en scheikundelokalen samengevoegd. Indien er 
aandachtspunten zijn, dan wordt er verwezen naar het lokaal zelf. 
Onderwerp Huidige situatie Risico √√√√ beheerst 

ΧΧΧΧ nog niet beheerst 

     Risico-
klasse 

Algemeen  

Afval Gemakkelijk brandbaar afval wordt verzameld in 
stalen bakken met deksel. 

 √√√√  

BHV-middelen Nabij de uitgangen van de lokalen hangt t overal niet 
een brandblusser op een zichtbare en/ of bereikbare 
plaats. 

Te late 
hulpverlening 

ΧΧΧΧ III 

Bij het gebruik van open vuur of werken met 
gevaarlijke stoffen is overal een blusdeken en/of 
nooddouche aanwezig. 

 √√√√  

De lokalen een tweede (nood-) uitgang, voorzien van 
de aanduiding 'nooduitgang'. Deze uitgang is tijdens 
de lessen geopend en niet geblokkeerd. 

 √√√√  

Bij gevaar voor oogletsel is een oogdouche 
aanwezig, aangesloten op de koud waterleiding en in 
spoelflesvorm. 

 √√√√  

Doorgangen en 
looppaden 

De doorgangen en looppaden zijn vrij van obstakels 
en tenminste: 

• 80 cm breed voor enkelzijdig verkeer; 

• 120 cm breed voor dubbelzijdig verkeer; 

• 150 cm breed als leerlingen rug aan rug werken. 

 √√√√  

Elektriciteit  De elektrische spanning (maar niet de lichtgroepen!) 
is centraal in- en uit te schakelen. 

 √√√√  

Wanneer geen stroom op leerlingentafels nodig is, is 
de stroom afgesloten. 

 √√√√  

De werking van de aardlekschakelaar wordt elk jaar 
gecontroleerd. 

 √√√√  

Er worden geen verlengsnoeren of tafelcontactdozen 
gebruikt. 

 √√√√  

Aardgas 

Hoofdafsluiter Als met gasbranders wordt gewerkt, is een 
hoofdafsluiter voor gas in de lokalen aanwezig. Deze 
afsluiter wordt na elke lesdag gesloten. 

 √√√√  

Toevoer  Bij gebruik van aardgas op de demonstratietafel kan 
de toevoer van gas naar de zuiltjes afgesloten 
worden/blijven. 

 √√√√  

Slangen  De slangen zijn bedoeld voor aardgas. 
 

 √√√√  

Gaskranen De gaskranen moeten worden ingedrukt of opgelicht 
om ze te openen.  

 √√√√  

Controle  De bunsenbranders worden jaarlijks gecontroleerd 
op vervuiling van de vlampijp en zonodig gereinigd. 

 √√√√  

Electra  

Isolatie  Microscopen werken op  batterijen . 
 

 √√√√  

Roermotoren zijn dubbel geïsoleerd. 
 

 √√√√  

Demonstraties en leerlingproeven 

Bescherming Bij gevaar voor spatten, explosie, implosie etc. wordt 
gebruik gemaakt van de zuurkast. 

 √√√√  

Glas  Beschadigd glaswerk wordt verwijderd. 
 

 √√√√  

Hygiëne  Tijdens demonstraties wordt niet gegeten, gedronken 
of cosmetica aangebracht. 

 √√√√  

Bloed Er wordt geen bloed aangeprikt. 
 

 nvt  
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Chemicaliën  

Productinformatie Op een centrale plek in het scheikundelokaal liggen 
naslagwerken om risico's en maatregelen op te 
zoeken in de vorm van Productinformatiebladen. 
Deze zijn niet actueel. 

Onvoldoende 
kennis 

ΧΧΧΧ III 

Chemicaliën  De volgende verboden giftige chemicaliën worden 
niet gebruikt: asbest, benzeen, tetra, chloroform, 
1,1,2,2-tetrachloorethaan en penta-chloorethaan. 
Aniline en/of formaldehyde worden niet gebruikt (is 
echter niet verboden). 

 √√√√  

Opslag  Gevaarlijke chemicaliën (schadelijk, irriterend, bijtend 
en/of ontvlambaar) zijn niet in grotere hoeveelheid 
aanwezig dan nodig op een lesdag. 

 √√√√  

De opslag van gevaarlijke chemicaliën is volgens de 
voorschiften. Gevaarlijke stoffen zijn in te delen in vijf 
hoofdcategorieën: 

• Oxiderende stoffen; 

• (Zeer licht of licht) ontvlambare vloeistoffen; 

• (Zeer licht of licht) ontvlambare vaste stoffen; 

• (Zeer) vergiftige stoffen; 

• Corrosieve/bijtende stoffen. 
De opslag van gevaarlijke chemicaliën is als volgt: 

• Opslag in een stalen afsluitbare kast; 

• Maximaal 150 kg opgeslagen; 

• Opslag in lekbakken die 110% van de stof 
kunnen bevatten; 

• Binnen twee meter van de kast worden geen 
brandgevaarlijke activiteiten verricht; 

• De kast is voorzien van 
opschrift/gevaarsaanduiding brandbare stoffen. 

 √√√√ 
 
 
 
 
 
 

√√√√ 

 

Indeling en inrichting scheikunde 

Ruimte  De ruimte tussen de wanden en de korte kant van de 
tafels is tenminste 0,75 m. 

 √√√√  

Zuurkast  Er worden geen verplaatsbare zuurkasten gebruikt. 
 

 -  

 Wanneer in het vaklokaal een demonstratietafel 
aanwezig is gelden de volgende richtlijnen: 

• De afstand tussen de demonstratietafel en de 
voorste rij leerlingen is minimaal 1,20 m; 

• De plaatsing van de demonstratietafel is zodanig 
dat de leerlingen in geval van nood niet vlak 
langs de tafel moeten lopen; 

• Bij explosie- en/of spatgevaar wordt een 
spatscherm gebruikt; 

• Het spatscherm moet van slagvast materiaal 
zijn; 

• De demonstratietafel is bij voorkeur voorzien van 
puntafzuiging; 

• Voor het vacuüm trekken wordt glaswerk 
gebruikt dat daar speciaal voor geschikt is; 

• De zuurkast staat bij voorkeur naast de 
demonstratietafel. 

 √√√√  
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Werkzaamheden scheikunde 

Practicumwerk Practicumwerk door de leerlingen wordt bij voorkeur 
staande verricht. 

 √√√√  

Elke leerling krijgt bij het eerste practicum een 
practicumreglement waarvan kennis genomen wordt. 
Op de naleving hiervan wordt toegezien. Het 
reglement moet continue actueel worden gehouden. 
Dit reglement kan bijvoorbeeld de volgende 
onderwerpen bevatten: 

• Gebruik bril en jas; 

• Handschoenen dragen bij bepaalde 
werkzaamheden; 

• Opbinden lang haar; 

• Indien een hoofddoek wordt gedragen is deze 
gemaakt van niet ontvlambaar materiaal: katoen 
of wol; 

• Verbod op eten, drinken, cosmetica opbrengen 
en pipetteren met de mond; 

• Verbod op open vuur; 

• Verplicht handen wassen; 

• Melden gevaar; 

• Opruimen; 

• Ontvluchting en vluchtroute lokaal. 

 √√√√  

Bij de werkzaamheden van leerlingen zijn de ter zake 
deskundige begeleiders voortdurend aanwezig. 

 √√√√  

De volgende werkzaamheden vinden uitsluitend 
plaats in de zuurkast: 

• Werken met stoffen die hinderlijk of schadelijk 
zijn voor de gezondheid (bijvoorbeeld broomgas, 
chloorgas en nitreuze dampen); 

• Werken met giftige stoffen, ook als de kans op 
verspreiding in de lucht klein is (bijvoorbeeld 
lood- en kwikzouten); 

• Werken met geconcentreerde sterke zuren en 
logen; 

• Werkzaamheden waarbij explosieve mengsels 
van damp/lucht kunnen ontstaan (bijvoorbeeld 
benzine en aceton); 

• Werken met zeer reactieve stoffen of 
combinaties van stoffen (bijvoorbeeld knalgas, 
natrium en waterstofperoxyde 30%). 

 √√√√  

 De vloer en de tafels worden dagelijks nat gereinigd 
om resten chemicaliën afdoende te verwijderen. 

 √√√√  

Gebruik chemicaliën  

Vrijkomen van 
schadelijke stoffen 

Het vrijkomen van schadelijke stoffen in het lokaal 
wordt voorkómen door de volgende basisregels (in 
de gegeven volgorde): 

• Vermijding/vervanging van schadelijke stoffen; 

• Gebruik van minimale hoeveelheden; 

• Zoveel mogelijk gesloten apparatuur en 
opstellingen; 

• Afzuiging (in een goed werkende zuurkast); 

• Algemene ruimteventilatie. 

 √√√√  

Er wordt alleen in strikte noodzaak flesjes voor 
eenmalig gebruik met een maximale inhoud van 500 
ml ('lecture-bottles') gebruikt. 
De flesjes worden niet langer dan één jaar bewaart. 

 √√√√  
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Leerlingensets voldoen aan de volgende eisen: 

• Geen verpakking van meer dan 100 cm3; 

• De stoffen zijn niet giftig, (licht)ontvlambaar of 
corrosief; 

• Er zijn geen organische peroxiden bij; 

• Op de verpakking staat de inhoud vermeld met 
de nodige gevarensymbolen; 

• De sets worden bewaard in vloeistofdichte 
kunststofbakken. 

 √√√√  

In een oven of droogstoof wordt uitsluitend waternat 
glaswerk gedroogd. 

 √√√√  

Opslag chemicaliën  

Opslag algemeen Chemicaliën zijn opgeslagen in speciaal daarvoor 
geschikte ruimtes. Daarbij gelden de volgende 
maximale hoeveelheden: 

• In een losse kast: 50 kg of 50 liter, inclusief 
verpakking; 

• In een bouwkundige of stalen kast met ventilatie 
op de buitenlucht: 150 kg of 150 liter. 

 √√√√  

Register Van de aanwezige chemicaliën is een register met 
daarin: soort, hoeveelheden en plaats waar zij zich 
bevinden. De informatie is niet meer actueel. 

Verouderd ΧΧΧΧ III 

Sanering De chemicaliënvoorraad wordt jaarlijks gesaneerd. 
 

 √√√√  

Opslag kast In een kast of kluis wordt op de volgende wijze 
gecompartimenteerd: 

• Oxiderende stoffen gescheiden van andere 
stoffen; 

• Ontvlambare stoffen (vlampunt lager dan 55°C) 
gescheiden van bijtende en giftige stoffen; 

• Zuren gescheiden van logen; 

• Vloeibare chemicaliën in lekbakken (100% 
opvang voor ontvlambare vloeistoffen). 

 √√√√  

In een nabijheid van twee meter van een 
voorraadkast of kluis is geen open vuur. 

 √√√√  

Alleen daartoe bevoegden hebben toegang tot de 
kast of kluis. 

 √√√√  

Verpakking  De verpakkingen worden regelmatig gecontroleerd 
op lekkage en beschadiging. 

 √√√√  

Gebodsborden  Op de buitenzijde van een kast of kluis zijn de nodige 
waarschuwingsborden (brandbaar/giftig/bijtend) en 
verbodsborden (open vuur verboden) geplaatst. 

 √√√√  

Inhoud flessen Glazen flessen hebben een inhoud van maximaal 2,5 
liter. 

 √√√√  

Verpakking  Op elke verpakking staat aangegeven: 

• Naam van de inhoud; 

• Risico van de inhoud met het juiste 
waarschuwingsetiket: oranje vierkant met zwart 
symbool. 

 √√√√  

Zuurkast  In de ruimte onder de zuurkasten worden 
ontvlambare stoffen en geconcentreerde zuren en 
basen opgeslagen. 

 √√√√  

De opslag in koelkasten voldoet aan de volgende 
regels: 

• De koelkast is explosieveilig; 

• De koelkast is voorzien van 
waarschuwingsborden die het gevaar van de 
inhoud aangeven (brandbaar en/of giftig en/of 
corrosief); 

• Geen opslag van etens- en drinkwaren; 

• Wegens ontstekingsgevaar worden in 'gewone' 
koelkast geen brandbare vloeistoffen 
opgeslagen. 

•  

 √√√√  
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Chemisch afval  

Algemeen Kapot glaswerk wordt zoveel mogelijk ontdaan van 
chemicaliën en verzameld in een aparte bak. 

 √√√√  

Filters, tissues en dergelijke worden als chemisch 
afval behandeld. 

 √√√√  

Afvalchemicaliën worden als volgt naar soort 
gescheiden: 

• Vaten voor waterige oplossingen met zware 
metalen; 

• Vaten voor overige wateroplossingen; 

• Vaten voor organische halogeenrijke 
oplosmiddelen; 

• Vaten voor organische halogeenarme 
oplosmiddelen. 

 √√√√  

Ventilatie scheikunde  

Algemeen  Ventilatieroosters in deuren en wanden worden 
vrijgehouden. 

 √√√√  

De luchtsnelheden in de werkopening van een 
zuurkast worden jaarlijks gecontroleerd met een 
windsnelheidsmeter en/of rook. 

 √√√√  

Als een zuurkast tussen twee ruimtes geplaatst is, 
zijn beide zijden nooit gelijktijdig geopend. De kast is 
aan beide zijden doorzichtig. 

 √√√√  

Bij het gebruik van een zuurkast worden de volgende 
richtlijnen aangehouden: 

• Het raam van de zuurkast is zoveel mogelijk 
gesloten; 

• Heftige bewegingen voor het raam worden 
vermeden; 

• Het loopverkeer voor de kast wordt beperkt; 

• Het hoofd van de persoon blijft buiten de kast. 

 √√√√  

Water  

Wasgelegenheid  Voor elke tien leerlingen is er één wasgelegenheid 
voorzien van zeep en handdoeken. 

 √√√√  

Controle  Zwanenhalzen worden regelmatig gecontroleerd op 
lekkage en verstopping. 

 √√√√  

Brandbestrijding 

Calamiteiten-
instructie 

Op een duidelijk zichtbare plaats (nabij de uitgang) is 
een instructie aanwezig: 'Hoe te handelen bij brand!' 

 √√√√  

Blusmiddel licht 
metalen  

Voor branden van lichte metalen (natrium en 
magnesium) is een emmer zand als blusmiddel 
aanwezig. 

 √√√√  

Gordijnen  In het lokaal hangen geen gordijnen. 
 

 √√√√  

Kabinet 

Werkzaamheden  Het handelen met chemicaliën en 
bureauwerkzaamheden zijn ruimtelijk van elkaar 
gescheiden. 

 √√√√  

Toestemming Leerlingen verblijven uitsluitend in het kabinet na 
toestemming van de docent of technisch 
onderwijsassistent. 

 √√√√  

Open vuur en 
arbeid 

In het kabinet worden open vuur en arbeid waarbij 
vonken ontstaan zoveel mogelijk vermeden. 

 √√√√  
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Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Juiste PBM`s Tijdens het practicum dragen leerlingen, docent en 
technisch onderwijsassistent een laboratoriumjas en 
een veiligheidsbril. 

 √√√√  

Tijdens werken met agressieve chemicaliën en 
stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid en via 
de huid kunnen worden opgenomen, worden 
handschoenen gedragen. 

 √√√√  

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn in goede 
staat, worden doelmatig onderhouden en gereinigd. 

 √√√√  

De leerlingen worden voorgelicht over de noodzaak 
en het juiste gebruik van de voorgeschreven 
persoonlijke beschermingsmiddelen. 

 √√√√  

 
Adviezen: 
 
Productinformatie: 
Draag zorg dat de productinformatiebladen geactualiseerd worden. Een mogelijkheid is om een digitaal register 
aan te maken met welke gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. Vraag bij de leverancier de actueelste versies aan 
van de productinformatie en sla deze op in het register gevaarlijke stoffen. 
 
Biologie: 
Plaats in het praktijklokaal van biologie een schuimbrandblusser 6kg. bij de uitgang. 
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6.5 Gymlokalen 
Het Pius Xcollege beschikt over 3 gymlokalen.De zalen zijn in onderstaand tabel samengevoegd. 
Aandachtspunten zijn per lokaal benoemd. 
Onderwerp Huidige situatie Risico √√√√ beheerst 

ΧΧΧΧ nog niet beheerst 

     Risico-
klasse 

Algemeen  

Gebruikersovereen
komst 

De gymnastieklokalen zijn eigendom . Een 
gebruikersovereenkomst is niet noodzakelijk 

 nvt  

Nooduitgangen en 
vluchtwegen 

In de gymnastieklokalen zijn nooduitgangen. Deze 
kan snel geopend worden (de nooduitgang is niet 
afgesloten of geblokkeerd door bijvoorbeeld 
toestellen). 

 √√√√  

Calamiteiten De leerkrachten zijn geïnstrueerd over maatregelen 
bij brand. 

 √√√√  

EHBO-middelen Er is een EHBO-trommel met eenvoudige inhoud 
aanwezig (verbandtrommel A). 

 √√√√  

Communicatie Er is telefoon aanwezig waarmee de 112 
alarmcentrale gebeld kan worden. 

 √√√√  

Inrichting 

Keuringen en 
onderhoud 

Een erkende instantie controleert jaarlijks de 
gymnastiektoestellen en het gymnastieklokaal op 
gebreken en slijtage. 

 √√√√  

Veiligheid  Het onderste gedeelte van de wanden is glad of is 
afgeschermd. Korven en roosters staan op minimaal 
3 cm van glas. 

 √√√√  

De beglazing bestaat uit veiligheidsglas. 
 

 √√√√  

Verlichtingsarmaturen, klok en dergelijke zijn 
beschermd tegen beschadigingen. 

 √√√√  

Alle verplaatsbare toestellen kunnen in de 
toestellenberging. 

 √√√√  

De vloer van de wasruimte is stroef en 
onbeschadigd. 

 √√√√  

De doucheruimte kan geventileerd worden. 
 

 √√√√  

Kleedlokalen, doucheruimten, toiletten en wastafels 
zijn zowel in aantal als in uitvoering in orde. 

 √√√√  

Klimtouwen 

Algemeen Er zijn geen klimtouwen aanwezig.  nvt  
 

 

Ringen 

Algemeen De (houten) ringen, ringtouwen, leren riemen en 
kettingen verkeren in goede staat. 

 √√√√  

De disloqueerwartels zijn geborgd. 
 

 √√√√  

Het losgaan van de kettingbevestiging is tijdens het 
gebruik van de ringen niet mogelijk. 

 √√√√  

De (houten) ringen worden niet belast over een vlak 
kleiner dan circa 10 cm. (bijvoorbeeld door er 
toestellen in te hangen).  
 

 √√√√  

De ringenhaak is aan de achterzijde beschermd om 
verwondingen en vloerbeschadigingen te 
voorkomen. 

 √√√√  
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Rekstokken 

Algemeen Er zijn geen rekstokken aanwezig. 
 

 nvt  
 

 

Wandrek 

Algemeen Er zijn geen wandrekken aanwezig. 
 

 nvt  
 

 

Turnbrug 

Algemeen Er is geen turnbrug aanwezig. 
 

 √√√√  

Afzettrampoline 

Algemeen De verstelbare poten zijn goed vergrendeld (voor 
iedere les te controleren). 

 √√√√  

De hoek trampoline wordt op een juiste wijze 
gebruikt (de hoek, gevormd wordt door het raam en 
de achterste poot, is niet groter zijn dan 80°). 

 √√√√  

De antislip vloerbeschermers verkeren in goede 
staat. 

 √√√√  

Het metalen raam en de veren zijn volledig 
beschermd door een gepolsterd dek. Dit dek is aan 
de voorzijde van het raam elastisch bevestigd. 

 √√√√  

De spanning in het springdoek is zodanig dat, bij het 
inspringen in de laagste stand, de grond in geen 
geval geraakt wordt (geen veren toevoegen of 
weglaten). 

 √√√√  

De veren of elastieken spanners verkeren in goede 
staat. 

 √√√√  

De afzettrampoline wordt gebruikt in combinatie met 
een landingsmat. 

 √√√√  

Het toestel is in een afsluitbare ruimte opgeborgen of 
is verticaal geplaatst en vergrendeld met een slot. 

 √√√√  

De docent is opgeleid in het veilig omgaan met de 
trampoline. 

 √√√√  

Bok, paard en springkast 

Algemeen De antisliphoeven van bok en paard zijn intact.  
 
 

 √√√√  

De verstelbare poten van bok en paard zijn goed te 
verschuiven. 
 

 √√√√  

De houten onderdelen van de springkast passen 
stevig in elkaar en zijn onbeschadigd. 
 

 √√√√  

De springkast staat in de berging vast (niet op 
wielen). De bedieningshendel is, indien mogelijk, 
ingeschoven. 

 √√√√  

Matten 

Algemeen De valmat is, vooral ter plaatse van de stiksels, 
onbeschadigd.  

 √√√√  

De vulling is in goede staat en geeft voldoende 
schokdemping (de hoes moet in onbelaste toestand 
strak staan). 

 √√√√  

De valmat wordt niet over de vloer gesleept. 
 

 √√√√  

De turnmatten hebben voldoende schokdemping en 
zijn onbeschadigd. 

 √√√√  

 
Advies: 
 
Geen. 
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Bijlagen 
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Bijlage 1 Verantwoording van het onderzoek 
 
Methode van inventariseren 
De methodiek die voor het uitvoeren van de risico-inventarisatie en –evaluatie is gebruikt is gebaseerd op de 
Inspectiemethode Arbeidsomstandigheden (IMA). Daarbij is rekening gehouden met de meest recente 
inzichten en met branche specifieke knelpunten, arbo-convenanten, arbo-catalogus VO en de CAO. 
De rapportage is een vastlegging van de stand van zaken op dat moment en is niet uitputtend. Er kunnen 
dus aandachtspunten aanwezig zijn die niet gesignaleerd of niet gemeld zijn tijdens de uitvoering van de 
RI&E, op grond van de RI&E kan derhalve geen aansprakelijkheid worden ontleend door de opdrachtgever 
jegens Human-Invest. 
 
Methode van evalueren 
In dit rapport wordt aan de geconstateerde gevaren een klassering gegeven in de vorm van een risicoklasse. 
Deze is gebaseerd op wettelijke-, veiligheids-, gezondheids- en welzijnsaspecten. Aan het klasseren van 
gevaren dient bij voorkeur een methode ten grondslag te liggen om een reproduceerbaar resultaat te krijgen. 
De in dit rapport genoemde gevaren zijn volgens de volgende systematiek geëvalueerd. 

 
Evalueren van veiligheids-, gezondheids- en welzijnsrisico’s 
Onder een risico verstaat men het product van kans en effect. De kans is hierbij opgesplitst in de 
waarschijnlijkheid (W) en de duur van de blootstelling (B). Het effect is beschreven als de grootte van het 
mogelijk letsel (E). Hierbij ontstaat de volgende formule: B x E x W = R 
 
Voor beleidsmatige onderwerpen is deze formule niet gehanteerd. Wel wordt de risicoklasse aangegeven in 
verband met de adviestermijn. 

 
Blootstelling Duur van de blootstelling  

10 voortdurend 

  6 dagelijks tijdens de werkuren 

  3 wekelijks of incidenteel 

  2 soms, maandelijks 

  1 enkele uren per jaar 

  0,5 zeer zelden 

 

Effect Effect/ mogelijk letsel Psychisch effect 

40 ramp, verscheidende doden ernstig psychisch trauma  

15 zeer ernstig, één dode psychisch trauma  

  7 ernstig irreversibel letsel blijvende emotionele verstoring  

  3 belangrijk: letsel met arbeidsverzuim emotionele verstoring 

  1 gering: letsel zonder verzuim onvrede, verminderd welzijn 

 

Waarschijnlijkheid Waarschijnlijkheid van het risico 

10 kan worden verwacht; bijna zeker 

  6 goed mogelijk 

  3 ongewoon maar mogelijk 

  1 onwaarschijnlijk maar mogelijk in grensgeval 

  0,5 denkbaar maar niet waarschijnlijk 

  0,2 praktisch onmogelijk 

  0,1 bijna niet denkbaar 

 
Score Omschrijving van het risico Risicoklasse Adviestermijn 

R > 400 Werkzaamheden stoppen I direct 

200 ˂ R ≤ 400  Direct verbetering vereist II direct tot 3 maanden  

7 > R ≤ 200 Maatregelen vereist  III 3 maanden tot één jaar 

20 > R ≤ 70 Aandacht nodig IV één jaar tot 3 jaar 

R ≤ 20 Zeer beperkt risico-aanvaardbaar of 
beleidsadvies 

V Geen  
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Nadere voorschriften voor risico-inventarisatie & -evaluatie 
De onderstaande tabel geeft zicht op de noodzakelijke nadere voorschriften voor risico-inventarisatie en –
evaluatie. De nadere voorschriften zijn niet voor iedere organisatie relevant. In de tabel is aangegeven of de 
onderwerpen relevant en geïnventariseerd zijn: 
 

Onderwerp √√√√ uitgevoerd  ΧΧΧΧ niet uitgevoerd 0000n.v.t. 

Arbeidsmiddelen, machines; installaties √√√√ 
Asbest √√√√ 

Aanvullende registratie kankerverwekkend of mutagene stoffen 0000 
Beeldschermwerk √√√√ 

Biologische agentia 0000 
Biologische agentia in diergeneeskunde en gezondheidszorg 0000 
Explosieve stoffen 0000 
Fysieke belasting √√√√ 

Geluid (boven de 80 dB(A) √√√√ 

Gevaarlijke stoffen in het algemeen √√√√ 

Jeugdigen √√√√ 

Kankerverwekkende stoffen en processen 0000 
Kunstmatige optische straling 0000 
Persoonlijke beschermingsmiddelen √√√√ 

Psychosociale arbeidsbelasting √√√√ 

Voor de voortplanting gevaarlijke stoffen (reprotoxische stoffen) 0000 
Trillingen √√√√ 

Zwangere medewerkers en medewerkers tijdens de lactatie √√√√ 
Lood 0000 
Ioniserende straling (basis kernenergiewet) 0000 
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Bijlage 2 Advies taakbeschrijving preventiemedewerker  
  
Organisatie: 
De preventiemedewerker fungeert als parttime staffunctionaris van de directie. De werkzaamheden als 
preventiemedewerker worden uitgevoerd als neventaak en beslaan 2 uur per maand. 
  
Doel van de functie: 
De preventiemedewerker ondersteunt de directie, de centrale directie en de medezeggenschapsraad bij het 
optimaliseren van de arbeidsomstandigheden. 
  
Kerntaken: 

•         Coördineren en begeleiden van de risico-inventarisatie & -evaluaties; 

•         Ondersteunen bij het maken van de bovenschoolse plannen van aanpak op basis van een uitgevoerde  
risico-inventarisatie & -evaluatie; 

•         Coördineren en structureren van de realisatie van plannen van aanpak en daartoe contacten   
onderhouden met betrokkenen; 

•         Ondersteunen bij het maken en actualiseren van het ontruimingsplan; 

•         Evalueren van de effecten van arbobeleid en op basis hiervan het doen van voorstellen voor 
verbetering (jaarlijkse evaluatierapport); 

•         Tijdig signaleren van mogelijke risico's als gevolg van tussentijdse veranderingen in de organisatie van     
de werkzaamheden of huisvesting in het werkgebied; 

•         Fungeren als centraal meldpunt voor ongevallen, bijna ongevallen en incidenten; 

•         Fungeren als vraagbaak op het gebied van arbozaken. 
  
Contacten: 

•  Minimaal tweemaal per jaar een overleg met de (centrale)directie; 

•  Minimaal tweemaal per jaar een overleg met de medezeggenschapsraad; 

•  Minimaal eenmaal per jaar overleg met de centrale directie. 
  
Competenties: 

Algemene kennis : Werk-/denkniveau MBO 
Specifieke kennis 
(dominante risico’s) 

: Arbowetgeving (globaal) 
Arbobeleid Pius Xcollege (diepgaand) 
Risico-inventarisaties van de Pius Xcollege (diepgaand) 
Arborisico’s van de Pius Xcollege (globaal) 
•         Agressie en geweld 
•         Lichamelijke belasting 

•         Beeldschermwerk 

•         Werkdruk/ stress 
Vaardigheden : Adviseren 

Organiseren 
Presenteren 
Verbale vaardigheden 

Interpersoonlijk 
gedrag 

: Mondelinge communicatie 
Overtuigingskracht 

Persoonlijk gedrag : Initiatief 
Flexibel gedrag 

Motivationeel gedrag : Kwaliteitsgerichtheid 
Vasthoudendheid 
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Bijlage 3 Toetsingsresultaten Tredin 

Opdrachtgever: 
Organisatie: Pius X College 

Cesar Franckstraat 4 
7604 JG Almelo 

Contactpersoon: De heer  F. Schoondermark 

De RI&E is uitgevoerd door: Human-Invest (Mario Visser) 

Functie: Veiligheidskundige 

Datum RI&E: Mei 2013  

Datum plan van aanpak: 16-10-2013 

Toetsing inhoud: Beoordeling 
Beoordelingskader Het inventarisatie-instrument is voldoende branche 

specifiek. 
√√√√ 

Actueel 
 

De RI&E is voldoende actueel. √√√√ 

Volledig 
 

De RI&E is voldoende volledig.  √√√√ 

Werkvorm De inventarisatie heeft plaatsgevonden door het houden 
van inspecties en interviews. 

√√√√ 

Diepgang Nadere inventarisaties conform bijlage 1 zijn niet  
noodzakelijk. 

√√√√ 

Draagvlak Medewerkers zijn voldoende betrokken. 
 

√√√√ 

Advies over het plan van aanpak: 
Haalbaarheid De termijnen in het plan van aanpak zijn voldoende 

concreet, praktisch en uitvoerbaar. 
√√√√ 

Maatregelen De maatregelen zijn tot stand gekomen volgens de 
Arbeidshygiëne strategie (bronaanpak). 

√√√√ 

Termijnen De in het plan van aanpak aangegeven termijnen zijn in 
overeenstemming met de ernst van de aangetroffen 
risico’s. 

√√√√ 

Uitvoerder/ 
verantwoordelijke 

De uitvoerder c.q. verantwoordelijke heeft voldoende 
niveau binnen de organisatie om de maatregel tot 
uitvoer te brengen. 

√√√√ 

 
Deze RI&E is getoetst door een gecertificeerde arbodienst. 

 

Datum:  
 
Naam arbodienst: 
 
Naam verantwoordelijke:
   

 

16-10-2013 

 
Tredin 
 
De heer T. Albertsma (bedrijfsarts) 
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1 Inleiding 
 
Scholen zijn een ontmoetingsplaats van en voor vele mensen. De scholen willen dat de school een veilige 
omgeving is waar leerlingen en docenten zich op hun gemak voelen, waar goed en prettig gewerkt en 
geleerd kan worden. Toch verloopt het interactieproces (soms letterlijk) niet altijd zonder slag of stoot en 
hebben we te maken met grensoverschrijdend gedrag. Om in dergelijke situaties planmatig, verstandig, 
eenduidig en consequent te kunnen handelen is een houvast belangrijk. Om die reden is dit 
handelingsprotocol opgesteld. 
Het protocol bevat afspraken en handreikingen ten aanzien van het omgaan met geweld, intimideren, 
pesten, schelden, drugs, vernieling, diefstal, wapenbezit, vuurwerk en schoolverzuim. Het protocol geeft 
tevens aan welke stappen kunnen worden gezet bij het afhandelen van grensoverschrijdend gedrag. 
Het betreft hier algemene uitgangspunten waarvan in bijzondere gevallen kan worden afgeweken. Partijen 
handelen conform de voor hen geldende wettelijke bepalingen en richtlijnen. 
 
Stappenplan school 
Afhankelijk van de situatie wordt door de school een keus gemaakt welke stap gezet wordt. Een situatie 
kan namelijk dermate ernstig zijn dat de school direct overgaat tot de sanctionerende ronde en / of 
inschakelen van politie d.m.v. de vaste contactpersoon bij de politie, waarna gehandeld zal worden 
volgens de geldende prioritering van de politie. 
 
De stappen zijn: 
1.  Inschatting van de situatie 
2.  Gesprek met leerling en medewerker van de school 
3.  Gesprek met ouders / verzorgers 
4.  Bespreking in het Zorg Advies Team 
5.  Doorverwijzing naar een hulpverleningsinstantie. 
6.  Inschakeling politie 
7.  Bedenktijd 
8.  Schorsing 
9.  Doorverwijzing 
10. Verwijdering 
 
1. Inschatting van de situatie 
Bij ieder incident worden er eerst gesprekken gevoerd met het slachtoffer of de benadeelde en met de 
vermeende dader. De situatie wordt ingeschat aan de hand van de volgende vragen: 
– Wat is er gebeurd; wie is er bij betrokken; wanneer is het gebeurd? 
– Is dit gedrag of vergelijkend ander gedrag bij deze jongere vaker voorgekomen? 
– Wat is de ernst van het grensoverschrijdend gedrag? 
– Handelt het om leerlingen van de eigen school of dienen andere scholen ingeschakeld te worden? 
– Handelt de school de situatie zelfstandig af? 
– Dient ook de politie in kennis te worden gesteld? In het protocol kan de school nagaan of het gedrag 

gemeld moet worden bij de politie, dus anders gezegd, is er sprake van wetovertredend gedrag? 
– Dient de politiecontactfunctionaris op de hoogte te worden gesteld of om advies worden gevraagd? 
– Consultatie andere hulpverlenende instellingen 
 
Afhankelijk van de uitkomsten van deze stap wordt overgegaan op stap 2 of direct naar een volgende 
stap. 
 
2. Gesprek met leerling en medewerker van de school. 
In de preventieve, oftewel ongesanctioneerde, ronde zal getracht worden de leerling door middel van 
gesprekken te bewegen om zijn / haar gedrag te verbeteren. Daarbij zal aandacht worden geschonken 
aan eventuele individuele problemen van de leerling die mogelijk verband houden met zijn / haar 
ongewenst gedrag. 
 
3. Gesprek met ouders / verzorgers 
Gesprek school, ouders/verzorgers en leerling. 
De school behoudt zich het recht voor om ouders/verzorgers van leerlingen in te lichten over het gedrag 
van de leerling. In alle gevallen waarvan schriftelijk verslag wordt gemaakt worden de ouders in ieder 
geval geïnformeerd. De ouder/verzorger is daarmee op de hoogte van de stappen die de school zet t.a.v. 
het gedrag van de leerling. 
Bij herhaling van het gedrag zal een gesprek plaatsvinden tussen school, leerling en ouders/verzorgers. 
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4. Bespreking in het Zorg Advies Team 
Het grensoverschrijdend gedrag wordt besproken in het Zorg Advies Team en een schriftelijk verslag 
wordt bijgehouden. Dit geldt tevens voor de meldingen van slachtoffers. Eventueel wordt de 
politiecontactfunctionaris op de hoogte gesteld of om advies gevraagd. (Indien uit het protocol blijkt dat het 
om een gedraging gaat waarbij de wet wordt overtreden, wordt de politie in kennis gesteld.) 
 
5. Doorverwijzing naar een hulpverleningsinstantie 
De hulp, die scholen aan hun leerlingen kunnen aanbieden, staat beschreven in het zorgplan van iedere 
school. Tevens staat daarin beschreven op welke wijze hulp verkregen kan worden. Derhalve kunnen 
ouders en leerlingen zelf op school vragen hoe ze het beste kunnen handelen. 
 
6. Inschakeling politie 
Indien er sprake is van een door de onderwijsinstelling verboden gedraging waarbij tevens de wet wordt 
overtreden, wordt de politie ingeschakeld. Het inschakelen van de politie geschiedt door de schoolleiding 
(of namens de schoolleiding). In overleg met de politie worden de ouders in kennis gesteld. 
 
7. Bedenktijd 
In deze fase kan de leerling gedurende een bepaalde tijd de toegang tot de lessen worden ontzegd 
(separeren uit de groep). De leerling blijft echter wel op school en werkt individueel aan schoolwerk. Deze 
tijd kan door de school worden benut om zich te kunnen bezinnen of beraden over eventuele volgende 
stappen. De ouders / verzorgers worden terstond telefonisch en schriftelijk op de hoogte gesteld van deze 
maatregel. Op deze maatregel is een uitzondering: de leerling mag wel deelnemen aan toetsen, 
schoolonderzoeken en examens. 
 
8. Schorsing 
In deze fase wordt de leerling formeel voor de duur van één tot maximaal vijf dagen geschorst. Hiervan 
wordt melding gemaakt in het leerlingvolgsysteem. De onderwijsinstelling meldt de schorsing (inclusief 
verantwoording en voorgeschiedenis) schriftelijk aan: 
– de onderwijsinspectie (indien schorsing langer is dan één dag); 
– de leerplichtambtenaar (b.v. d.m.v. het toesturen van de kopie van de brief die aan de ouders is 

gestuurd); 
– de ouders/verzorgers en de leerling worden schriftelijk en mondeling op de hoogte gebracht, zij worden 

tevens uitgenodigd voor een gesprek; 
– afhankelijk van het voorval en het gedrag van de betreffende leerling wordt in verband met risico op 

schooluitval het zorgteam op de hoogte gebracht. 
 
Na schorsing van de verdachte en na afwezigheid van slachtoffer / benadeelde wordt terugkeer begeleid 
door de contactpersonen van de school en betrokkenen (b.v. ouders, politie, Slachtofferhulp). Binnen de 
school en in de klas zal hiervoor tijd moeten worden genomen. 
 
9. Doorverwijzing 
Na de terugkeer kan blijken dat het gebeurde een dermate grote impact heeft gehad op de leerling zelf, 
de medeleerlingen of het gehele schoolgebeuren dat in overleg met de ouders en begeleiders 
geadviseerd kan worden een kind op de middellange termijn over te plaatsen naar een andere school. 
De aangesloten scholen bieden deze leerling de mogelijkheid een nieuwe start te maken. De 
ontvangende school neemt de leerling eerst op basis van detachering. De leerling blijft nog maximaal één 
jaar ingeschreven bij de oude school. Hierna wordt de leerling pas officieel overgeschreven. Wanneer de 
leerling door de nieuwe school moeilijk te handhaven is, mag de leerling worden teruggestuurd naar de 
oude school. 
 
10. Verwijdering 
Dit is de laatste stap in het sanctiemodel. De leerling wordt niet meer toegelaten tot de onderwijsinstelling. 
Het bevoegd gezag / schoolbestuur neemt het besluit of er wordt overgegaan tot definitieve verwijdering. 
– Schoolbestuur stelt de inspectie schriftelijk in kennis. 
– De ouders / verzorgers en de leerling worden schriftelijk in kennis gesteld van (voorgenomen) 

verwijdering / doorverwijzing. 
– Een leerling kan slechts verwijderd worden nadat het bevoegd gezag een andere school bereid heeft 

gevonden de leerling toe te laten. Bij instellingen voor Speciaal Voortgezet Onderwijs geldt de 
verplichting dat de onderwijsinstelling een inspanning moet leveren om in 8 weken tijd de leerling bij 
een andere onderwijsinstelling onder te brengen. De school moet kunnen aantonen dat zij gedurende 8 
weken actief op zoek is geweest naar een oplossing. Daarna kan alsnog verwijderd worden. 

– De leerplichtambtenaar wordt direct in kennis gesteld van de verwijdering en de opgestarte procedure. 
Hij of zij kan de school adviseren en helpen bij het vinden van oplossingen voor de betreffende leerling. 
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– Indien een school een leerling wil verwijderen en wil onderbrengen bij een reguliere school, heeft deze 
laatste een inspanningsverplichting de mogelijkheid te bezien de verwijderde leerling van de andere 
school op te nemen. Indien de verwijderende school dezelfde leerweg aanbiedt als de ontvangende 
school, zal de leerling worden aangenomen op basis van detachering. De leerling blijft nog maximaal 
één jaar ingeschreven bij de oude school en wordt pas officieel overgeschreven na goed overleg tussen 
beide scholen. Wanneer de leerling op de nieuwe school moeilijk te handhaven is, mag de leerling 
worden teruggestuurd naar de oude school. Deze heeft vervolgens weer gedurende 8 weken de 
inspanningsverplichting een oplossing te zoeken. Indien de verwijderende school niet dezelfde leerweg 
aanbiedt als de ontvangende school, zal de leerling door de ontvangende school worden aangenomen, 
maar houdt de verwijderende school de verplichting mee te werken aan een andere oplossing, als de 
leerling ook op de nieuwe school moeilijk te handhaven blijft. De leerling kan echter in dat geval niet 
terugkeren naar de oude school. 

– De school verschaft relevante informatie aan de andere school t.a.v. de voorgeschiedenis van de 
leerling 

 
 

2 Protocollen 
 
Dit document bevat protocollen met betrekking tot de volgende gedragingen: 
1.   Fysieke agressie en intimidatie 
2.   Verbale agressie en intimidatie, ernstige belediging en discriminatie 
3.   Drugsbezit, -handel en -gebruik/alcoholgebruik en -bezit 
4.   Vernieling 
5.   Wapenbezit 
6.   Diefstal 
7.   Vuurwerkbezit en -handel 
8.   Seksuele intimidatie 
9.   Ongewenst bezoek in en rond de school 
10. Grensoverschrijdend gedrag in het virtuele milieu 
11. Schoolverzuim 
 
Per onderwerp wordt eerst een algemene en een juridische definitie beschreven, gevolgd door een 
toelichting. Daarna wordt vermeld welke maatregelen de school kan nemen, wat de politie en het 
Openbaar Ministerie doet of kan doen en welke hulpmogelijkheden er zijn. 
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2.1 Fysieke agressie 
 
Algemene definitie 
Onder fysieke agressie wordt verstaan het uitoefenen van enig feitelijk geweld op het lichaam van een 
ander. We spreken van pesten wanneer er sprake is van langdurig uitoefenen van geestelijk of lichamelijk 
geweld door een of meerdere leerlingen tegen een medeleerling. Pesten kan verbaal of fysiek zijn, maar 
kan ook betekenen dat iemand wordt genegeerd of buitengesloten. Pesten is een fenomeen dat door de 
school duidelijk moet worden onderkend en herkend. De gevolgen voor het slachtoffer -nu en op latere 
leeftijd- kunnen desastreus zijn. Dit geldt voor zowel slachtoffer als pester. 
 
Juridische definitie 
Eenvoudige mishandeling (art. 300 WvS) 
Opzettelijk pijn of letsel veroorzaken (onder opzet valt ook het mogelijkheidsbewustzijn) . Onder pijn wordt 
mede verstaan een min of meer hevig onaangename lichamelijke gewaarwording (bijv. een flinke klap). 
Aan mishandeling wordt opzettelijke benadeling van de gezondheid gelijkgesteld (bijv. opzettelijk 
bedorven etenswaren verstrekken). 
 
Zware mishandeling (art. 302 WvS) Idem, met voorbedachte rade (art. 303 WvS) 
Het opzettelijk (mogelijkheidsbewustzijn), al dan niet met voorbedachte rade, toebrengen van zwaar 
lichamelijk letsel. De opzet is gericht op het toebrengen van zwaar letsel (bijv. botbreuken). 
 
Vechterij (art. 306 WvS) 
Het opzettelijk deelnemen aan een aanval (initiatief gaat uit van partij) of vechterij (initiatief gaat uit van 
beide of nog meer partijen) waarin onderscheiden personen zijn gewikkeld (minstens 3) 
 
Openlijke geweldpleging (art. 141 WvS) 
Er wordt geweld gepleegd door meer mensen tezamen tegen personen of goederen. Er moeten minimaal 
twee daders zijn die gezamenlijk (verenigd) het geweld uitoefenen. Bovendien moet het geweld openlijk, 
onverholen en niet heimelijk zijn, dus plaatsvinden op een plaats waar publiek aanwezig is dan wel 
doorgaans aanwezig is. 
 
Toelichting 
Bedenk dat fysiek geweld veelal dient om een ander naar zijn hand te zetten (te onderwerpen) en 
daarmee zijn eigen positie te versterken binnen een groep. Het kan een inleiding zijn voor intimidatie (zie 
verbale agressie). 
Afgezien van fysieke gevolgen (pijn/letsel) en aantasting van persoonlijke vrijheden komt een slachtoffer 
vrijwel zeker onder zware psychische druk te staan. Deze vorm van agressie kan dan ook nooit 
getolereerd worden. 
 
Fysieke agressie 
Slachtoffers van geweld zijn vaak bang om melding te doen van dit geweld. Angst voor represailles houdt 
hen tegen. Isolement dreigt en uitval in het onderwijs ligt op de loer. Toch is voor strafrechtelijke aanpak 
meestal een aangifte nodig. Een duidelijke stellingname van de school is hier essentieel. 
Het slachtoffer moet zich gesteund en gesterkt voelen door de schoolleiding die een duidelijk en krachtig 
signaal af zal moeten geven in de richting van de dader (repressief) en omgeving (preventief). 
Ondersteuning bij het doen van aangifte is wenselijk, evenals het bewegen van getuigen tot het afleggen 
van een verklaring. 
 
Maatregelen school 
Inschatten van de situatie en daarmee keuze bepalen wel of niet politie in te schakelen. Indien het 
uitgeoefende geweld in geval van eenvoudige mishandeling bestaat uit een niet meer dan geringe 
lichamelijke kracht van enige betekenis, (bijv. klap met vlakke hand op rug) kan de school zelf op 
deze gedraging reageren. Is er sprake van meer dan geringe lichamelijke kracht van enige betekenis (bijv. 
in elkaar trappen van slachtoffer), letsel, structureel agressief gedrag door een dader of als er sprake is 
van groepsoptreden dan zal ook de politie moeten worden gewaarschuwd. 
 
Primair, indien er sprake is van een situatie die de school zelf afhandelt: 
– Toepassen maatregel(en) 
– Politie op de hoogte stellen (in de vorm van een melding) 
 
Secundair, indien er sprake is van een aangifte: 
– Ouders van minderjarige dader(s) en slachtoffer(s) informeren. 
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– De politie in kennis stellen wanneer sprake is van feiten die in de toelichting zijn omschreven en die 
overeenkomen met de juridische definitie. 

– Alle relevante informatie i.v.m. feiten en personen doorgeven aan de politie. 
– Het slachtoffer wordt ondersteund bij het doen van aangifte. 
 
Maatregelen politie 
– De zaak wordt in onderzoek genomen in overleg met Openbaar Ministerie. 
– Tegen de verdachte kan proces-verbaal worden opgemaakt (gezien het ernstige karakter van deze 

delicten is HALT-verwijzing niet mogelijk, met uitzondering van vernieling of openlijk geweld tegen 
goederen). 

– Ouders dader en slachtoffer informeren. 
 
Maatregelen OM 
– Het proces-verbaal kan worden afgedaan middels een aanbod transactie via de Officier van Justitie, dit 

kan in de vorm van een werkstraf, leerstraf, geldelijke transactie, begeleiding en vergoeding van de 
schade aan de benadeelde (laatste alleen bij jongeren van 14 jaar en ouder) of een combinatie. De 
Raad voor de Kinderbescherming adviseert het OM over invulling van de straf. 

– Bij recidive of een ernstige vorm van agressief geweld kan het proces-verbaal door het OM worden 
voorgelegd aan de Kinderrechter. De Raad voor de Kinderbescherming adviseert het OM en de rechter 
over de invulling van de straf. 

– De aangever kan indien hij/zij dit wenst over het verloop van de zaak geïnformeerd worden. 
 
Hulpmogelijkheden 
– Huisarts 
– Advies- en Meldpunt kindermishandeling 
– Bureau Slachtofferhulp 
– Bureau Jeugdzorg 
– GGD 
– Politie 
– www.schoolenveiligheid.nl 
 

http://www.schoolenveiligheid.nl/
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2.2 Verbale agressie 
 
Algemene definitie 
Onder verbale agressie wordt verstaan het verbaal of schriftelijk bedreigen, discrimineren, intimideren, 
ernstig beledigen of uitschelden van een persoon. 
We spreken over pesten wanneer één of meerdere leerlingen langdurig verbaal of fysiek geweld 
uitoefenen tegen een medeleerling. Pesten kan verbaal, non-verbaal of fysiek zijn. De school treft 
maatregelen ter voorkoming en bestrijding van pesten. Het fenomeen pesten dient in een zo vroeg 
mogelijk stadium herkend te worden. De gevolgen voor het slachtoffer, maar ook voor de pester kunnen 
(ook op latere leeftijd) desastreus zijn. 
 
juridische definitie 
Bedreiging met (art. 285 WvS): 
– openlijk geweld met verenigde krachten tegen personen of goederen 
– enig misdrijf waardoor de algemene veiligheid van personen in gevaar wordt gebracht 
– verkrachting 
– feitelijke aanranding van de eerbaarheid 
– enig misdrijf tegen het leven gericht 
– gijzeling 
– mishandeling 
– brandstichting 
 
Intimidatie (art. 284 WvS) 
– Een ander door geweld of enige andere feitelijkheid of door bedreiging met geweld of enige andere 

feitelijkheid, gericht hetzij tegen die ander hetzij tegen derden, wederrechterlijk dwingen iets te doen, 
niet te doen of te dulden. 

– Een ander door bedreiging met smaad of smaadschrift dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden. 
 
Smaad en laster (art. 261 WvS) 
Opzettelijk iemands eer of goede naam aanranden door tenlastelegging van een bepaald feit met het 
kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, ook schriftelijk (smaadschrift) indien verspreid of 
openlijk tentoongesteld. 
 
Eenvoudige belediging (art. 266 WvS) 
Elke opzettelijke belediging die niet het karakter van smaad of smaadschrift draagt hetzij in het openbaar 
mondeling, bij geschrift of afbeelding aangedaan, hetzij in zijn tegenwoordigheid mondeling of door 
feitelijkheden, hetzij door een toegezonden of aangeboden geschrift of afbeelding aangedaan. 
 
Discriminatie (art.137c t/m f WvS) 
Het opzettelijk uitlaten over een groep mensen wegens hun ras, godsdienst of seksuele geaardheid, ook 
schriftelijk. 
 
Toelichting 
Wanneer verbaal geweld niet gepaard gaat met enige feitelijkheid (dus moeilijk aantoonbaar of 
aanwijsbaar is) en er geen sprake is van een structureel karakter, treft de school zelf maatregelen. 
Let op: verbale agressie is heel moeilijk bewijsbaar. Anderen, die het gehoord hebben, kunnen in dit geval 
een getuigenverklaring afleggen. Daarom verdient het aanbeveling dat de school dit zelf aanpakt. De 
politiecontactpersoon kan voor advies worden benaderd. Gaat het verbaal geweld wel gepaard met enige 
feitelijkheid die de bedreiging of intimidatie kracht bijzet, dan zal ook de politie moeten worden 
gewaarschuwd. Dit geldt ook als er sprake is van herhaling of structureel karakter. 
Bedreiging en/of intimidatie dienen vaak om een ander naar zijn hand te zetten of zijn wil op te leggen en 
daarmee zijn eigen positie te versterken binnen een groep. Afgezien van de aantasting van de 
persoonlijke vrijheden van het slachtoffer komt deze vrijwel zeker onder zware psychische druk te 
staan. Deze vorm van agressie kan dan ook nooit getolereerd worden. 
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Verbale agressie 
Slachtoffers van verbaal geweld zijn veelal bang om melding te doen van dit geweld. Angst voor 
represailles houdt hen tegen. Isolement dreigt en uitval in het onderwijs ligt op de loer. Toch is het voor 
strafrechtelijke aanpak vaak een aangifte nodig. Een duidelijke stelling name van de school is hier 
essentieel. Het slachtoffer moet zich gesteund en gesterkt voelen door de schoolleiding die een duidelijk 
en krachtig signaal af zal moeten geven in de richting van de dader (repressief) en aan de omgeving 
(preventief). Ondersteuning bij het doen van aangifte is wenselijk evenals het bewegen van getuigen tot 
het afleggen van een verklaring. 
 
Maatregelen school 
Ten aanzien van pesten heeft de scholen een preventieve aanpak, voornamelijk gericht op leerlingen. De 
curatieve aanpak is een meersporenaanpak waarin er met alle betrokkenen (slachtoffer, pester, 
medeleerlingen, ouders en personeel) gesproken wordt over hun bijdrage bij het voorkomen en bestrijden 
van pesterijen. Probleemoplossende gesprekken worden in principe gevoerd door de mentor. Vaak zal de 
aanpak ook besproken worden met het team en de teamcoördinator. Indien deze gesprekken uiteindelijk 
niets opleveren komen maatregelen in beeld. 
Wanneer het om een strafrechtelijke aanpak gaat, zijn leerling, ouders en/of school van mening dat de 
situatie van dien aard dat inschakeling van de politie (op basis van feitelijkheid) kan bijdragen aan het 
welbevinden van het slachtoffer en/of het doen stoppen van de pesterijen c.q. verbale agressie. 
 
Primair, indien er sprake is van een situatie die de school zelf afhandelt: 
– Toepassen maatregelen. 
– Eventueel de politie op de hoogte stellen of om advies vragen. 
 
Secundair, indien er sprake is van een in de toelichting genoemde situatie: 
– Ouders van minderjarige dader(s) en slachtoffer(s) informeren. 
– De politie in kennis stellen wanneer sprake is van feiten die in de toelichting zijn omschreven en die 

overeenkomen met de juridische definitie. Alle relevante informatie in verband met feiten en personen 
doorgeven aan de politie. 

– Het slachtoffer wordt ondersteund bij het doen van aangifte. 
 
Maatregelen politie 
– Tegen verdachte kan proces-verbaal worden opgemaakt (gezien het ernstige karakter van deze 

delicten is HALT-verwijzing niet mogelijk). 
– Ouders van minderjarige dader(s) en slachtoffer(s) informeren. 
 
Maatregelen OM 
– Het proces-verbaal kan middels een verwijzing naar Halt worden afgedaan. 
– Bij recidive of een ernstige vorm van verbale agressie kan het proces-verbaal worden afgedaan middels 

een aanbod transactie via de Officier van Justitie, dit kan in de vorm van een werkstraf, leerstraf, 
geldelijke transactie, begeleiding en vergoeding van de schade aan de benadeelde (laatste alleen bij 
jongeren van 14 jaar en ouder) of een combinatie. De Raad voor de Kinderbescherming adviseert het 
Om over invulling van de straf. 

– Bij veelvuldige recidive kan het proces-verbaal door het OM worden voorgelegd aan de Kinderrechter. 
– De Raad voor de Kinderbescherming adviseert het OM en de rechter over de invulling van de straf. 
– De aangever kan indien hij / zij dit wenst over het verloop van de zaak geïnformeerd worden. 
 
Hulpmogelijkheden 
− Huisarts 
− Advies- en Meldpunt kindermishandeling 
− Bureau Slachtofferhulp 
− Meldpunt Discriminatie 
− Bureau Jeugdzorg 
− GGD 
− Politie 
-  www.schoolenveiligheid.nl 
 
 

http://www.schoolenveiligheid.nl/
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2.3 Drugs en alcohol 
Gebruik, bezit en handel 
 
 
Algemene definitie 
Het voorhanden hebben van alcohol en drugs is niet toegestaan, evenals het voorhanden hebben van 
medicijnen welke niet aantoonbaar in het belang van de eigen gezondheid zijn. Deze moeten worden 
ingeleverd. Ook het handelen in/verstrekken van drugs of bedoelde medicijnen is verboden. Het 
schoolreglement bevat regelgeving ten aanzien van roken, alcohol, cannabis en overige drugs. 
 
Juridische definitie 
– Het gebruik van hard- en softdrugs, zoals heroïne, cocaïne, cannabis, XTC en paddo’s en gedragingen 

met betrekking tot deze drugs zijn verboden op basis van de Opiumwet en deels ook de Warenwet; 
– Het handelen in hard- en softdrugs is eveneens verboden op basis van de Opiumwet. 
– Voor gebruik en bezit van alcohol geldt de Drank- en Horecawet, waarin tevens is aangegeven dat 

verkoop van alcohol aan jongeren beneden de 16 jaar is verboden. 
– Het roken van tabak in openbare gebouwen, zoals scholen, is verboden bij de Tabakswet, met 

uitzondering van daarvoor specifiek aangewezen ruimten. 
– Voor productie en/of handel in geneesmiddelen die als drugs worden gebruikt, is de 
– Geneesmiddelenwet van toepassing. 
 
Toelichting 
Wanneer door signalen of uit een gesprek blijkt dat een leerling onder invloed is, dan zal de school hierop 
moeten reageren. De leerling die onder invloed van alcohol of drugs de lessen volgt, zal uit de les 
verwijderd moeten worden. Goede of slechte schoolprestaties zijn hierbij niet doorslaggevend. 
Enerzijds tast drugs- en alcoholgebruik/-bezit het leefklimaat binnen een school aan en anderzijds is het 
een directe bedreiging voor de onderwijsdoelstellingen. Het onderscheid tussen het voorhanden hebben 
van drugs voor eigen gebruik dan wel het voorhanden hebben van drugs bestemd voor de handel is 
moeilijk te trekken. Vandaar de volgende grenslijn: Indien jongeren drugs voorhanden hebben en dit aan 
anderen uitdelen, al dan niet met winstbejag, wordt de politie ingeschakeld. Enerzijds om de drempel om 
drugs te gebruiken hoog te houden en anderzijds om een duidelijk en goed te hanteren beleid te voeren. 
Minderjarigen mogen ook niet in het bezit zijn van softdrugs voor eigen gebruik. Immers coffeeshops 
mogen slechts aan meerderjarigen verkopen. Bij middelengebruik dan wel handel moet de grens op nul 
gesteld worden, inhoudende dat drugs in het geheel niet getolereerd worden. 
 
De school verbiedt het om alcohol, drugs of medicijnen die niet aantoonbaar door een arts zijn 
voorgeschreven binnen de schoolgebouwen of het terrein van de school te brengen. Ingeval de school 
kennis heeft dan wel een redelijk vermoeden heeft, dat een persoon drugs/medicijnen binnen een 
schoolgebouw of schoolterrein heeft gebracht of voorhanden of op andere wijze onder zich heeft, wordt 
deze persoon bewogen tot afgifte van deze goederen. De school geeft hiervoor geen schadevergoeding 
en is niet aansprakelijk voor schade, in welke zin dan ook, welke voortvloeit uit deze maatregel. 
 
De school verbindt deze regel en maatregel als voorwaarde tot toelating tot schoolgebouw of 
schoolterrein. Dit wordt vooraf in het schoolreglement kenbaar gemaakt. Hiermee wordt intern 
rechtmatigheid van het handelen verkregen. Ingeleverde drugs en medicijnen worden ter vernietiging 
overgedragen aan de politie. 
 
Maatregelen school 
Inschatten van de situatie en daarmee keuze bepalen wel of niet politie in te schakelen (zie toelichting). 
 
Primair: 
– Toepassen maatregelen, zie reglement Gezonde School en Genotmiddelen 
– Drugs afgeven aan de politie 
– Eventueel politie op de hoogte stellen of om advies vragen (met name wanneer jongeren drugs op 

school uitdelen, al dan niet met winstbejag) 
– Bepalen welke instantie te betrekken bij hulpverlening, verwijzing en preventieactiviteiten. 
 
Secundair, indien er sprake is van een in de toelichting genoemde situatie: 
– Ouders van minderjarige dader(s) en slachtoffer(s) informeren. 
– De politie in kennis stellen wanneer sprake is van feiten die in de toelichting zijn omschreven en die 

overeenkomen met de juridische definitie 
– Alle relevante informatie in verband met feiten en personen doorgeven aan de politie. 
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Maatregelen politie 
– Indien door de school wordt aangegeven dat contact wenselijk is bijvoorbeeld ten behoeve van 

informatie over verkooppunten wordt met de politie contact gelegd. 
– Er wordt tegen de persoon proces-verbaal opgemaakt. 
– De ouders van de verdachte worden geïnformeerd. 
– Indien aan bepaalde criteria wordt voldaan, kan een Halt-afdoening volgen (AlcoHalt) 
 
Maatregelen OM 
– Het proces-verbaal kan middels een aanbod transactie via de Officier van Justitie, dit kan in de vorm 

van een werkstraf, leerstraf, geldelijke transactie en begeleiding of een combinatie. De Raad voor de 
Kinderbescherming adviseert het OM over invulling van de straf. 

– Bij recidive of ernstige drugsdelicten kan het proces-verbaal door het OM worden voorgelegd aan de 
Kinderrechter. De Raad voor de Kinderbescherming adviseert het OM en de rechter over de invulling 
van de straf. 

 
Hulpmogelijkheden 
– Huisarts 
– Tactus Verslavingszorg 
– Advies- en Meldpunt kindermishandeling 
– Bureau Slachtofferhulp 
– Bureau Jeugdzorg 
– GGD 
– Politie 
– www.trimbos.nl 
 

http://www.trimbos.nl/
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2.4 Vernieling 
 
Algemene definitie 
vernieling, vandalisme. 
 
Juridische definitie 
Vernieling (art. 350 WvS) 
Het opzettelijk en wederrechterlijk vernielen, beschadigen, onbruikbaar maken of weg maken van een goed 
dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort. De dader moet dus de opzet (mogelijkheidsbewustzijn) 
hebben om genoemde vernieling te plegen en daarbij moet hij dat wederrechterlijk, dus zonder 
toestemming/instemming van de eigenaar, doen. Ook graffiti valt onder de werking van deze definitie. 
Immers: het herstellen van de schade brengt zodanige inspanning en kosten met zich mee dat van 
beschadiging kan worden gesproken. 
 
Openlijke geweldpleging (art. 141 WvS) 
Het openlijk en met verenigde krachten geweld plegen tegen personen en goederen. Er moeten minimaal 
twee daders zijn die gezamenlijk (verenigd) het geweld uitoefenen. Bovendien moet het geweld openlijk, 
onverholen en niet heimelijk zijn, dus plaatsvinden op een plaats waar publiek aanwezig is dan wel 
doorgaans aanwezig is. 
 
Baldadigheid (art. 424 Sr. WvS) 
Hij die op of aan de openbare weg of op enige voor het publiek toegankelijke plaats tegen personen of 
goederen enige baldadigheid pleegt waardoor gevaar of nadeel kan worden teweeggebracht, wordt, als 
schuldig aan straatschenderij, gestraft met een boete van de eerste categorie 
 
Toelichting 
Vernieling is het gericht stukmaken van iets, een uiting van disrespect voor andermans eigendommen. 
Vaak komt het voort uit een (algemeen) gevoel van onvrede met zijn eigen positie (afgunst, boosheid, 
verveling) hetgeen zich dan uit in vernielen. Zeker als de vernieling zich richt op een specifiek (bewust 
gekozen) slachtoffer zal aandacht aan de achtergronden van de vernieling moeten worden besteed om 
herhaling of verergering van maatregelen tegen het slachtoffer te voorkomen. 
 
Van baldadigheid of straatschenderij is sprake wanneer de vernieling niet gericht plaatsvindt, maar meer als 
ongewild gevolg van een actie. Voorbeelden hiervan zijn onder ander schade door sneeuwballen gooien of 
het omtrappen van vuilcontainers. 
 
Wanneer sprake is van eenvoudige vernieling met niet meer dan geringe schade, waarbij 
schadevergoeding of schadeherstel kan worden bereikt, treedt de school op als bemiddelaar met 
betrekking tot de schaderegeling. 
Het doel hierbij is dat de partijen (gedupeerde(n) en dader(s)) de zaak onderling regelen. De school heeft 
daarin geen taak om te schade te regelen. Wel treft de school zelf maatregelen tegen het ongewenste 
gedrag. 
 
Indien het gaat om een vernieling van meer dan geringe omvang of schade, er sprake is van herhaling of 
groepsdelict of als schadevergoeding / schadeherstel niet kan worden bereikt, zal ook de politie in kennis 
worden gesteld. 
 
Maatregelen school 
Inschatten van de situatie en daarmee keuze bepalen wel of niet politie in te schakelen (zie toelichting). 
Primair, indien er sprake is van een situatie die de school zelf afhandelt: 
– Toepassen maatregelen. 
– Bemiddeling in schadevergoeding of schadeherstel. 
 
Secundair, indien er sprake is van een in de toelichting genoemde situatie. 
– Ouders van minderjarige dader(s) en slachtoffer(s) informeren. 
– De politie in kennis stellen wanneer sprake is van feiten die in de toelichting zijn omschreven en die 

overeenkomen met de juridische definitie. 
– Alle relevante informatie in verband met feiten en personen doorgeven aan de politie. 
 
Maatregelen politie 
– Tegen de verdachte kan proces-verbaal worden opgemaakt. 
– Indien aan criteria voldaan wordt, verwijzen van de verdachte naar HALT. 
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– Bemiddeling bij schadevergoeding. 
– Ouders van verdachte en slachtoffer informeren. 
 
Maatregelen OM 
– Het proces-verbaal kan middels een verwijzing naar Halt worden afgedaan, afhankelijk van de hoogte 

van de schade. 
– Bij recidive of een ernstige vorm van vernieling kan het proces-verbaal worden afgedaan middels een 

aanbod transactie via de Officier van Justitie, dit kan in de vorm van een werkstraf, leerstraf, geldelijke 
transactie, begeleiding en vergoeding van de schade aan de benadeelde (laatste alleen bij jongeren 
van 14 jaar en ouder) of een combinatie. De Raad voor de Kinderbescherming adviseert het OM over 
invulling van de straf. 

– Bij veelvuldige recidive kan het proces-verbaal door het OM worden voorgelegd aan de Kinderrechter. 
– De Raad voor de Kinderbescherming adviseert het OM en de rechter over de invulling van de straf. 
– De aangever kan indien hij/zij dit wenst over het verloop van de zaak geïnformeerd worden. 
 
Hulpmogelijkheden 
– Bureau Slachtofferhulp 
– Bureau Jeugdzorg 
– GGD 
– Politie 
– www.schoolenveiligheid.nl 
 

http://www.schoolenveiligheid.nl/
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2.5 Wapenbezit 
 
Algemene definitie 
Het voorhanden hebben van voorwerpen die het karakter van een wapen dragen of die als wapen worden 
aangewend en waarvan het voorhanden hebben in verband met het volgen van onderwijs niet 
noodzakelijk is. 
 
Juridische definitie 
De bij Wet verboden wapens en de gedragingen die met deze wapens verboden zijn, zijn gedefinieerd in 
de Wet Wapens en Munitie. Hier is geen korte juridische definitie voor te geven. 
 
Toelichting 
Veel onder jeugdigen circulerende wapens vallen niet onder de werking van de Wet Wapens en Munitie 
omdat ze qua afmeting of model net even iets anders zijn. Toch zijn veel van deze wapens daardoor niet 
minder gevaarlijk en daarmee onwenselijk. Immers, een stiletto waarvan het lemmet breder is dan 14 
millimeter is net zo gevaarlijk als een (wettelijk verboden) stiletto met een lemmet dat minder dan 14 
millimeter breed is. In het kader van het volgen van onderwijs is het bezit/voorhanden hebben van 
dergelijke wapens en voorwerpen niet alleen onnodig, maar tevens gevaarlijk en bedreigend voor het 
klimaat binnen een school. 
 
De school verbiedt het dan ook om voorwerpen die het karakter van een wapen dragen (stilletto’s, 
vlindermessen valmessen en dergelijke) alsmede voorwerpen die als wapen kunnen worden gehanteerd 
(wanneer bijvoorbeeld een schroevendraaier wordt gebruikt om mee te dreigen) in bezit te hebben of als 
wapen te hanteren. 
 
Wanneer de school kennis heeft, dan wel een redelijk vermoeden heeft dat een persoon een dergelijk 
wapen bezit of ziet dat een voorwerp als wapen wordt gehanteerd binnen het schoolgebouw of 
schoolterrein, zal de bezitter van het voorwerp worden bewogen tot afgifte. Vervolgens worden de 
wapens ter vernietiging aan de politie over gedragen. De school geeft hiervoor geen schadevergoeding en 
is niet aansprakelijk voor schade in welke zin dan ook, welke voortvloeit uit deze maatregel. 
 
De school verbindt deze regel en maatregel als voorwaarde tot toelating tot het schoolgebouw of 
schoolterrein. Dit wordt vooraf in het schoolreglement kenbaar gemaakt. Hiermee wordt rechtmatigheid 
van handelen verkregen. Afgegeven wapens en bedoel de voorwerpen worden ter vernietiging 
overgedragen aan de politie. 
 
Indien het om wapens en gedragingen gaat die vallen onder de werking van de Wet Wapens en Munitie is 
politioneel optreden vereist. De politie wordt in kennis gesteld. De politie kan om advies worden gevraagd 
of het gaat om een wettelijk verboden wapen. 
 
Maatregelen school 
Inschatten van de situatie en daarmee keuze bepalen wel of niet politie in te schakelen (zie toelichting). 
 
Primair, indien er sprake is van een situatie die de school zelf afhandelt: 
– Toepassen maatregelen. 
– Ingeleverde wapens en voorwerpen afgeven aan de politie. 
– Eventueel politie op de hoogte stellen en/of om advies vragen. 
 
Secundair, indien er sprake is van een in de toelichting genoemde situatie 
– Ouders van minderjarige dader(s) en slachtoffer(s) informeren. 
– De politie in kennis stellen wanneer sprake is van feiten die in de toelichting zijn omschreven en die 

overeenkomen met de juridische definitie. 
– Alle relevante informatie in verband met feiten en personen doorgeven aan de politie. 
–  
Maatregelen politie 
– Tegen de verdachte kan proces-verbaal worden opgemaakt. 
– Ouders van verdachte en slachtoffer informeren. 
–  
Maatregelen OM 
– Het proces-verbaal kan worden afgedaan middels een aanbod transactie via de Officier van Justitie, dit 

kan in de vorm van een werkstraf, leerstraf, geldelijke transactie en begeleiding of een combinatie. 
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– De Raad voor de Kinderbescherming adviseert het OM over invulling van de straf. 
– Bij recidive of ernstige feiten kan het proces-verbaal door het OM worden voorgelegd aan de 

Kinderrechter. De Raad voor de Kinderbescherming adviseert het OM en de rechter over de invulling 
van de straf. 

 
Hulpmogelijkheden 
− Bureau Slachtofferhulp 
− Steunpunt huiselijk en seksueel geweld 
− Bureau Jeugdzorg 
− GGD 
− Politie 
-  www.schoolenveiligheid.nl 

http://www.schoolenveiligheid.nl/
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2.6 Diefstal 
 
Algemene definitie 
Stelen, roven. 
 
Juridische definitie 
Eenvoudige diefstal (art. 310 WvS) 
Enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort wegnemen met het oog merk het 
wederrechterlijk toe te eigenen. Het doel van het wegnemen moet de toe-eigening zijn; om er als heer en 
meester over te gaan beschikken. Als een goed wordt gestolen met de bedoeling om het te verkopen, blijft 
het diefstal. Immers, er wordt dan gehandeld alsof er als heer en meester over beschikt wordt. 
 
Gekwalificeerde diefstal (art. 311 WvS) 
– idem 310 Sr, bij gelegenheid van brand, ontploffing; 
– idem 310 Sr, gepleegd door twee of meer verenigde personen; 
– idem 310 Sr, indien de dader zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft of het weg te 

nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak, verbreking of inklimming, van 
valse sleutels, van een valse order of vals kostuum. 

 
Diefstal met geweld (art. 312 WvS) 
idem 310/311 Sr, indien voorafgegaan door, vergezeld van of gevolgd door geweld of bedreiging met 
geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om de diefstal voor te bereiden of gemakkelijk te 
maken, of om bij betrapping op heterdaad de vlucht mogelijk te maken van zichzelf of andere deelnemers 
aan het misdrijf hetzij het bezit van het gestolen goed te verzekeren. 
 
Afpersing (art. 317 WvS) 
Met het doel zichzelf of een ander te bevoordelen, iemand door geweld of bedreiging met geweld dwingen 
tot het afgeven van enig goed dat geheel of ten dele aan diegene of een derde toebehoort. 
 
Afdreiging (art. 318 WvS) 
idem 317 Sr, met dien verstande dat het dreigmiddel geen geweld is maar smaad, smaadschrift of 
openbaring van een geheim. 
 
Handel en heling (art. 416 en 417 bis WvS) 
Opzet- dan wel schuldheling: Het kopen, krijgen of voor handen hebben van gestolen of illegale goederen, 
bijv. het te koop aanbieden of kopen van bromfietsonderdelen, autoradio’s, vuurwerk, kleding, cd’s e.d. 
waarvan vermoed kan worden dat die goederen gestolen of illegaal te koop worden aangeboden. 
 
Toelichting 
Ingeval van een incidentele kleine diefstal, waarbij geen kwalificaties als bedoeld in 311/312/317/318 Sr 
voorkomen en waarbij de schadevergoeding of teruggave van het gestolen goed kan worden bereikt, treft 
de school zelf maatregelen, afhankelijk van de wens van de benadeelde. Indien het gaat om herhaling of 
om een goed met meer dan geringe waarde of indien wordt voldaan aan een van de kwalificaties 
genoemd in de artikelen 311/312/317/318 Sr., dan wel als schadevergoeding of teruggave niet mogelijk is, 
dan zal de school naast de te nemen schoolmaatregelen ook de politie in kennis stellen. 
 
Maatregelen school 
Inschatten van de situatie en daarmee keuze bepalen wel of niet politie in te schakelen (zie toelichting). 
Primair, indien er sprake is van een situatie die de school zelf afhandelt: 
– Toepassen maatregelen. 
– Bemiddeling in teruggave of schadevergoeding gestolen goed. 
 
Secundair, indien er sprake is van een in de toelichting genoemde situatie. 
– Ouders van minderjarige dader(s) en slachtoffer(s) informeren. 
– De politie in kennis stellen wanneer sprake is van feiten die in de toelichting zijn omschreven en die 

overeenkomen met de juridische definitie. 
– Alle relevante informatie in verband met feiten en personen doorgeven aan de politie. 
– Het slachtoffer ondersteunen en stimuleren bij het doen van aangifte. 
 
Maatregelen politie 
– Tegen de verdachte kan proces-verbaal worden opgemaakt. 
– Indien aan criteria voldaan wordt, verwijzen van de verdachte naar HALT. 
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– Bemiddeling bij teruggave of schadevergoeding gestolen goed. 
– Ouders dader en slachtoffer informeren. 
 
Maatregelen OM 
– Het proces-verbaal kan middels een verwijzing naar Halt worden afgedaan, afhankelijk van de waarde 
– van het goed. 
– Bij recidive of een ernstige vorm van diefstal kan het proces-verbaal worden afgedaan middels een 

aanbod transactie via de Officier van Justitie, dit kan in de vorm van een werkstraf, leerstraf, geldelijke 
transactie, begeleiding en vergoeding van de schade aan de benadeelde (laatste alleen bij jongeren 
van 14 jaar en ouder) of een combinatie. De Raad voor de Kinderbescherming adviseert het OM over 
invulling van de straf. 

– Bij veelvuldige recidive kan het proces-verbaal door het OM worden voorgelegd aan de Kinderrechter. 
– De Raad voor de Kinderbescherming adviseert het OM en de rechter over de invulling van de straf. 
– De aangever kan indien hij/zij dit wenst over het verloop van de zaak geïnformeerd worden. 
–  
Hulpmogelijkheden 
– Advies- en Meldpunt kindermishandeling 
– Bureau Slachtofferhulp 
– Bureau Jeugdzorg 
– GGD 
– Politie 
– www.schoolenveiligheid.nl 
 

http://www.schoolenveiligheid.nl/
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2.7 Vuurwerkbezit en –handel 
 
Algemene definitie 
Het voorhanden hebben van en/of handelen in vuurwerk. 
 
Juridische definitie 
Het voorhanden hebben van en/of handelen in vuurwerk buiten de daartoe aangewezen periode, als ook 
het voorhanden hebben van of handelen in verboden vuurwerk ongeacht de periode. 
 
Toelichting 
Vuurwerk hoeft op zich niet gevaarlijk te zijn, mits het gaat om goedgekeurd vuurwerk en als het op 
voorgeschreven wijze wordt afgestoken. Bij het afsteken van vuurwerk in of nabij groepen mensen, zoals 
op schoolpleinen, is echter reëel gevaar voor (ernstig) letsel aanwezig. Zeker als het afsteken ervan een 
‘spel’ of ‘sport’ wordt. Ontploffend vuurwerk veroorzaakt doorgaans onrust onder mensen hetgeen tot 
irritatie of agressie kan leiden. Daarnaast veroorzaakt ontploffend vuurwerk doorgaans een zodanige 
geluidsoverlast en hinder voor de lessen. De scholen verbiedt om deze redenen vuurwerk mee te nemen 
in de schoolgebouwen of op het terrein van de school. 
 
Als de school weet of vermoedt, dat een persoon vuurwerk heeft meegenomen in het schoolgebouw of op 
het schoolterrein, wordt dit vuurwerk ingenomen. Als het om een substantiële hoeveelheid gaat, kan dit ter 
vernietiging aan de politie worden overgedragen. De school geeft hiervoor geen schadevergoeding en is 
niet aansprakelijk voor schade in welke zin dan ook, welke voortvloeit uit deze maatregel. 
 
Het verbod om vuurwerk mee te nemen, voor handen te hebben of op andere manier onder zich te 
hebben in de schoolgebouwen of het terrein van de school, geldt als voorwaarde tot toelating tot 
schoolgebouw of schoolterrein. Dit wordt in het schoolreglement kenbaar gemaakt, zodat er rechtmatig 
tegen kan worden opgetreden. 
 
Wanneer sprake is van verboden vuurwerk zal de school altijd de politie inschakelen. Hetzelfde geldt 
wanneer het gaat om een meer dan één stuk vuurwerk, of om handel in vuurwerk buiten de daartoe 
toegestane periode. De politie kan om advies worden gevraagd ten aanzien van de vraag of het gaat om 
een wetsovertreding, de ernst ervan en of aangifte wenselijk is. 
 
Maatregelen school 
Inschatten van de situatie en daarmee keuze bepalen wel of niet politie in te schakelen (zie toelichting). 
 
Primair, indien er sprake is van een situatie die de school zelf afhandelt: 
– Toepassen maatregelen. 
– Ingeleverd vuurwerk, indien een substantiële hoeveelheid, afgeven aan de politie. 
– Eventueel politie op de hoogte stellen en/of om advies vragen. 
 
Secundair, indien er sprake is van 
– verboden vuurwerk (strijkers en dergelijke) 
– bezit buiten de toegestane periode, van een meer dan geringe hoeveelheid (meer dan één stuk) 

vuurwerk 
– handel in vuurwerk 
– afsteken van vuurwerk buiten de toegestane periode 
 
kan de school: 
– Ouders van minderjarige dader(s) en slachtoffer(s) informeren. 
– De politie in kennis stellen wanneer sprake is van feiten die in de toelichting zijn omschreven en die 

overeenkomen met de juridische definitie. 
– Alle relevante informatie in verband met feiten en personen doorgeven aan de politie. 
 
Maatregelen politie 
– Tegen de verdachte kan proces-verbaal worden opgemaakt. 
– Indien aan criteria wordt voldaan wordt naar HALT verwezen. 
– Ouders/verzorgers verdachte informeren. 
 
Maatregelen OM 
– Het proces-verbaal kan middels een verwijzing naar Halt worden afgedaan. 
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– Bij recidive of een grote schaal van in bezit hebben of handel kan het proces-verbaal worden afgedaan 
middels een aanbod transactie via de Officier van Justitie, dit kan in de vorm van een werkstraf, 
leerstraf, geldelijke transactie, begeleiding en vergoeding van de schade aan de benadeelde (laatste 
alleen bij jongeren van 14 jaar en ouder) of een combinatie. De Raad voor de Kinderbescherming 
adviseert het OM over invulling van de straf. 

– Bij veelvuldige recidive kan het proces-verbaal door het OM worden voorgelegd aan de Kinderrechter. 
– De Raad voor de Kinderbescherming adviseert het OM en de rechter over de invulling van de straf. 
 
Hulpmogelijkheden 
– Bureau Slachtofferhulp 
– Advies- en Meldpunt kindermishandeling 
– Bureau Halt 
– Bureau Jeugdzorg 
– GGD 
– Politie 
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2.8 Seksuele intimidatie 
 
Algemene definitie 
Hiervan is sprake indien iemand wordt geconfronteerd met ongewenste seksueel getinte aandacht in de 
vorm van verbaal, fysiek of nonverbaal gedrag dat door degene die hiermee geconfronteerd wordt als 
onaangenaam wordt ervaren. Het gaat hierbij om gedrag dat plaatsvindt binnen of in samenhang met de 
onderwijssituatie en kan zowel opzettelijk als onopzettelijk zijn. 
 
Wanneer er sprake is van seksueel misbruik door een medewerker van de school gaat het om een 
zedenmisdrijf. Bij een zedenmisdrijf geldt een aangifte- en meldplicht. Deze wettelijke aangifte en 
meldplicht is beperkt tot seksueel misbruik van leerlingen die op het moment van het misbruik jonger 
zijn dan achttien jaar. 
 
Toelichting 
Scholen zijn verplicht een veilig leer- en werkklimaat te creëren voor leerlingen en personeelsleden. 
Seksuele intimidatie komt op alle schooltypes voor. De seksuele intimidatie is vaak een kwestie van 
machtsverschil tussen leraren en leerlingen, tussen mannen en vrouwen. Seksuele intimidatie kan 
zich bij verschillende partijen in de schoolsituatie voordoen: 
– leerling - leerling 
– personeel - leerling 
– leerling - personeel 
– personeel - personeel (deze categorie wordt in dit protocol buiten beschouwing gelaten). 
 
Het ondergaan van seksuele intimidatie heeft vaak nadelige gevolgen voor betrokkene. Voor leerlingen 
kan dit een aanleiding zijn een ander vak te kiezen of van school te gaan. Schoolverzuim en slechte 
leerprestaties kunnen het gevolg zijn. Ook kunnen zij later psychische en/of emotionele schade 
ondervinden. 
 
Seksuele intimidatie kan een heel scala van fysieke handelingen omvatten zoals: knuffelen, zoenen, op 
schoot nemen, handtastelijkheden, weg versperren, tegenaan gaan staan, moed willig botsen. 
Seksuele intimidatie kan zich echter ook in verbale vorm manifesteren zoals: iemand op een bepaalde 
manier aanspreken, seksueel getinte opmerkingen, dubbelzinnigheden, seksueel getinte grappen, 
schuine moppen, stoere verhalen rond seksuele prestaties, opmerkingen over uiterlijk en kleding,vragen 
naar seksuele ervaringen, uitnodigingen met bijbedoelingen, afspraakjes willen maken, uitnodiging tot 
seksueel contact, bedreigingen. 
 
Tevens kan de intimidatie ook in de vorm van non-verbaal gedrag geuit worden zoals: staren, gluren, 
lonken, knipogen, in kleding gluren, seksueel getinte cadeautjes. Alleen degene die last heeft van 
seksuele intimidatie kan een klacht indienen, al dan niet met hulp van de contactpersoon in de school 
of via de vertrouwenspersoon bij de klachten commissie of het bevoegd gezag. 
 
Meldplicht seksueel misbruik en seksuele intimidatie 
De meldplicht is vastgelegd in de ‘Regeling Seksueel misbruik en Seksuele intimidatie in het onderwijs’, 
een uitgave van het Ministerie OCenW, september 1999. Kort samengevat: wanneer een personeelslid 
seksueel misbruik pleegt jegens een leerling of als hiervan vermoedens bestaan, zijn schoolbesturen 
verplicht om direct contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur. Als uit overleg met de 
vertrouwensinspecteur blijkt dat er sprake is van een redelijk vermoeden dat dit misbruik heeft 
plaatsgevonden, dan dient het bestuur daarvan onmiddellijk aangifte te doen. 
Personeelsleden zijn wettelijk verplicht het schoolbestuur direct te informeren wanneer zij op de hoogte 
zijn van seksueel misbruik of seksuele intimidatie van een leerling of personeelslid. 
 
Maatregelen school (zie ook klachtenreglement) 
– De contactpersoon van de school schat in of de vertrouwenspersoon moet worden ingeschakeld. 
– Er is een contactpersoon op iedere locatie aangesteld. Hij/zij is eerste aanspreekpunt bij vragen of 

klachten. De aanwezigheid van een contactpersoon is bekend gemaakt bij schoolpersoneel, leerlingen 
en ouders/verzorgers. 

– De scholen hebben een interne en een externe vertrouwenspersoon aangesteld. 
– Indien sprake van seksuele intimidatie worden bij minderjarigen altijd de ouders/verzorgers van het 

slachtoffer, na overleg met de vertrouwenspersoon, en de aangeklaagde op de hoogte gesteld. 
– Door de school wordt aan het schoolpersoneel, leerlingen en ouders/ verzorgers via de school- en 

personeelsgids informatie verschaft over hoe op school wordt omgegaan met seksuele intimidatie, 
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welke mogelijkheden er zijn om een klacht in te dienen. Tevens zet de school zich in om preventieve 
activiteiten en maatregelen uit te voeren. 

 
Maatregelen politie 
Indien door het slachtoffer officieel een klacht wordt ingediend bij de politie kan hier de procedure in gang 
worden gezet. Deze procedure gaat via de politie, Openbaar Ministerie en de rechtbank. 
 
Maatregelen OM 
– Afhankelijk van de ernst van het feit, kan het proces-verbaal worden afgedaan middels een aanbod 

transactie via de Officier van Justitie dan wel middels het aanbrengen van de zaak bij de Kinderrechter / 
Meervoudige kamer. 

– De aangever kan indien hij / zij dit wenst over het verloop van de zaak geïnformeerd worden. 
 
Hulpmogelijkheden 
– Huisarts 
– Advies- en Meldpunt kindermishandeling 
– Bureau Slachtofferhulp 
– Bureau Jeugdzorg 
– GGD 
– Politie 
– www.ppsi.nl 
 

http://www.ppsi.nl/
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2.9 Ongewenst bezoek in en rond de school 
 
Algemene definitie 
Bij ongewenst bezoek kan bijvoorbeeld gedacht worden aan personen in of rond de school: 
– met criminele activiteiten (dealen, heling) 
– leerlingen van andere scholen die problemen veroorzaken 
– die komen om iemand te intimideren/mishandelen, bijvoorbeeld ouders die verhaal komen halen bij 

leerlingen, personeel, directie. 
 
Juridische definitie 
Zich bevinden op verboden grond (artikel 461 WvS) 
Hij die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, zich op eens anders grond waarvan de toegang op een voor 
hem blijkbare wijze door de rechthebbende is verboden, bevindt of daar vee laat lopen, wordt gestraft 
met geldboete van de eerste categorie. 
 
Lokaalvredebreuk (artikel 139 WvS) 
– Hij die in een voor de openbare dienst bestemd lokaal wederrechtelijk binnendringt, of, wederrechtelijk 

aldaar vertoevende, zich niet op de vordering van de bevoegde ambtenaar aanstonds verwijdert, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie. 

– Hij die zich de toegang heeft verschaft door middel van braak of inklimming, van valse sleutels, van een 
valse order of een vals kostuum, of die zonder voorkennis van de bevoegde ambtenaar en anders dan 
ten gevolge van vergissing binnengekomen, aldaar wordt aangetroffen in de voor de nachtrust 
bestemde tijd, wordt geacht te zijn binnengedrongen. 

– Indien hij bedreigingen uit of zich bedient van middelen geschikt om vrees aan te jagen, wordt hij 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of een geldboete van de derde categorie. 

– De in het eerste en derde lid bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd, 
indien twee of meer verenigde personen het misdrijf plegen. 

 
Toelichting 
Bovenstaande wordt als bedreigend of erg onprettig ervaren. Zeker als daadwerkelijk sprake is van 
bedreigingen of als er fysiek of verbaal geweld wordt gebruikt heeft dit een negatief effect op het 
veiligheidsgevoel in en rond de school. 
Wanneer de persoon in kwestie ondanks deze waarschuwing toch terugkomt, dan heeft elke burger in 
Nederland het recht om een verdachte op heterdaad aan te houden. De directie kan dit recht dus 
gebruiken om jongeren, ouders of andere lieden aan te spreken als zij ondanks waarschuwingen toch 
zonder toestemming de school of het schoolplein betreden. Hetzelfde geldt in geval van lokaalvredebreuk. 
 
Maatregelen school 
Inschatten van de situatie en daarmee keuze bepalen wel of niet de politie in te schakelen. 
 
Primair, indien er sprake is van een situatie die de school zelf afhandelt: 
– Personeel van de school kan mensen wegsturen die rond de school lopen en daar niets te zoeken 

hebben wegsturen en een waarschuwing geven. 
– Personeel van de school kan ouders/verzorgers van verdachte jongere informeren en verzoeken om 

het ongewenste gedrag te doen stoppen. 
– De directie van de school kan, wanneer de problemen aanhouden, als tweede stap een schriftelijk 

toegangsverbod uitreiken. 
 
Secundair, indien er sprake is van betreding gebouw of terrein ondanks toegangsverbod: 
– De school kan dan betreffende persoon aanhouden (zorg voor getuigen) en de politie bellen. (Let op: 

aanhouding is niet hetzelfde als vasthouden of opsluiting. Betreffende persoon zou dat namelijk: 
kunnen aanmerken als ‘gijzeling’ of wederrechtelijke vrijheidsberoving.) 

– Bij herhaling of toename (kwalitatief en/of kwantitatief) van de problematiek kan de school de politie 
bellen. 

 
Maatregelen politie 
– Tegen de verdachte kan proces-verbaal worden opgemaakt. 
– Ouders/verzorgers verdachte jongere informeren en verzoeken om het ongewenste gedrag te doen 

stoppen 
 
Maatregelen OM 
Indien het een volwassene betreft kan voor het PV ter zake van overtreding 461 SR een transactie 
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worden aangeboden of verdachte worden gedagvaard voor de kantonrechter. Indien het een minderjarige 
betreft en er is geen sprake van recidive kan de jongere naar Halt worden verwezen. Ingeval van recidive 
kan een transactie worden aangeboden. 
 
Hulpmogelijkheden 
– Advies- en Meldpunt kindermishandeling 
– Bureau Slachtofferhulp 
– Bureau Jeugdzorg 
– Politie 
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2.10 Grensoverschrijdend gedrag in het virtuele milieu 
 
Algemene definitie 
Onder het virtuele milieu of de virtuele wereld verstaan we al het gedrag, communicatie en handelingen die 
met behulp van nieuwe technologie tot stand kan komen: internet, mobiele telefoon, iPod, webcam etc.  
Onschuldig gedrag kan uitmonden in digitaal pesten, zoals het versturen van (anonieme) berichten via 
internet, schelden, roddelen of bedreigen, foto’s van mobieltjes en webcam op internet plaatsen, virussen 
sturen etc. 
Wat belangrijk is dat jongeren, maar ook ouders en professionals, zich bewust zijn van de virtuele wereld 
en dat kinderen/jongeren daarin opgevoed/begeleid moeten worden.  
 
Juridische definitie 
Er zijn verschillende wetsartikelen die onder grensoverschrijdend gedrag in het virtuele milieu kunnen 
vallen. Enkele voorbeelden: 
- intimidatie (art. 284 WvS): 
- smaad en laster (art. 261 WvS): 
- eenvoudige belediging (art. 266 WvS): 
- discriminatie (art. 137c t/m f WvS) 
- bedreiging (art. 285 WvS):  
- kinderporno (art. 240b) 
 
Toelichting 
De effecten van digitaal pesten kunnen erger zijn dan bij traditioneel pesten. Door het gebrek aan face to 
face contact is de drempel laags om agressieve en harde taal te gebruiken. Het vaak anonieme en 
ongrijpbare karakter maakt dat slachtoffers niet kunnen reageren. 
Opnames die via de webcam worden gemaakt, worden vastgelegd door een ander. Deze opnames 
verdwijnen nooit meer. Foto’s die eenmaal op internet staan, zijn soms niet meer te verwijderen. De 
consequenties ervan en de snelheid waarmee dit gebeurt, zijn verregaand. 
  
Digitaal pesten kan dienen om een ander naar zijn hand te zetten of zijn wil op te leggen en daarmee zijn 
eigen positie te versterken binnen een groep. Ook kan het voortkomen uit een gevoel van onvrede met de 
eigen positie (afgunst, boosheid, verveling). 
Afgezien van de aantasting van de persoonlijke vrijheden van het slachtoffer komt deze vrijwel zeker onder 
zware psychische druk te staan. Deze vorm van geweld kan dan ook nooit getolereerd worden.  
Ook al gebeurt het pesten buiten de school, de school heeft er veel last van. Het ruziën en pesten gaat op 
school door. De schoolresultaten leiden eronder. Er ontstaat een onveilig klimaat. 
 
Slachtoffers van digitaal pesten zijn veelal bang om melding te doen. Angst voor represailles houdt hen 
tegen. Isolement dreigt en uitval in het onderwijs ligt op de loer. Toch is het voor de strafrechtelijke aanpak 
vaak een aangifte nodig. Een duidelijke stelling name van de school is hier essentieel. Het slachtoffer moet 
zich gesteund en gesterkt voelen door de schoolleiding die een duidelijk en krachtig signaal af zal moeten 
geven in de richting van de dader (repressief) en aan de omgeving (preventief). Ondersteuning bij het doen 
van aangifte is wenslijk evenals het bewegen van getuigen tot het afleggen van een verklaring. 
 
Aanpak 
De aanpak van grensoverschrijdend gedrag in het virtuele milieu is nog in ontwikkeling. In Almelo willen we 
dit analoog aan de spijbelaanpak gaan ontwikkelen en verbinden aan het convenant veilige school. 
De jeugdofficier heeft de bevoegdheid om delicten aan te wijzen als Haltwaardig feit in het kader van het 
project of iets anders. In Almelo starten we een pilot om grensoverschrijdend gedrag in het virtuele milieu 
zo mogelijk via een Haltafdoening af te doen. We gaan deze pilot periodiek monitoren en evalueren met 
betrokkenen en bekijken hoe het zich ontwikkelt. Na een jaar zullen we een besluit nemen welke richting 
het op zou moeten gaan. 
 
Er is nog geen andere plek waar dit momenteel plaatsvindt; er vindt overleg plaats met de expertgroep 
digikids. Door het project Virtueel Leven Enschede is er wel een brede samenwerking en veel kennis in 
deze regio met betrekking tot dit fenomeen. In het kader van een preventieve aanpak is het aan te bevelen 
om dit te starten, er zal naar alle waarschijnlijkheid ook een breder zicht komen op jongeren en gedrag in 
het Virtueel leven, ook met betrekking tot ander gedrag of problemen. 
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Maatregelen school 
– Inschatten van de situatie (gedrag en signalen opvangen en interpreteren) en bepalen of de 

vertrouwenspersoon en/of politie moet worden ingeschakeld. 
– Er is een contactpersoon op iedere locatie aangesteld. Hij/zij is eerste aanspreekpunt bij vragen of 

klachten. De aanwezigheid van een contactpersoon is bekend gemaakt bij schoolpersoneel, leerlingen 
en ouders/verzorgers. 

– Indien sprake van grensoverschrijdend gedrag, worden de ouders/verzorgers van het slachtoffer, na 
overleg met de vertrouwenspersoon, en de aangeklaagde op de hoogte gesteld. 

– Door de school wordt aan het schoolpersoneel, leerlingen en ouders/ verzorgers via de school- en 
personeelsgids informatie verschaft over hoe op school wordt omgegaan met grensoverschrijdend 
gedrag in het virtuele milieu, bijvoorbeeld middels het pestprotocol. Tevens zet de school zich in om 
preventieve activiteiten en maatregelen uit te voeren. 

 
Maatregelen politie, Halt en OM 
- bij ‘lichte’ feiten (zoals belediging, smaad, laster, lichte bedreiging) kan een Halt-afdoening plaatsvinden  
- bij zwaardere feiten volgt afdoening door het OM (zoals ernstige bedreiging). 
 
Aangezien de aanpak nog in ontwikkeling is, zal gaandeweg en per casus duidelijk worden voor welke 
afdoening gekozen wordt.  Analoog aan de doelgroep van Halt is het mogelijk om jongeren tot bijvoorbeeld 
15/16 jaar, die te ver gaan in hun gedrag en daarmee anderen ‘opzettelijk’ benadelen, een Haltverwijzing te 
geven. Wanneer in en om school een feit van bijvoorbeeld pesten wordt gesignaleerd of diefstal via 
internet, dan informeert de school de politie. Deze maakt een mini-proces verbaal op, hoort de jongere en 
school en stuurt dit door naar Halt of consulteert Halt. 

 Halt nodigt de jongere en zijn ouders uit voor een eerste gesprek, brengt de situatie verder in kaart 
en neemt het signaleringsinstrument af. Bewustwording en de betrokkenheid van de ouders is een 
belangrijk onderdeel van de afdoening. 

 Er volgt een tweede gesprek, de straf richt zich expliciet op het weer goed maken, in overleg met 
de school en de groep/slachtoffer, en een leeropdracht. 

 Ook kan er in overleg met de jongere en school bijvoorbeeld door de jongere iets gedaan worden 
in de klas/of de groep. Ook kan Halt ondersteunend zijn aan het management of docententeam om 
knelpunten op te lossen en preventielessen uit te voeren voor jongeren en ouders, en de school 
wijzer maken in het omgaan en grenzen stellen in het virtuele milieu. 

 Evaluatie, met ouders, jongere en school/verwijzer. 
 
 
Hulpmogelijkheden 

- huisarts 
- advies- en meldpunt kindermishandeling 
- bureau slachtofferhulp 
- meldpunt discriminatie 
- bureau jeugdzorg 
- politie 
- Halt Twente 
- GGD 
- www.pestweb.nl 
 

 
 
 

http://www.pestweb.nl/
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2.11 Schoolverzuim 
 
Algemene Definitie 
Ongeoorloofd schoolverzuim: 
Ondanks de leerplicht en de kwalificatieplicht komt schoolverzuim helaas veel voor. Er is sprake van 
ongeoorloofd schoolverzuim als een leerling te laat of helemaal niet op school verschijnt, zonder 
opgaaf van reden of zonder dat daar toestemming voor is verleend (te laat komen, spijbelen of 
wegblijven zonder opgaaf van reden, ten onrechte ziekmelden).  
Schoolverzuim kan een eerste signaal zijn voor achterliggende problematiek, daarom is het van 
belang dat deze signalen vroegtijdig opgepakt worden. Ongeoorloofd schoolverzuim is strafbaar. 
 
Er zijn twee soorten schoolverzuim te onderscheiden: 
• Absoluut schoolverzuim: 
Een leerplichtige jongere staat niet bij een school / onderwijsinstelling ingeschreven. 
 
• Relatief schoolverzuim: 
Een leerplichtige jongere staat wel ingeschreven bij een school / onderwijsinstelling, maar deze wordt 
ongeoorloofd gedurende een korte of lange periode niet bezocht. 
 
Geoorloofd schoolverzuim: 
-Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 
-Verlof in geval van 'andere gewichtige omstandigheden' 
-Vakantieverlof onder schooltijd. Dat kan alleen als een van de ouders een beroep heeft waarbij juist in de 
(zomer-)vakantie een substantieel deel van het inkomen wordt verdiend. De directeur van de school mag 
het kind 1 keer per jaar vrij geven, zodat het gezin samen op vakantie kan, maar nooit in de eerste twee 
weken van het nieuwe schooljaar.  
 
Juridische Definitie  
Herziene leerplichtwet 1969 
Ieder kind in Nederland is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand volgend op de maand 
waarin het kind 5 jaar wordt. Alle jongeren zijn volledig leerplichtig tot en met het einde van het 
schooljaar waarin zij 16 jaar zijn geworden. Aansluitend volgt de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht 
geldt voor jongeren die nog geen 18 jaar zijn én nog geen havo-, vwo- of mbo-diploma (minimaal 
niveau 2) hebben behaald. Deze jongeren moeten een onderwijsprogramma volgen gericht op het 
behalen van een startkwalificatie. 
 
Art. 21a. Kennisgeving relatief schoolverzuim: 
School is verplicht om een leerling die zonder toestemming 16 les- of praktijkuren of meer van de lestijd 
binnen een periode van 4 aaneengesloten lesweken heeft verzuimd te melden bij burgemeester en 
wethouders van de gemeente waar de leerling woon- of verblijfplaats heeft, in de praktijk is dat de 
leerplichtambtenaar. Melden gaat via het verzuimloket van de IB-groep, dit is alleen van toepassing voor 
het VO (DUO) 
 
Art. 19. Controle Absoluut verzuim door Burgemeester en wethouders.   
Burgemeester en wethouders controleren of jongeren, die als ingezetene in de basisadministratie 
persoonsgegevens zijn ingeschreven en nog leerplichtig of kwalificatieplichtig zijn, overeenkomstig de 
bepalingen van deze wet als leerling of deelnemer staan ingeschreven. 
 
Toelichting 
Relatief schoolverzuim wordt onderverdeeld in: 
• Luxe verzuim 
Er is sprake van luxe verzuim als een leerplichtige jongere zonder toestemming van de school wegblijft 
vanwege extra vakantie of familiebezoek. Deze vorm van verzuim moet altijd gemeld worden. 
• Signaal verzuim 
Het schoolverzuim kan een signaal zijn dat er sprake is van achterliggende problematiek. Bijvoorbeeld 
problemen in de gezinssituatie, faalangst, het zich niet welbevinden op school, niet kunnen omgaan met 
conflictsituaties etc. In dit verband gaat het met name om het signaalverzuim dat kan leiden tot voortijdige 
schooluitval.  
 
Mogelijke vormen van signaalverzuim zijn:  
- te laat komen 
Ook het te laat verschijnen in de lessen is een vorm van ongeoorloofd schoolverzuim. Scholen kennen een 
regeling waar het te laat komen betreft. 
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-Ziekmelden 
Als een leerling regelmatig ziek gemeld wordt kan dat een signaal zijn dat er sprake is van achterliggende 
problematiek. Een leerling die daadwerkelijk ziek is en langdurig thuis moet blijven kan achterstand oplopen 
op school. School kan de schoolarts consulteren, hiervoor consulteert de school eerst de LPA.  
 
-Verlof aanvragen 
De leerplichtwet kent slechts drie redenen voor verlof. 
-Voor plichten die voortkomen uit godsdienst en levensovertuiging (art. 11e en art.13 LPW). 
-Gewichtige omstandigheden. Te denken valt aan situaties van noodzaak of overmacht. (art. 11g en art. 14 
LPW).  
Over verlofaanvragen tot en met 10 dagen beslist de directeur van school. Gaat het om meer dan 10 dagen 
dan beslist de leerplichtambtenaar.  
-Voor vakantiedoeleinden alleen als het gezin niet gezamenlijk twee weken op vakantie kan door de 
specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. Daarbij dient een substantieel deel van het 
jaarinkomen in de zomermaanden te worden verdiend. Verlof kan door het hoofd van de school slechts 
éénmaal per jaar voor ten hoogste 10 dagen worden gegeven (art. 11f en art. 13a LPW), maar nooit in de 
eerste twee weken van het nieuwe schooljaar. 

 
-Schorsen en verwijderen 
De school kan een leerling de toegang tot de school ontzeggen in beginsel voor maximaal 5 dagen. 
Volgens artikel 27 WVO kan een leerling slechts worden verwijderd nadat een andere school bereid is 
gevonden om de leerling toe te laten. Ook maken scholen en leerplicht de laatste jaren gebruik van een 
onderwijsconsulent om mee te denken en te bemiddelen.De onderwijsinspectie is bevoegd om mee te 
denken en te bemiddelen bij plaatsing op een andere school. 
 
-RMC: 
Onderwijsinstellingen zijn verplicht voortijdig schoolverlaters tot 23 jaar zonder startkwalificatie te melden bij 
het RMC (Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaters) van de regio. Deze jongeren 
worden actief begeleid door trajectbegeleiders richting een opleiding of werk of een combinatie ervan. 
Hoofddoel van de RMC-regeling is het voorkomen en terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters 
in de regio. Het middel is een sluitend systeem van melding, registratie en doorverwijzing van de individuele 
schoolverlater. Hierdoor is een netwerk gerealiseerd tussen gemeenten, onderwijs, hulpverlening, 
arbeidsbureaus en justitie. 
 
-Onder een voortijdig schoolverlater wordt verstaan :  
-Een jongere op wie de leerplichtwet niet meer van toepassing is,  
-Jonger is dan 23 jaar 
-nog geen startkwalificatie heeft (havo-, vwo- of mbo-diploma (minimaal niveau 2). 
-het onderwijs tenminste gedurende een maand zonder geldige reden niet heeft bezocht of bij de 
onderwijsinstelling is uitgeschreven. 
 
-Verzuimkaart: 
Bureau Leerlingzaken van de gemeente heeft een verzuimkaart ontworpen waarop schematisch is 
weergegeven welke actie scholen kunnen ondernemen als leerlingen verzuimen. Het betreffen acties, 
verplicht gesteld vanuit de leerplichtwet, maar er staan ook richtlijnen in voor te ondernemen acties op 
adviesbasis. Deze verzuimkaart is gebaseerd op de leerplichtwet en dit verzuimprotocol.  
 
Maatregelen School 
• Directies van scholen geven aan de leerplichtambtenaar van de woon- of verblijfplaats van de jongere 
binnen 7 dagen kennis van in- en afschrijvingen van leerplichtige jongeren (volgens art. 18 van de 
leerplichtwet). Dit om absoluut schoolverzuim te kunnen controleren. Verwijdering van de jongere wordt 
direct gemeld. 
• Directies van scholen zijn verplicht om de leerplichtambtenaar van de woon- of verblijfplaats van de 
jongere in kennis te stellen van (vermoedelijk) ongeoorloofd schoolverzuim (art. 21 LPW) via het digitaal 
verzuimloket (DUO-IB-groep). Op deze wijze vinden meldingen op uniforme wijze plaats. Via deze weg 
komt de melding bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling.  
• Wanneer school schoolverzuim constateert dat structureel dreigt te worden kan contact worden 
opgenomen met de leerplichtambtenaar om in overleg te bepalen welke stappen nodig zijn om de jongere 
weer naar school te krijgen.  
• Als school zich zorgen maakt kan het zinvol zijn om de leerplichtambtenaar in te schakelen of de 
schoolarts (GGD) ter consultatie of voor een plan van aanpak. 
• Van school wordt verwacht dat zij een sluitende verzuimregistratie voert en in hun schoolplan aangeeft 
hoe de verzuimregistratie is georganiseerd. 
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• Van school wordt verwacht zorg en aandacht te besteden aan de leerling bij schoolverzuim. 
• Vanuit school kan naast melding bij leerplichtzaken de situatie van een leerling ingebracht worden in het 
zorgteam van de school. Dit is raadzaam als er problematiek op meerdere levensterreinen aan het verzuim 
ten grondslag lijken te liggen en deze problematiek de interne zorgstructuur van de school overstijgt. 
• School dient de leerplichtambtenaar inlichtingen te verstrekken omtrent het verzuim (verzuimoverzicht) en 
de achtergrond van een leerling. 
 
Maatregelen leerplichtambtenaar 
• De leerplichtambtenaar houdt toezicht op de naleving van de leerplichtwet 1969 om het recht op onderwijs 
voor iedere jongere te bewaken. 
• Als blijkt dat een leerplichtige jongere niet staat ingeschreven bij een school of indien een 
kennisgeving van (vermoedelijk) ongeoorloofd schoolverzuim is ontvangen, stelt de 
leerplichtambtenaar een onderzoek in en hoort daarbij de jongere van 12 jaar of ouder, de 
ouders/verzorgers en de betrokkene van de school. Bij een jongere onder de 12 hoort leerplicht alleen de 
ouders. 
• De leerplichtambtenaar hoort de voor de jongere verantwoordelijke personen en de jongere zelf en tracht 
hen ertoe te bewegen hun verplichtingen na te komen. 
• In de toelichting van de herziene Leerplichtwet 1969 wordt krachtig benadrukt dat het toezicht houden het 
karakter zou moeten dragen van maatschappelijke zorg. De leerplichtambtenaar zal in haar onderzoek 
aandacht hebben voor achterliggende problematiek van het verzuim en door middel van advies 
bemiddeling en verwijzing trachten het schoolverzuim te beëindigen.  
• Er wordt gezocht naar een geschikt plan van aanpak. Dit kan een verwijzing naar een hulpverlenende 
instantie betekenen, zoals Bureau Jeugdzorg of de GGD. 
• Blijkt aan de ambtenaar dat de jongeren willens en wetens de school niet geregeld bezoekt, dan kan de 
leerplichtambtenaar een jongere rechtstreeks verwijzen naar Bureau Halt.* 
• Blijkt aan de ambtenaar dat de voor de jongere verantwoordelijke personen of de jongere zelf weigeren de 
jongere in te laten schrijven bij een school of dat zij willens en wetens geen zorg dragen voor geregeld 
schoolbezoek, kan worden overgegaan tot een strafrechtelijke aanpak. De leerplichtambtenaar zal aangifte 
doen aan de officier van justitie in de vorm van een Proces-Verbaal. Voor deze strafrechtelijke aanpak 
wordt samengewerkt met het Openbaar Ministerie, Politie, de Raad voor de kinderbescherming, Bureau 
Halt en de Sociale Verzekeringsbank. Ook kan besloten worden de jongere naar Bureau Halt te sturen of 
een proces-verbaal op te maken. 
 

* procedure Bureau Halt: 
De leerplichtambtenaar kan de jongere rechtstreeks naar Halt verwijzen bij matig schoolverzuim tot 
maximaal 10 dagdelen of bij meerdere keren te laat komen. Halt Twente neemt altijd contact op met 
leerplicht en maakt in principe binnen 7 dagen de eerste afspraak met leerling en ouders. Ouders worden 
intensief bij de afdoening betrokken door Halt. Als er sprake is van achterliggende problematiek kan Halt de 
jongeren en ouders doorverwijzen. Voordat de zaak wordt afgesloten wordt de leerplichtambtenaar 
geïnformeerd en gevraagd naar de laatste stand van zaken. Bij een negatief resultaat wordt door Halt het 
dossier aangevuld met informatie vanuit Halt en doorgestuurd naar leerplicht die deze kan doorsturen naar 
de Jeugd Officier van Justitie. 
 
 
Maatregelen Openbaar Ministerie 
Het Openbaar Ministerie heeft de aanpak van de handhaving van de Leerplichtwet verscherpt omdat zij een 
duidelijke relatie legt tussen jeugdcriminaliteit en schoolverzuim. In voorkomende gevallen maakt de 
leerplichtambtenaar onverwijld Proces-Verbaal op en stuurt dit in naar de Officier van Justitie. Het OM stelt 
voorop dat het van groot belang is zo snel mogelijk te reageren.  
Dit is een belangrijk element in het vergroten van de kans dat het strafrecht op enigerlei wijze kan bijdragen 
aan het oplossen van het probleem. Er gaat een kopie van de PV naar de Raad voor de 
Kinderbescherming die binnen 6 weken een onderzoek start en de rechter adviseert.  
 
Hulpmogelijkheden 
-Leerplichtambtenaar  
-GGD 
-Bureau Jeugdzorg 
-schoolmaatschappelijk werk 
-Advies- en Meldpunt Kindermishandeling 
-Politie 
-Verslavingszorg 
- www.leerplicht.net 
 

http://www.leerplicht.net/
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Bijlage 1: checklist preventieve acties 
 
Checklist preventieve acties, waarbij voorwerpen cq goederen die verboden zijn of die door de 
schoolleiding als niet verantwoord worden aangemerkt, aangetroffen worden. 
 
– Er kan, ter preventie van wapen- of drugsbezit op school, door de school een preventieve 

kluisjescontrole actie worden opgestart. 
– De school kan ook besluiten om ter preventie van wapen- of drugsbezit op school preventief te 

fouilleren of tassencontrole uit te voeren. 
 
Juridische randvoorwaarden voor het houden van kluisjescontrole en/of preventief fouilleren: 
– Maak afspraken over kluisjescontrole en eventueel preventief fouilleren binnen de school. 
– Neem deze afspraken op in het schoolreglement en breng ouders hiervan op de hoogte. 
– Benoem in het reglement wanneer er binnen de school sprake is van een wapen cq drugs. Dit moet 

minimaal voldoen aan de wettelijke definitie; zie definities voor omschrijving wapens en verdovende 
middelen. 

 
Politie Randvoorwaarden voor het evt. assisteren bij het houden van een kluisjescontrole: 
– De school heeft in haar schoolreglement opgenomen dat zij kluisjescontrole mag houden. 
– Het schoolreglement moet bekend zijn bij leerlingen en ouders/verzorgers indien leerling minderjarig is 

  
of 
 
– De school heeft in de huurvoorwaarden van de kluisjes opgenomen dat er kluisjescontrole kan 

plaatsvinden en huurvoorwaarden zijn getekend. 
 
Aanpak: 
– De schoolleiding opent de kluisjes, politie is aanwezig ter assistentie. 
– De executieve medewerkers van politie verschijnen in uniform. 
– De politie werkt NIET mee aan preventieve fouilleeracties of houden van tassencontrole. 
 
Bij het aantreffen van voorwerpen c.q. goederen door de schoolleiding dient als volgt gehandeld te 
worden: 
– Alle harddrugs en wapens, met uitzondering van voorwerpen vermeld onder artikel 2 lid 1 cat 4 onder 

Wet Wapens en Munitie, worden door de schoolleiding overgedragen aan de politie en door de politie in 
beslag genomen. 

– Indien het een voorwerp betreft dat geschaard kan worden onder art 2 lid 1 cat 4 onder 7 WWM, dan 
hangt het ervan af of gelet op de aard en / of omstandigheden waaronder de voorwerpen worden 
aangetroffen redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij voor geen ander doel bestemd zijn dan om 
letsel toe te brengen of te dreigen. Bij kluisjescontrole is dit moeilijk vast te stellen, aangezien er niet 
meer omstandigheden zijn dan “het liggen in het kluisje”. 

– Overige voorwerpen en / of goederen zijn ter beoordeling van de schoolleiding hoe te handelen. 
 
Werkwijze indien het een artikel 2 lid 1 cat 4 onder 7 WWM-voorwerp betreft: 
1.   Schoolleiding gaat in gesprek met betrokken leerling, vraagt waarom het voorwerp in het kluisje ligt, 
      wat de intentie van leerling is ermee te gaan doen en maakt hierover indien mogelijk afspraken. 
2a. Als schoolleiding goede afspraken heeft kunnen maken: 

- Politie hoeft niet in kennis gesteld te worden 
- Schoolleiding kan het voorwerp innemen c.q. leerling vagen afstand te doen van voorwerp 
- Ouders / verzorgers van leerling dienen van inname van voorwerp in kennis gesteld te worden 
- Voorwerp dient indien gewenst door ouders / verzorgers aan hen te worden geretourneerd 

2b. Als schoolleiding geen goede afspraken heeft kunnen maken c.q. geen goed gevoel heeft bij 
      antwoorden van leerling: 

- Politie wordt in kennis gesteld. 
- Politie ondervraagt leerling 
- Politie kan indien nodig een getuigenverklaring opnemen van schoolleiding. 
- Politie interpreteert uitleg van leerling en beoordeelt de omstandigheden: 

- Geen omstandigheden die leiden tot aanname dat leerling het doel heeft om ander letsel 
  toe te brengen of te dreigen met voorwerp? Schoolleiding neemt het over, verder punt 2a. 
- Wel omstandigheden die leiden tot aanname dat leerling het doel heeft om een ander letsel toe te 
   brengen of te dreigen met het voorwerp? Politie neemt wapen in beslag op basis van art 2 lid 1 
   cat 4 onder 7 WWM c.q. vraagt leerling afstand te doen. 
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Definities 

- Verdovende middelen: Bewustzijnsbeïnvloedende middelen: harddrugs (bv. heroine, cocaine, 
XTC) en soft drugs (bv. hennep). 

- Wapens: voorwerpen die zijn aangewezen in de Nederlandse wapenwetgeving, de Wet wapens en 
munitie. Hieronder vallen ook voorwerpen die strafbaar gesteld kunnen worden op grond van 
artikel 2 lid 1 categorie 4 onder 7 van de Wet wapens en munitie. Dit zijn voorwerpen waarvan, 
gelet op de aard en / of omstandigheden waaronder zij worden aangetroffen, redelijkerwijs kan 
worden aangenomen dat het voor geen ander doel bestemd was dan om letsel aan personen toe 
te brengen of te dreigen. Voorbeelden hiervan kunnen o.a. zijn zakmessen en schroevendraaiers. 
De aard en omstandigheid dient altijd onderzocht te worden; verklaring van de eigenaar / leerling is 
hiervoor noodzakelijk. 



Concept verzuimprotocol Pius X (04-10-2012)  

 

Verzuimprotocol  
 

Doel verzuimprotocol. 

Dit verzuimprotocol is opgesteld om duidelijkheid in de procedure rond verzuim bij ziekte te 

geven. Hierin is beschreven hoe, in geval van ziekte, gehandeld dient te worden door de 

betrokken medewerkers en de direct leidinggevenden. De direct leidinggevende en de betrokkene 

zijn beiden verantwoordelijk voor het volgen van de juiste procedures. De medewerker (zieke) 

heeft dus een eigen verantwoordelijkheid in het volgen van deze procedure.  

 

De leidinggevende. 

De leidinggevende is het eerste aanspreekpunt voor zowel de medewerker als andere betrokkenen 

(arbodienst en casemanager) bij ziekte/verzuim en de uitvoering van de Wet Verbetering 

Poortwachter. De leidinggevende wordt voor administratieve zaken bijgestaan door de 

casemanager. Voor vragen en adviezen kan hij gebruik maken van de locatiedirecteur, 

personeelsfunctionaris van de school, de arbeidsdeskundige van de arbodienst en de adviseur van 

het Bestuursbureau. 

 

Casemanager. 

De functie van casemanager wordt voor het Pius X vervuld door Tonny Rolefes (vanaf 1-1-2013 

door Joris Pol) De casemanager bewaakt het proces. De casemanager kan binnen het systeem van 

Verzuimmanager zien welke zaken uitgevoerd zijn en welke zaken nog open staan. Zij hebben de 

taak om de teamleiders en de locatiedirecteuren maandelijks te informeren over openstaande 

acties.  

 

Absentie personeelsleden. 

Wanneer een medewerker door ziekte zijn werkzaamheden niet kan verrichten, meldt hij zich om 

uiterlijk 08.00 uur (telefonisch) bij de leidinggevende. De leidinggevende vraagt naar de 

beperkingen en een prognose van de ziekteduur. Wanneer de leidinggevende telefonisch niet 

bereikbaar is, meldt de medewerker zich bij de locatiedirecteur. Voor de leidinggevende is een 

vragenlijst (zie bijlage) beschikbaar, die als hulpmiddel kan worden gebruikt om onder ander 

inzicht te krijgen in beperkingen, mogelijkheden, duur van de afwezigheid en de door de 

medewerker gemaakte afspraken.  

 

Doorgeven ziekmeldingen. 

De ziekmeldingen worden door de leidinggevende doorgegeven aan de casemanager. Hij voert de 

meldingen in het verzuimsysteem (Verzuimmanager) in. Tevens wordt de melding doorgegeven 

aan de administratie en de roostermaker. 

 

Herstelmeldingen 

De medewerker meldt zich de werkdag voorafgaande aan de hervatting vóór 12.00 uur hersteld 

bij zijn teamleider. Wanneer de leidinggevende telefonisch niet bereikbaar is, meldt de 

medewerker zich bij de locatiedirecteur. De herstelmeldingen worden door de teamleider 

doorgegeven aan de casemanager, die de melding in het verzuimsysteem invoert. 

 



Spoedcontrole. 

De direct leidinggevende kan de arbeidsdeskundige verzoeken om een spoedcontrole uit te 

voeren. Aanleidingen hiervoor kunnen zijn: regelmatige ziekmelding, zorg om de medewerk(st)er 

of controle van de rechtmatigheid van de ziekmelding.  

 

Verzuimmanager 

Het programma Verzuimmanager geeft de benodigde ondersteuning bij de verzuimbegeleiding 

van zieke medewerkers. Het programma dient zowel door de casemanager (formele formulieren), 

leidinggevende (gespreksverslagen en vragen voor de arbodienst), de arbeidsdeskundige 

(adviezen aan de leidinggevende) en bedrijfsarts (adviezen aan leidinggevende) te worden gevuld 

met informatie. Bij een juist gebruik, kan informatie door alle betrokkenen bij de begeleiding van 

het verzuim snel worden geraadpleegd en gebruikt voor vervolgacties. De teamleiders kunnen 

alle beschikbare informatie van hun teamleden zien. De leden van de directie kunnen de gegevens 

van alle medewerkers zien.  

 

Verzuimbegeleiding en “Wet Verbetering Poortwachter (WVP)”. 

Alle stappen worden aangegeven in Verzuimmanager. Binnen dit pakket wordt ook steeds 

verslag van de activiteit gedaan. 

 

Activiteiten die bij ziekte moeten worden uitgevoerd: 

 Tot en met de achtste week: de leidinggevende heeft wekelijks contact met de 

medewerker; 

 De leidinggevende registreert dit contact in het verzuimsysteem en informeert de 

arbeidsdeskundige; 

 In week 2 hebben leidinggevende en de arbeidsdeskundige contact over mogelijke acties; 

 Na twee weken laat de directe leidinggevende een bloemetje bezorgen of brengt dit langs. 

Vanaf dit moment blijven medewerker, leidinggevende, arbeidsdeskundige regelmatig 

met elkaar in gesprek om de mogelijkheden voor re-integratie te bespreken; 

 Week 4-6: in overleg met de arbeidsdeskundige wordt besloten tot inzet van de 

bedrijfsarts. Vanuit de WVP dient medewerker verplicht door bedrijfsarts te worden 

gezien wanneer de verzuimduur 6 weken of langer zal duren. Na het bezoek aan de 

bedrijfsarts stelt de arbeidsdeskundige onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts de 

probleemanalyse op en draagt zorgt voor vastlegging in het verzuimsysteem;  

 Week 6-8: de leidinggevende stelt in overleg met de medewerker en op basis van de 

probleemanalyse een van Plan van Aanpak op, waarin de mogelijkheden en beperkingen 

en de stappen om tot re-integratie te komen zijn opgenomen; 

 Week 8: samenstelling re-integratiedossier en uitvoering Plan van Aanpak waarbij alle 

contacten tussen de direct leidinggevende en medewerker ten aanzien van de re-integratie 

worden vastgelegd; 

 Week 8. De leidinggevende schakelt de adviseur van het Bestuursbureau in voor overleg 

over het Plan van Aanpak; 

 Voor het einde van het eerste ziektejaar dient leidinggevende samen met de medewerker 

de eerstejaarsevaluatie in te vullen. Op dit moment is het tevens wezenlijk om te bepalen 

of er sprake zal zijn van werkhervatting in het eigen werk. Bij twijfel of wanneer wordt 

verwacht dat medewerker niet meer in eigen werk terug kan keren, dient spoor 1/spoor 2 

gestart te worden. De arbeidsdeskundige en de adviseur van het Bestuursbureau/P&O 

kunnen hierbij adviseren en ondersteunen; 

 Na 12 maanden: op het salaris wordt een korting van 30% toegepast voor de uren die de 

medewerker verzuimt; 



 Na ca. 16 maanden zal medewerker bij voortdurend ziekteverzuim opgeroepen worden bij 

de bedrijfsarts t.b.v. het opstellen van het Actueel Oordeel. Het Actueel Oordeel is een 

verplicht onderdeel van de WVP welke benodigd is voor de WIA aanvraag;  

 Na 18 maanden: de medewerker vraagt een WIA uitkering aan. De medewerker is 

verantwoordelijk voor de aanvraag. De leidinggevende ondersteunt de medewerker bij het 

verzamelen van de juiste documenten en het tijdig indienen van de WIA aanvraag bij het 

UWV; 

 Na 24 maanden en 3 maanden opzegtermijn: ontslag, tenzij het UWV in de beschikking 

heeft opgenomen dat de medewerker naar verwachting binnen een half jaar zijn 

werkzaamheden kan hervatten. In dat geval moeten de re-integratieactiviteiten worden 

voortgezet. 

  

Indien een medewerker voor bepaalde tijd is benoemd en het dienstverband loopt af terwijl hij 

nog niet (volledig) hersteld is, dient hiervan melding te worden gedaan bij de afdeling PBSA van 

het bestuursbureau. Zij zorgen voor het doorgeven van de melding aan het UWV.  

 

Verzuim overleg. 

Twee of drie maal per schooljaar wordt overleg per locatie gevoerd over de verzuimende 

medewerkers. Tijdens dit overleg wordt de mogelijkheden van re-integratie van verzuimende 

medewerkers besproken. Bij het sociaal medisch overleg zijn aanwezig: 

 de locatiedirecteur; 

 de direct leidinggevende (teamleider); 

 de arbeidsdeskundige van de arbodienst; 

 de adviseur van het Bestuursbureau; 

 

Ziekmelding onderwijsondersteunend personeel tijdens vakantie 

Indien een medewerker tijdens de vakantieperiode ziek wordt, dient hij dit te melden bij zijn 

leidinggevende en bij diens afwezigheid bij de locatiedirecteur. Indien ook deze niet bereikbaar 

is, dient hij zich ziek te melden bij de afdeling PBSA van het Bestuursbureau.  

 

Bapo. 

Wanneer iemand die Bapo opneemt ziek wordt, blijft deze medewerker Bapo opnemen. Ook de 

eigen bijdrage wordt op het salaris ingehouden. Bij een gedeeltelijke ziekte is het percentage 

Bapo naar evenredigheid. Indien ná 1 jaar de korting op het salaris van 30% wordt ingehouden, 

vervalt de eigen bijdrage voor de Bapo. 
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Pestprotocol Pius X College 

PESTPROTOCOL  
 

ALGEMEEN  
 
Waarom een pestprotocol?  
 
Het Pius X College wil de leerlingen een veilig pedagogisch klimaat bieden, waarin zij zich harmonieus en op een 
prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen. Op het Pius X College gaat het om de leerling, die zich ook op 
school thuis moet voelen en waarin we samen school zijn. Alle personeelsleden bevorderen deze ontwikkeling 
door het scheppen van een veilige, geborgen omgeving met een prettige werksfeer in de klas en respectvolle 
omgang in en om het gebouw. In veruit de meeste gevallen lukt dit, maar soms is het gewenst om duidelijke 
afspraken met de betrokkenen te maken. Een van die duidelijke regels is dat leerlingen met respect met elkaar 
dienen om te gaan. Dat het niet altijd als vanzelfsprekend wordt ervaren, geeft aan dat we kinderen moeten 
begeleiden en daar dus energie in moeten steken. Ons pedagogisch uitgangspunt is dat alle kinderen met elkaar 
moeten leren omgaan.  
Dat leerproces verloopt meestal vanzelf goed, maar het kan ook voorkomen dat een leerling in een enkel geval 
systematisch door andere kinderen wordt gepest. Dan kan een kind zodanig in de knoop komen met zijn 
schoolomgeving, dat de school niet meer voldoende veiligheid kan bieden en daarmee de gewenste ontwikkeling 
wordt onderbroken. In een dergelijk geval is het van groot belang dat het probleem erkend wordt.  
In dit protocol is vastgelegd op welke wijze we het pestgedrag van kinderen in voorkomende gevallen benaderen. 
Het biedt betrokkenen duidelijkheid over impact, ernst en ook specifieke aanpak van dit ongewenste gedrag.  
 
Het pestprotocol vormt de verklaring van de vertegenwoordigers van de school en de ouders waarin is vastgelegd 
dat men pestgedrag op school niet accepteert en volgens een vooraf bepaalde handelwijze gaat aanpakken.  
Het Pius X College wil voor alle leerlingen die de school bezoeken een veilige school zijn.  
Dit betekent dat de school expliciet stelling neemt tegen pestgedrag en concrete maatregelen neemt bij 
pestgedrag.  
 
 
Begripsomschrijvingen  
 
Plagen en pesten, wat is daar het verschil tussen?  
Iemand op het schoolplein een stevige duw geven kan plagen zijn, maar het kan net zo goed gaan om echt 
pestgedrag. We spreken over plagen wanneer kinderen min of meer aan elkaar gewaagd zijn en het vertoonde 
gedrag een uitnodigend karakter heeft om respons te geven vanuit een onschuldige sfeer. Het gaat dan om een 
prikkelend spelletje, dat door geen van de betrokkenen als bedreigend of echt vervelend wordt ervaren. Er is 
sprake van een pedagogische waarde: door elkaar eens uit te dagen leren kinderen heel goed om met allerlei 
conflicten om te gaan. Dat is een vaardigheid die ze later in hun leven van pas komt bij conflicthantering, waar 
iedereen in zijn leven mee te maken krijgt.  
 
Voorbeelden van specifiek pestgedrag  
 
Verbaal:  

 Vernederen;  
 schelden;  
 dreigen;  
 belachelijk maken, uitlachen bij lichaamskenmerken of bij een verkeerd antwoord in de klas;  

leerlingen een bijnaam geven op grond van door de leerlingen als negatief ervaren kenmerken; 
 gemene briefjes schrijven om een kind uit een groepje te isoleren of steun zoeken om samen te kunnen 

spannen tegen een andere leerling.  
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Fysiek:  
 trekken, duwen of zelfs spugen;  
 schoppen en laten struikelen;  
 krabben, bijten en haren trekken.  

 
Intimidatie:  

 een leerling hinderlijk blijven volgen of ergens opwachten;  
 iemand in de val laten lopen, de doorgang versperren of klem zetten;  
 dwingen om bezit af te geven;  
 een leerling dwingen bepaalde handelingen te verrichten.  

 
Isolatie:  
Samen met andere leerlingen zorgen dat een medeleerling buiten de groep komt te staan en uitgesloten wordt. 
Stelen of vernielen van bezittingen: 

 afpakken van schoolspullen, kleding of speelgoed; 
 beschadigen en kapotmaken van andermans eigendommen  

 
Cyberpesten 

 pest-mail (schelden, beschuldigen, roddelen, beledigen); 
 stalking: het stelselmatig lastig vallen van iemand door het blijven sturen van hate-mail of het dreigen 

met geweld in chatrooms; 
 het tegenkomen van ongewenst materiaal zoals: porno en kinderporno, gewelddadig materiaal etc.; 
 ongewenst contact met vreemden; 
 web-cam-seks: beelden die ontvangen worden kunnen opgeslagen worden en te zijner tijd misbruikt 

worden; 
 hacken: gegevens stelen of instellingen aanpassen. Ook uit naam van een ander versturen van pest mail.  

 
Het specifieke van pesten is dus gelegen in het bedreigende en vooral systematische karakter.  
We spreken van pestgedrag als de veiligheid van de omgeving van de leerling wordt aangetast. De inzet van het 
pestgedrag is altijd macht door intimidatie. Bij dit echte pestgedrag zien we ook altijd de onderstaande 
rolverdeling terug bij een aantal betrokkenen.  
 
De betrokkenen  
 
Het gepeste kind  
Veel leerlingen die worden gepest hebben (vaak tijdelijk) een beperkte weerbaarheid. Ze zijn niet in staat 
daadwerkelijk actie te ondernemen tegen de pestkoppen en stralen dat dan ook uit naar hun kwelgeesten. Vaak 
worden ze angstig en onzeker in een groep, ze durven weinig of niets te zeggen, omdat ze bang zijn om 
uitgelachen te worden. Deze angst en onzekerheid worden verder versterkt door het ondervonden pestgedrag, 
waardoor het gepeste kind in een vicieuze cirkel komt, waar het zonder hulp niet of heel moeilijk uitkomt.  
 
Gepeste leerlingen voelen zich vaak eenzaam, hebben in hun gepeste omgeving geen vrienden om op terug te 
vallen en kunnen soms beter met volwassenen opschieten dan met hun leeftijdgenoten. Jongens die worden 
gepest horen bijna nooit tot de motorisch beter ontwikkelde kinderen.  

 
De pesters  
Leerlingen die pesten zijn vaak juist fysiek wel de sterksten uit de groep. Ze kunnen zich permitteren zich 
agressiever op te stellen en ze reageren dan ook met dreiging van geweld of de indirecte inzet van geweld. 
Pesters lijken in eerste indruk populair te zijn in een klas, maar ze dwingen hun populariteit in de groep af door te 
laten zien hoe sterk ze zijn en wat ze allemaal durven.  
Met het vertoonde pestgedrag gaat ze dat gemakkelijk af en ze krijgen andere leerlingen mee bij het gedrag naar 
een slachtoffer. De zwijgende meerderheid en potentiële meelopers krijgen een keuze die onuitgesproken wordt 
opgelegd en die aan duidelijkheid niet te wensen overlaat: ‘Je bent vóór of je bent tegen me.’ Hier gaat een grote 
dreiging uit naar de gezamenlijke omgeving van pester en slachtoffer. Alles is immers beter dan door de 
‘machtige pester’ zelf gepest te worden. De pesters stralen juist deze dreigende zekerheid met verve uit. Ze 
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overtreden bewust regels en hebben vaak de vaardigheden ontwikkeld met hun daden weg te komen. Het profiel 
van de pester is sterk zelfbevestigend, hij ziet zichzelf als een slimme durfal die de dommerds de loef afsteekt en 
ze dat ook bij herhaling laat merken.  
 
Het komt ook regelmatig voor dat een pester een leerling is die in een andere situatie zelf slachtoffer is of was. 
Om te voorkomen weer het mikpunt van pesten te worden, kan een leerling zich bijvoorbeeld in een andere 
omgeving dan die van zijn slachtofferrol, vervolgens als pester gaan opstellen en manifesteren. ‘Laten pesten 
doet pesten.’  
 
Een succesvolle pester leert niet om zijn agressie op een andere manier te uiten dan door het ongewenste 
pestgedrag te vertonen. Ook pesters hebben op termijn last van hun pestgedrag.  
Door hun verkeerde en vooral beperkte sociale vaardigheden hebben ze vaak moeite om vriendjes op lange 
termijn te maken en een vriendschap op te bouwen en te onderhouden op andere gronden dan die van macht en 
het delen in die macht. Pesters maken geen gezonde sociale ontwikkeling door met alle gevolgen van dien voor 
de pester zelf.  
 
 
De meelopers en de andere kinderen  
De meeste leerlingen zijn niet direct betrokken bij pesten in de direct actieve rol van pester.  
Sommigen behouden enige afstand en anderen doen incidenteel mee. Dit zijn de zogenaamde ‘meelopers’. Er zijn 
ook leerlingen die niet merken dat er gepest wordt, of er zijn er die het niet willen weten dat er gepest wordt in 
hun directe (school)omgeving.  
 
Het specifieke kenmerk van een meeloper is de grote angst om zelf in de slachtofferrol te geraken. Maar het kan 
ook zijn dat meelopers stoer gedrag wel interessant vinden en denken daardoor in populariteit mee te liften met 
de pester in kwestie.  
 
Alles wat in een groep gebeurt, laat het individueel denken meer en meer achter zich en zo kan met name 
groepsgedrag leiden tot excessen die achteraf voor iedereen inclusief de pesters onacceptabel zijn.  
 
Het heeft absoluut zin om daadwerkelijk op te staan tegen het pesten. Zodra anderen de gepeste leerling te hulp 
komen of tegen de pesters zeggen dat ze moeten ophouden, kan de situatie aanzienlijk veranderen. Het pesten 
wordt dan al direct minder vanzelfsprekend en draagt bovendien grotere risico’s met zich mee. De situatie voor 
met name meelopers verandert door het ongewenste karakter van het vertoonde pestgedrag. Het wordt duidelijk 
dat het geen groepsnorm is om mee te gaan in het pestgedrag. Meelopers horen graag bij de norm en de grote 
groep en zijn niet bereid en ook niet in staat om grote risico’s te lopen waarvan ze de gevolgen niet kunnen 
overzien. 
 
Leerlingen die pestgedrag signaleren en dit bij de docent of mentor aangeven vervullen een belangrijke rol. Ook 
de ouders/verzorgers kunnen een belangrijke rol spelen. Ouders/verzorgers van kinderen die gepest worden en 
die dit probleem met de school willen bespreken, zijn natuurlijk altijd emotioneel bij het onderwerp betrokken. 
De gevoelde onmacht bij deze ouders wordt door hen sterk ervaren en is niet altijd een goede leidraad tot een 
rationeel handelen. De ouder wil maar één ding en dat is dat het pestgedrag ogenblikkelijk stopt.  
Ouders/verzorgers van kinderen die niet direct bij het pesten zijn betrokken, kunnen meer afstand nemen. 
Daardoor zijn ze beter in staat om duidelijk te maken aan hun kind dat er iets aan het pesten gedaan moet 
worden. Dit is ook in het belang van de opvoeding en ontwikkeling van hun eigen kind. Als er in de omgeving van 
een kind gepest wordt, heeft het kind zelf ook last van een onveilige, onprettige sfeer in de school.  
 
Te verwachten problemen bij de aanpak van pesten  
 
Bij de gepeste leerling  
Een gepeste leerling schaamt zich vaak voor zijn gedrag, het voldoet niet aan normen die de ouders graag in hun 
kinderen terugzien: een vrolijk en vooral onbezorgd kind dat zelfstandig in staat is zijn boontjes te doppen. Pesten 
is een groot probleem voor leerlingen en zorgt ook voor een evenredig groot probleem bij de erkenning en de 
aanpak ervan. Veel gepeste leerlingen doen er dan uiteindelijk ook maar het zwijgen en vereenzamen. De angst 
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wordt aanvankelijk nog groter als het pesten bespreekbaar gemaakt wordt door de ouders, waardoor het gepeste 
kind eens te meer met de gevolgen van het pesten kan worden geconfronteerd. Als represaille kan er in nog 
heviger mate gepest worden dan daarvoor al het geval was.  
 
Bij de pester  
De pester zelf ziet zich in zijn machtsspel bedreigd, en dat moet voorkomen worden. Soms blijken de pesters 
echter net zo opgelucht als de slachtoffers bij een duidelijke aanpak. Er wordt immers ook aandacht besteed aan 
hun onmacht om normaal met andere leerlingen een relatie op te bouwen. Bij een aantal pesters is dat hun 
liefste wens, waarvoor ze echter helaas onmachtig zijn door het ontbreken van het hanteren van de juiste 
vaardigheden.  
 
In de directe leerling-omgeving  
Daarnaast is het goed te weten dat er altijd leerlingen zijn die zich schuldig voelen, omdat ze niet op kunnen 
komen voor het slachtoffer door actief te helpen of een volwassene te hulp te roepen. Ook zijn er altijd leerlingen 
die helemaal niet in de gaten hebben dat er in hun omgeving gepest wordt. Ze zien wel het een en ander 
gebeuren, maar kunnen de gebeurtenissen niet duiden als pestgedrag, waar gepeste kinderen erg veel last van 
ondervinden.  
 
Bij de ouders  
Ouders hebben vaak moeite om hun kind terug te zien in de rol van meeloper of pester. Ouders beschikken niet 
altijd over de juiste informatie. Ook het feit dat er op beperkte schaal conflictsituaties tussen groepen kunnen 
voorkomen, zorgt ervoor dat er nauwelijks vergelijkingsmateriaal voorhanden is. Een pester op school hoeft zich 
in de thuissituatie niet als pester te manifesteren. Sommige ouders/verzorgers zien ook de ernst van de situatie 
onvoldoende in. Zij vertalen het pestgedrag van hun kind in weerbaar gedrag. Hun kind maakt echter geen 
gezonde ontwikkeling door met grote risico’s op normatief afwijkend gedrag op latere leeftijd met grote 
gevolgen. Andere ouders/verzorgers zien er niets meer in dan wat onschuldige kwajongensstreken. De slogan: 
‘Ach iedereen is wel eens geplaagd, u toch ook?’, geeft de visie van de ouders/verzorgers op dit gedrag aardig 
weer. Behalve de pester moeten dus ook vaak de ouders doordrongen worden van het ongewenste karakter van 
alle betrokkenen van het vertoonde pestgedrag.  
 
 
Uitgangspunten bij ons pestprotocol  
 

1) Als pesten en pestgedrag plaatsvindt, ervaren we dat als een probleem van onze school, zowel voor de 
leerlingen (de gepesten of pesters en ook de ‘zwijgende’ groep), hun ouders, docenten en alle andere 
personeelsleden binnen de school.  

2) De school heeft een inspanningsverplichting om pestgedrag te voorkomen en aan te pakken door het 
scheppen van een veilig pedagogisch klimaat waarbinnen pesten als ongewenst gedrag wordt ervaren en 
in het geheel niet wordt geaccepteerd.  

3) Het personeel van het Pius X College stelt zich ten doel tijdig te reageren en alert zijn op pestgedrag in 
algemene zin. Indien pestgedrag optreedt, moet het personeel duidelijk stelling en actie ondernemen 
tegen dit gedrag.  

4) Wanneer pesten, ondanks alle inspanningen, weer optreedt, voert de school de uitgewerkte 
protocollaire procedure uit.  

5) Dit pestprotocol wordt door de teams en de Ouderraad van de verschillende locaties onderschreven en 
ook aan alle ouders ter kennisname aangeboden door middel van publicatie op de website van de school.  
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Om welke protocollaire maatregelen gaat het?  
 
A. Maatregelen en procedure  
 
Preventieve maatregelen  

1) De mentor bespreekt met de leerlingen de algemene afspraken en regels in de klas als  
normaal gebruikelijk aan het begin van het schooljaar. Het onderling plagen en pesten  
wordt hier benoemd en besproken en de regels van het pestprotocol worden expliciet  
uitgelegd.  

2) Indien de mentor daar aanleiding toe ziet, besteedt hij of zij expliciet aandacht aan  
pestgedrag in een groepsgesprek.  

3) In de onderbouw wordt nadrukkelijk aandacht geschonken aan sociale vaardigheden, hierbij komt  
‘pesten’ expliciet aan de orde tijdens mentor-lessen, bijvoorbeeld met de methode ‘Leefstijl’. 

 
Repressieve maatregelen  

1) Indien er sprake is van pestgedrag binnen de school(omgeving), wordt er tijdens lessen, maar ook tijdens 
pauzes extra opgelet door het personeel.  

2) Indien er sprake is van incidenten betreffende pestgedrag wordt dat met de betrokken leerlingen 
besproken door de mentor van de leerling(en). Dit gesprek staat niet op zichzelf maar wordt regelmatig 
herhaald om het probleem aan te pakken. Van dit gesprek worden aantekeningen gemaakt in het 
leerlingvolgsysteem van zowel de pester als het gepeste kind.  

3) Indien er sprake is van herhaald pestgedrag worden de ouders/verzorgers van de pester door de mentor 
of de leerlingbegeleider op de hoogte gesteld van de ongewenste gebeurtenissen in een gesprek op 
school. Aan het eind van dit oudergesprek worden de afspraken met de pester uitdrukkelijk 
doorgesproken en ook vastgelegd. Ook de op te leggen sancties bij overtreding van de afspraken worden 
daarbij vermeld. Gedacht kan worden aan uitsluiting van met name die situaties die zich in het bijzonder 
lenen voor pestgedrag. Bovendien zal de pester verplicht worden zich in te zetten ten behoeve van de 
eventuele reïntegratie van de gepeste.  

4) Indien het probleem zich toch blijft herhalen meldt de mentor dit gedrag in overleg met de 
leerlingbegeleider aan de betreffende teamleider/coördinator. De mentor overhandigt de 
teamleider/coördinator een gedocumenteerd protocol met daarin de data van de gebeurtenissen, de 
data en inhoud van de gevoerde gesprekken en de vastgelegde afspraken zoals die gemaakt zijn om het 
pesten aan te pakken. De leerlingbegeleider bespreekt de situatie in het zorgteam of verwijst eventueel 
door naar de leerlingbegeleider of externe instanties (bijv. Maatschappelijke werk; GGD of GGZ of 
Dimence). 

5) De teamleider roept de ouders op school voor een gesprek. Ook het kind kan in dit eerste directe gesprek 
betrokken worden. De teamleider gaat uit van het opgebouwde archief van de mentor en vult dit archief 
verder aan met het verloop van de gebeurtenissen.  

6) Een en ander wordt zorgvuldig gedocumenteerd in het digitale leerlingvolgsysteem van de school.  
7) Indien het pestgedrag van de pester niet aanzienlijk verbetert, en/of de ouders van het kind onvoldoende 

meewerken om het probleem aan te pakken, kan de locatiedirecteur van de school overgaan tot 
bijzondere maatregelen als daar zijn: isoleren van de pester of een (tijdelijke) uitsluiting van het 
bezoeken van de lessen van de school met een maximum van drie dagen. In bijzonder ernstige situaties 
kan overgegaan worden tot schorsing, tijdelijke plaatsing Rebound of definitieve verwijdering van de 
school.  

  
 
B. De concrete pedagogische invulling als handvat van het pestprotocol  
 
Formulieren en procedures leiden op zichzelf niet tot het verdwijnen van ongewenst gedrag. Wel is het belangrijk 
om in zaken als pestgedrag duidelijk te monitoren hoe het verloop van een casus wordt behandeld, want er is 
veel tijd mee gemoeid en er zijn ook vele betrokkenen. Onderstaande tekst geeft concrete invullingen en 
handreikingen in het pedagogisch handelen vanuit de professionele schoolomgeving.  
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Bij het signaleren van een pestprobleem, waarbij de leerling het niet aan de docent of eigen mentor durft te 
vertellen, kan een leerling naar een personeelslid van eigen keuze gaan. Ook de vertrouwenspersoon is hiervoor 
beschikbaar.  
 
De mentor heeft een zeer belangrijke rol. De mentor zal, evenals alle andere werknemers binnen de school, 
helder en duidelijk moeten maken dat dit ongewenste gedrag volstrekt niet geaccepteerd wordt. De mentor biedt 
in eerste instantie de gepeste leerling bescherming, spreekt ernstig met de pester en zijn ouders en richt zich 
vervolgens op de zwijgende middengroep en de meelopers.  
 
Hulp aan de gepeste leerling  
De begeleiding van de gepeste leerling is van groot belang. De leerling is eenzaam en heeft als slachtoffer recht 
op professionele zorg vanuit de school. Naast het voorkomen van nieuwe ongewenste ervaringen staat het 
verwerken van de ervaringen. Dit gebeurt door achtereenvolgens:  

- gesprekken met bij voorkeur de mentor van de leerling maar ook de leerlingbegeleider of het IZT kan 
hierin een rol spelen. Bij het monitoren van ontwikkelingen is het van belang naast incidentele 
momenten ook vaste momenten van gesprek in te bouwen waarin de leerling gevraagd wordt naar de 
gewenste vooruitgang. Het doel is tweeledig: zowel het signaleren van nieuwe prikkels als het verwerken 
van de eerdere ervaringen;  

- schriftelijke verwerking door de leerling. Het kind krijgt indien nodig, de beschikking over een 
‘verwerkingsschriftje’ dat op elk gekozen moment door de leerling kan worden ingevuld in en buiten de 
reguliere schooltijd om. Het gaat hier om een vertrouwelijk instrument van kind en mentor. Het kind 
krijgt op die manier de gelegenheid de traumatische ervaringen van zich af te schrijven.  

 
Hulp aan de pester  
De pesters hebben ook recht op hulp, zij zijn niet in staat om op een normale wijze met anderen om te gaan en 
hebben daar onze professionele hulp bij nodig. Die hulp kan bestaan uit de volgende activiteiten:  

- een gesprek vanuit het protocol waarin ondubbelzinnig zal worden aangegeven welk gedrag niet 
geaccepteerd wordt op school. Dit gesprek wordt gevoerd als een slecht-nieuwsgesprek. Er wordt een 
schriftelijk verslag van gemaakt. Met duidelijke afspraken voor vervolggesprekken op termijn ongeacht 
de ontwikkelingen en welke sanctie er zal volgen indien het pestgedrag toch weer voorkomt;  

- pestgedrag wordt binnen het team van de school gemeld zodat al het personeel alert kan reageren;  

- Zowel de ouders van de pester als de gepeste leerling wordt geïnformeerd;  

- van alle gesprekken met de pester en/of de ouders/verzorgers worden verslagen gemaakt. Indien deze 
activiteit geen oplossing biedt voert de leerlingbegeleider een aantal probleemoplossende gesprekken 
met de leerling waarbij getracht zal worden de oorzaak van het pesten te achterhalen. Daarnaast 
proberen we de pester gevoelig te maken voor hetgeen hij/zij aanricht bij de gepeste medeleerling;  

- als het pestgedrag blijft voortduren roept de school de hulp in van ZAT, Dimence of andere externe 
professionals;  

 
Hulp aan de zwijgende middengroep en de meelopers  
De zwijgende middengroep is, als eerder beschreven in dit document, van cruciaal belang in de aanpak van het 
probleem. Als de groep eenmaal in beweging is gebracht, hebben leerlingen die pesten veel minder te vertellen. 
Deze middengroep is eenvoudig te mobiliseren, niet alleen door het personeel, maar ook door de ouders.  
 
Hulp aan de ouders  
Voor de ouders van de gepeste leerling is het van belang dat de school ernst maakt met de aanpak van het 
pesten. Met de ouders van de gepeste leerling zal overleg zijn over de aanpak en de begeleiding van hun kind. De 
ouders van de pesters moeten absoluut op de hoogte zijn van wat er met hun kind gebeurt. Zij hebben er recht 
op te weten dat hun kind in sociaal opzicht bepaald zorgwekkend gedrag vertoont dat dringend verbetering 
behoeft.  

- De ouders van de zwijgende middengroep en de meelopers moeten zich bij de leerkracht kunnen melden 
als zij van hun kind vernemen dat er een kind gepest wordt. Ook voor ouders moet een klimaat 
geschapen worden waarin het duidelijk is dat de school open staat voor dit soort meldingen.  

- Ouders kunnen hun kinderen zeggen dat zij het verschrikkelijk vinden als kinderen elkaar pesten. Dat als 
hun kind het ziet, het zeker niet mee moet pesten, maar stelling moet nemen. Indien het kind die stelling 
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niet durft te nemen, het dat altijd aan de ouders of aan de leerkracht moet vertellen. Praten over pesten 
is fundamenteel anders dan klikken. Ouders moeten hun kind daarin ondersteunen en begeleiden.  

 
 
 
 

De belangrijkste regel van het pesten luidt: 
WORD JE GEPEST, PRAAT ER THUIS EN OP SCHOOL OVER. 

JE MAG HET NIET GEHEIM HOUDEN! 
 
De 10 gouden omgangsregels:  

 
1. Wij gunnen iedereen de ruimte om volwaardig deel uit te maken van de scholengemeenschap.  

2. Wij respecteren elkaar met alle verschillen in opvattingen, overtuigingen, achtergronden, seksuele 

geaardheid en lichamelijke kenmerken. Wij discrimineren niet.  

3. Wij mogen en kunnen elkaar aanspreken op onze verantwoordelijkheid voor een goed leefklimaat op 

school.  

4. Wij maken geen misbruik van onze machtspositie en we gebruiken geen verbaal, fysiek of psychisch 

geweld.  

5. Wij hebben respect voor elkaars eigendommen.  

6. Wij gebruiken geen racistische en/of seksistische taal die kwetsend kan zijn voor anderen.  

7. Wij pesten niet.  

8. Wij nemen elkaar serieus en helpen elkaar waar mogelijk en nodig is.  

9. Wij spelen niet voor eigen rechter maar roepen de hulp van anderen in als dat nodig is.  

10. Wij helpen elkaar ons aan de regels te houden.  
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Leidraad voor een gesprek met de gepeste leerling 

 

Feiten 

• Klopt het dat je gepest wordt? (h)erkenning van het probleem 

• Door wie word je gepest? (doorvragen: zijn er nog meer?) 

• Waar word je gepest? (doorvragen: zijn er nog meer plekken?) 

• Hoe vaak word je gepest? 

• Hoe lang speelt het pesten al? 

• Weten je ouders of andere personen dat je gepest wordt? 

• Wat heb je zelf tot nu toe aan het pesten proberen te doen? 

• Zijn er jongeren die jou wel eens proberen te helpen? 

• Wat wil je dat er nu gebeurt; wat wil je bereiken? 

 

Aanpak 

Bespreek samen met de leerling wat hij/zij kan doen tegen het pesten en bekijk waar de leerling aan wil werken 

om de situatie te verbeteren. Let daarbij op de volgende aspecten: 

• Hoe communiceert de leerling met anderen? 

• Welke lichaamstaal speelt een rol? 

• Hoe gaat de leerling om met zijn gevoelens en hoe maakt hij deze kenbaar aan 

anderen? 

• Heeft de leerling genoeg vaardigheden om weerbaarder gedrag te tonen naar 

de pester? 

Gepeste jongeren lopen vaak rond met het gevoel dat er iets mis is met ze. Daardoor hebben ze moeite om voor 

zichzelf op te komen. Ergens is er iets in zichzelf dat de pester gelijk geeft. Besteed hier aandacht aan want 

niemand kan een ander klein maken zonder diens toestemming. 
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Leidraad voor een gesprek met een leerling die pest 

 

Het doel van dit gesprek is drieledig: 

• de leerling confronteren met zijn gedrag en de pijnlijke gevolgen hiervan 

• Achterliggende oorzaken boven tafel proberen te krijgen 

• Het schetsen van de stappen die volgen wanneer het pestgedrag niet stopt 

 

Confronteren 

Confronteren en kritiek geven is niet hetzelfde. Confronteren is: 

• probleemgericht en richt zich op gedrag dat waar te nemen is. Zodra we interpretaties gaan geven aan 

gedrag, wordt het persoonsgericht, bijvoorbeeld: je hebt cola in de tas van Piet laten lopen. Dat doe je 

zeker omdat je graag de lolligste bent! Zodra we gaan interpreteren reageren we een gevoel van 

frustratie op die ander af en zijn we gestopt met confronteren en begonnen met kritiseren. 

• relatiegericht. Je bent heel duidelijk op de inhoud, in wat je wilt en niet wilt maar met behoud van de 

relatie, bijvoorbeeld. Ik vind dat je heel erg gemeen doet tegen haar en ik wil dat je daarmee ophoudt. 

Zeg nooit: Je bent heel gemeen. Je wilt duidelijk verder met de jongere. Kritiek op de persoon voelt als 

een beschuldiging/afwijzing.  

• specifiek blijven. Je benoemt de situatie waar het over gaat en vermijdt woorden als altijd, vaak en 

meestal. Kritiek wordt vaak algemeen.  

• veranderingsgericht. Je stelt zaken vast en gaat vervolgens inventariseren hoe het anders kan. 

 

Achterliggende oorzaken 

Nadat het probleem benoemd is, richt jij je op het waarom? Hoe komt het dat je dit gedrag nodig hebt? Wat 

levert het jou op? Wat reageer je af op die ander? Etc. Maak duidelijk dat er een tekort aan empatisch vermogen 

zichtbaar wordt in dit gedrag. Wat ga je daaraan doen? Biedt zo nodig hulp aan van de counselor (op vrijwillige 

basis).  

 

Het pestgedrag moet stoppen 

Wees duidelijk over de stappen die volgen, wanneer het pestgedrag niet stopt (zie richtlijnen pesten). 
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Het stappenplan na een melding van cyberpesten 
 

1. Bewaar de berichten. Probeer de berichten waarin het pestgedrag voorkomt te bewaren. Vertel 

leerlingen hoe ze dat kunnen doen (afdrukken, selecteren en kopiëren, MSN-gesprekken opslaan). 

2. Blokkeren van de afzender. Leg de leerling zo nodig uit hoe hij/zij de pestmail kan blokkeren. 

3. Probeer de dader op te sporen. Soms is de dader te achterhalen door uit te zoeken van welke computer 

op school het bericht is verzonden. Neem contact op met de ICT-coördinator of de systeembeheerder. 

Het is mogelijk om van het IP adres van de e-mail af te leiden van welke computer het bericht is 

verzonden. Ook is er van alles mogelijk via de helpdesk. 

4. Neem contact op met de ouders van de gepeste leerling. Geef de ouders voorlichting over welke 

maatregelen zij thuis kunnen nemen. 

5. Verwijs de ouders zo nodig door. Er zijn twee telefoonnummers die ouders kunnen bellen met vragen, 

namelijk: 

• 0800-5010: de onderwijstelefoon 

• 0900-11131113: de vertrouwensinspectie 

6. Adviseer aangifte. In het geval dat een leerling stelselmatig wordt belaagd is er sprake van stalking en 

dan kunnen de ouders aangifte doen. Ook wanneer het slachtoffer lichamelijk letsel of materiële schade 

is toegebracht, kan de politie worden ingeschakeld. Zo nodig kun je verwijzen naar Bureau 

Slachtofferhulp 

(www.slachtofferhulp.nl, tel: 0900-0101) 

7.  Verwijs de pester en/of de gepeste door naar de leerlingbegeleider of vertrouwenspersoon wanneer 

verdere begeleiding nodig is. 
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Schematische weergave route(s) pestmeldingen 
 

 

 

Pestsignalering (docent, 

onderwijsondersteunend personeel, 

ouders leerling) 

Mentor (voert taken volgens protocol uit)  
 (Punten 1, 2, 3 bij repressieve maatregelen) 

Zie leidraad gesprekken bijlagen I en II 

Herhaling: Nee Herhaling: Ja 

Protocol afgerond 

- Geen nieuwe pestincidenten meer 

- navraag doen bij gepeste leerling 

Mentor geeft zaak door aan betreffende 

teamleider/coördinator. Deze voert 

taken volgens protocol uit.  
(Punten 4 en 5 bij repressieve maatregelen) 

Herhaling: Nee Herhaling: Ja 

De leerling (pester) volgt een 

verplicht traject (pestproject)  

Herhaling: Nee Herhaling: Ja 

Separeren één dag (IZT), 

aanmelding ZAT  

Herhaling: Nee Herhaling: Ja 

Langdurige schorsing/ melding 

Rebound  

Herhaling: Nee Herhaling: Ja 

Schoolverwijdering  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leerlingenstatuut 
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A.  ALGEMEEN 
 
Betekenis 
 
Art. 1  Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van leerlingen. 
 
Begrippen 
 
Art. 2  In dit statuut wordt bedoeld met: 
 
Leerlingen: 
personen die op school staan ingeschreven en onderwijs volgen op deze school. 
 
School: 
alle locaties van het Pius X College die als geheel valt onder het bestuur van de Stichting Carmelcollege. 
 
Ouders: 
ouders, verzorgers, voogden en feitelijke verzorgers van de leerling. 
 
College van Bestuur: 
het bestuur van de Stichting Carmelcollege. 
 
Schoolleiding: 
het gehele management binnen een school, bestaande uit schoolleider, locatiedirecteuren en teamleiders. 
 
Directie: 
de schoolleider en de locatiedirecteuren van de school.  
 
Schoolleider: 
een eindverantwoordelijke voorzitter van de centrale directie, rector of directeur van de school.  
 
Locatieleiding: 
de locatiedirecteur en de teamleiders van een locatie. 
 
Locatiedirecteur:  
een integraal leidinggevende van een locatie van de school. 
 
Teamleider:  
een integraal leidinggevende van een organisatorische eenheid, die wordt gevormd door een groep 
medewerkers aan wie door de directie de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering  van onderwijs is 
opgedragen. 
 
Personeel: 
al degenen die op arbeidsovereenkomst aan de school zijn verbonden. 
 
Docenten: 
personeelsleden met een onderwijsgevende taak. 
 
Mentor: 
docent, aangewezen om een leerling of groep leerlingen gedurende het schooljaar te begeleiden. 
 
Onderwijs ondersteunend personeel; 
personeelsleden van de school, niet zijnde leden van de schoolleiding, met een andere taak dan lesgeven. 
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Leerlingenraad: 
een uit en door de leerlingen gekozen vertegenwoordiging. 
 
Medezeggenschapsraad: 
het vertegenwoordigend orgaan van de school, als bedoeld in artikel 3 van de Wet Medezeggenschap Scholen. 
 
Klachtencommissie: 
onafhankelijk adviesorgaan, ingesteld door het College van Bestuur, voor alle scholen van de Stichting 
Carmelcollege inzake klachten over gedragingen en beslissingen van het bestuur of het personeel en al degenen 
die in en voor de school werkzaam zijn, dan wel een nalaten van die gedragingen en het niet nemen van 
beslissingen. 
 
Vakken: 
vakken, deelvakken, intrasectorale programma’s en andere programmaonderdelen zoals omschreven in het 
eindexamenbesluit. 
 
Inspecteur: 
de inspecteur, die belast is met het toezicht op het voortgezet onderwijs, bedoeld in artikel 113 en artikel 114 
van de Wet op het Voortgezet Onderwijs. 
 
Procedure 
 
Art. 3  Het leerlingenstatuut wordt vastgesteld, respectievelijk gewijzigd, door de schoolleider. Het 

voorstel daartoe behoeft de instemming van de leerlinggeleding van de 
medezeggenschapsraad. De leerlingenraad geeft voordien advies aan de leerlinggeleding van 
de medezeggenschapsraad. Het leerlingenstatuut kan tussentijds worden gewijzigd op voorstel 
van de leerlinggeleding van de medezeggenschapsraad, de leerlingenraad of de schoolleiding. 

 
Geldigheidsduur 
 
Art. 4.  Het leerlingenstatuut wordt met inachtneming van artikel 3 van dit reglement voor 
   onbepaalde tijd vastgesteld. Tenzij er een aanleiding is om het reglement te herzien. 
 
Toepassing 
 
Art. 5. Het leerlingenstatuut is van toepassing op de leerlingen, de ouders, de docenten, het 

onderwijsondersteunend personeel en de schoolleiding van het Pius X College en het College 
van Bestuur. 

 
Publicatie 
 
Art. 6. De tekst van het leerlingenstatuut en elke wijziging daarvan wordt aan een ieder op wie het van 

toepassing is bekendgemaakt en ligt ter inzage op een voor een ieder toegankelijke plaats. 



 3 

B.  REGELS OVER HET ONDERWIJS 
 
Het verzorgen van onderwijs 
 
Art. 7  1.  De leerlingen hebben er recht op dat het personeel zich inspant om het 

    onderwijs aan de leerlingen naar beste vermogen te verzorgen. 
 
2. Als een lid van het personeel naar het oordeel van (een) leerling(en) het 

onderwijs niet goed verzorgt en de leerling(en) zich daarover wil(len) beklagen, dan 
kan dat door de leerling(en) aan de orde worden gesteld bij de betrokkene, die binnen 
vijf dagen de leerling(en) een reactie geeft op de klacht. Indien dit niet tijdig tot een 
bevredigende oplossing leidt, kan de leerling zich tot de teamleider wenden. 
  

3. Indien de leerling(en) zich niet met de oplossing van de teamleider kan (kunnen) 
verenigen, kan de klacht achtereenvolgens worden voorgelegd aan de locatiedirecteur 
en de schoolleider. Uiteindelijk (als laatste stap binnen het schooltraject) kan een 
klacht worden voorgelegd aan de (externe) klachtencommissie. 
 

Het volgen van onderwijs 
 
Art. 8.  1. De leerlingen zijn verplicht zich in te spannen om een goed 

onderwijsproces mogelijk te maken. 
 

2. Een leerling, die een goede voortgang van de les verstoort of verhindert, kan door de 
docent verplicht worden de les te verlaten en zich te melden bij de teamleider of diens 
vervanger. 

 
Onderwijstoetsing 
 
Art. 9.  1. Toetsing van de leerstof kan op twee verschillende wijzen geschieden: 
 

a. oefentoetsen; 
een oefentoets is uitsluitend bedoeld om de leerling en de docent inzicht te 
geven in hoeverre de leerling de lesstof begrepen en geleerd heeft. Hieronder 
wordt ook begrepen presentaties en spreekbeurten ter oefening van de 
vaardigheid. De oefentoets kan ook onverwacht worden gehouden. Van 
oefentoetsen wordt het cijfer niet meegeteld voor het rapport. 

 
b. beoordelingstoetsen; 

daartoe behoren o.a.: 
- overhoringen, schriftelijk dan wel mondeling; 
- proefwerken/repetities; 
- werkstukken/spreekbeurten/practica/presentaties; 
- schoolexamens. 

 
2. Een overhoring van huiswerk betreft de recentelijk behandelde lesstof van   

  een les of enkele lessen en kan zonder vooraankondiging gehouden worden. 
 

3. Van een cijfer dat het resultaat is van een af te nemen beoordelingstoets wordt voor 
het afnemen van de toets meegedeeld hoe zwaar het telt bij de vaststelling van het 
rapportcijfer. Het  cijfer voor een proefwerk/repetitie weegt zwaarder dan dat voor 
een overhoring. 

 
4. De datum en stofomvang van een proefwerk/repetitie wordt tenminste een week van 

tevoren opgegeven. 
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5. Een leerling van klas 1 mag niet meer dan één proefwerk per dag maken. Een leerling 
vanaf klas 2 mag niet meer dan twee proefwerken/repetities per dag  maken met een 
maximum van zeven per week. Deze regels gelden niet voor inhaalproefwerken en 
voor proefwerkweken. Van deze regels kan bovendien worden afgeweken indien er 
zich bijzondere omstandigheden voordoen, welke door de schoolleiding gemotiveerd 
worden aangegeven. 
 

6. Een docent beoordeelt een afgenomen beoordelingstoets en maakt het cijfer zo 
spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen tien schooldagen nadat de toets is afgenomen 
bekend, tenzij er zich bijzondere omstandigheden voordoen, dit ter beoordeling van de 
teamleider. De normen voor de beoordeling worden in gezamenlijk overleg in de 
vaksectie vastgesteld en door de docent meegedeeld en zo nodig toegelicht. 

 
7. Een leerling heeft het recht op inzage in zijn beoordelingstoets, binnen vijf 

schooldagen nadat het cijfer is meegedeeld. Alle gemaakte toetsen (proefwerken en 
programma’s van toetsing en afsluiting) moeten binnen een redelijke termijn met alle 
leerlingen worden besproken. In ieder geval moet dit plaatsvinden vóór een volgende 
toets wordt afgenomen.  
Indien een leerling het niet eens is met de beoordeling van een toets, tekent hij zo 
spoedig mogelijk bezwaar aan bij de docent. Blijkt dit niet mogelijk of levert dit geen 
bevredigend resultaat op, dan kan de mentor ingeschakeld worden. Deze zal binnen 
vijf schooldagen reageren. In voorkomende gevallen beslist de teamleider, al dan niet 
na ingewonnen advies van een deskundige. 

 
8. Van een werkstuk, spreekbeurt, presentatie of practicum dient van tevoren bekend te 

zijn aan welke normen dit moet voldoen en wanneer het gereed moet zijn. 
 

9. De leerling die met een voor de docent, of lid van de schoolleiding aanvaardbare reden 
niet heeft deelgenomen aan een beoordelingstoets, heeft het recht alsnog getoetst te 
worden. 

 
10. Bij fraude en onrechtmatige afwezigheid kunnen sancties worden opgelegd door de 

locatiedirecteur. 
 

 
Rapporten 
 
Art. 10  1. Een rapport geeft de leerling en zijn ouders tenminste een overzicht van  

zijn prestaties voor alle vakken over een bepaalde periode. Het rapport 
is gericht aan de ouders, tenzij de leerling meerderjarig is. 

 
2. De berekeningswijze van de rapportcijfers dient voor elk vak aan het begin van het 

schooljaar voor alle rapporten van dat jaar aan de klas te worden meegedeeld. 
 

3. Een rapportcijfer mag niet op grond van slechts één proefwerk, werkstuk, presentatie 
of spreekbeurt in die periode afgenomen, worden vastgesteld, anders dan in overleg 
met de schoolleiding. 

 
4. Indien de leerling, de ouders of de docent(en) dit wenst (wensen), wordt het rapport 

besproken. 
 
Overgaan/Zitten blijven 
 
Art. 11  1. De normen waaraan een leerling moet voldoen om toegelaten te worden  

tot een hoger leerjaar dienen zo spoedig mogelijk aan het begin van het 
 schooljaar te worden vermeld op de website of uiterlijk met het eerste rapport aan de 
 leerlingen te worden uitgedeeld.  
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2. Over het al dan niet bevorderen van een leerling beslist de docentenvergadering c.q. 

de rapportvergadering.  
  

Onderwijskundige maatregelen 
 
Art. 12  1a.  Een leerling mag op één schooltype (vmbo, havo, vwo) niet langer dan twee jaar in 

hetzelfde leerjaar op de school onderwijs volgen.  
2b. Een leerling mag in geval van doubleren in twee achtereenvolgende schooljaren niet 

langer onderwijs volgen op de school in dit schooltype. Dit met uitzondering van het 
examenjaar.  

  
3. De beslissing dat de leerling het desbetreffende schooltype moet verlaten wordt 

schriftelijk door de teamleider c.q. de locatiedirecteur aan de leerling of bij 
minderjarigheid aan diens ouders meegedeeld.   

 
4. Het is niet toegestaan een leerling in de loop van het schooljaar op grond van 

onvoldoende leerprestaties van school of naar een andere afdeling te verwijzen, ook 
niet na een keer zittenblijven van de leerling. De  teamleider c.q. locatiedirecteur kan 
aan een leerling wel een advies geven zich voor een andere school of andere afdeling 
in te schrijven. 

   
5. In de schoolgids worden jaarlijks de regels gepubliceerd die gehanteerd worden bij 

(herhaald) doubleren. 
 
Huiswerk 
 
Art. 13  1. Leerlingen mogen slechts in redelijke mate belast worden met huiswerk. 
 

2. De leerling die om enige reden het huiswerk niet heeft gemaakt, meldt dit bij aanvang 
van de les bij de docent. Indien de docent de reden waarom de leerling het huiswerk 
niet heeft kunnen maken niet aanvaardbaar acht, kan de docent een redelijke straf 
opleggen. Indien de leerling het hiermee niet eens is kan hij in beroep gaan bij de 
teamleider.  

 
 
C. REGELS OVER DE SCHOOL ALS ORGANISATIE EN GEBOUW 
 
Toelating  
 
Art. 14  1. De teamleider c.q. locatiedirecteur stelt, met hetgeen daarover is vastgesteld in het 

medezeggenschapsreglement, de criteria vast op grond waarvan een aspirant-leerling 
tot de school kan worden toegelaten. De teamleider draagt zorg voor voldoende 
informatie hierover aan de aspirant-leerling en zijn ouders. 

 
2. Indien een aspirant-leerling op de criteria bedoeld in artikel 14.1 niet wordt 

toegelaten, deelt de teamleider deze beslissing onder opgave van redenen schriftelijk 
aan de betreffende aspirant-leerling en aan diens ouders mee. Daarbij dient de 
teamleider te wijzen op de mogelijkheid van een second opinion. 

   
Vrijheid van meningsuiting en recht op respect 
 
Art. 15   Iedere leerling heeft de vrijheid zijn mening op school te uiten binnen 

de grenzen die de identiteit en de doelstelling van de school daaraan 
stellen. Leerlingen dienen elkaars mening en die van anderen te 
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respecteren. Uitingen van leerlingen en personeelsleden die discriminerend, 
beledigend of intimiderend zijn, worden niet toegestaan, ongeacht de wijze waarop 
deze uitingen worden gedaan.  

 
Vrijheid van uiterlijk 
 
Art. 16 1. De schoolleider heeft, de medezeggenschapsraad gehoord, de bevoegdheid 

voorschriften te geven en te wijzigen terzake van uiterlijk en kleding van de leerlingen. 
De voorschriften zijn gebaseerd op schoolnormen aangaande veiligheid (in ruime 
betekenis), algemeen fatsoen en zedelijkheid. De regels worden opgenomen in de 
schoolgids of op de website. 

 
2. De school kan alleen bepaalde kleding verplicht stellen wanneer deze 

kleding aan bepaalde gebruiks- of veiligheidseisen moet voldoen. 
 
Schoolkrant 
 
Art.17 1. De teamleider c.q. locatiedirecteur stelt in overleg met de redactie van de schoolkrant 

een redactiestatuut vast, waarin onder meer de mate van verantwoordelijkheid van de 
redactie voor de inhoud van de schoolkrant en de faciliteiten daarvoor worden 
geregeld. 

 
2. De teamleider c.q. locatiedirecteur kan de publicatie van een nummer van de 

schoolkrant of een deel daarvan verbieden indien dit in strijd is met de grondslag of 
doelstelling van de school, een discriminerende of beledigende inhoud bevat dan wel 
iemands privacy schaadt. 

 
Aanplakborden 
 
Art. 18 Er is een aanplakbord waarop de leerlingenraad, de schoolkrantredactie en eventueel 

aanwezige leerlingencommissies, zonder toestemming van de teamleider c.q. 
locatiedirecteur vooraf, mededelingen en affiches van niet-commerciële aard kunnen 
ophangen, tenzij de inhoud daarvan redelijkerwijs in strijd geacht kan worden met de 
grondslag van de school, van beledigende aard is of iemands privacy schendt. Na verlof 
van de teamleider c.q. locatiedirecteur heeft ook de individuele leerling het recht 
mededelingen of affiches op het aanplakbord op te (doen) hangen. 

 
Bijeenkomsten 
 
Art. 19  1. De leerlingen hebben het recht te vergaderen over zaken aangaande de 

school en daarbij gebruik te maken van de faciliteiten van de school. 
 

2. De teamleider c.q. locatiedirecteur is bevoegd een bijeenkomst van leerlingen binnen 
de school te verbieden, indien deze een onwettig karakter heeft en/of het 
schoolbelang schaadt of indien deze het volgen van de lessen door de leerlingen 
verhindert. 

 
3. Anderen dan leerlingen worden alleen toegelaten op een bijeenkomst van leerlingen 

als leerlingen en de teamleider c.q. locatiedirecteur dat toestaan. De teamleider c.q. 
locatiedirecteur kan in het belang van de school de voorwaarde stellen dat een lid van 
het personeel aanwezig is 
 

4. De teamleider c.q. locatiedirecteur is verplicht voor een bijeenkomst van leerlingen 
een ruimte ter beschikking te stellen, een en ander binnen de feitelijke, redelijke 
mogelijkheden van de school. 
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5. De leerlingen zijn verplicht een ter beschikking gestelde ruimte op een behoorlijke 
wijze achter te laten. 

 
6. De gebruikers van een ter beschikking gestelde ruimte zijn verantwoordelijk en 

gezamenlijk en/of hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele schade. 
Leerlingenraad 
 
Art. 20  De leerlingenraad of de leerlingen van de school kunnen de secretaris van de 

medezeggenschapsraad schriftelijk verzoeken een onderwerp of voorstel ter bespreking op de 
agenda van een vergadering van de medezeggenschapsraad te plaatsen.  

 
Faciliteiten leerlingenraad 
 
Art. 21  1. Aan de leerlingenraad wordt zo mogelijk een vaste ruimte, maar in  

ieder geval een afsluitbare kast voor documentatie ter beschikking gesteld.  
 
2. Voor activiteiten van de leerlingenraad worden door de locatiedirecteur c.q. 

teamleider drukfaciliteiten, apparatuur en andere materialen in redelijke mate ter 
beschikking gesteld. Jaarlijks wordt een budget beschikbaar gesteld voor 
vergaderkosten en activiteiten. 

 
3. Activiteiten van de leerlingenraad kunnen na toestemming van de 

teamleider c.q. locatiedirecteur ook tijdens de lesuren plaatsvinden. 
 

4. Leden van de leerlingenraad kunnen voor hun werkzaamheden aan de teamleider om 
vrijstelling van het volgen van lessen verzoeken. 

 
Leerlingenadministratie en privacy-bescherming 
 
Art. 22  1. De leerling is gerechtigd aan een of meer personeelsleden 

vertrouwelijke gegevens te verstrekken. Het betreffende personeelslid is gerechtigd 
bedoelde gegevens metterdaad vertrouwelijk te houden, behoudens en voor zover 
enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak de noodzaak tot 
mededeling voortvloeit.  

 
2. Het personeel is gerechtigd ook contact te onderhouden met de ouder volgens de 

regels van het Privacyreglement (zie bijlage 1). 
 
3. Ten aanzien van de gegevens die worden opgenomen in de leerlingen- administratie 

geldt hetgeen is bepaald in het Privacyreglement (zie bijlage 1). 
 
Orde 
 
Art. 23 1. De teamleider c.q. locatiedirecteur stelt, met inachtneming van het in het 

medezeggenschapsreglement gestelde, een ordereglement vast, dat jaarlijks aan de 
leerlingen wordt overhandigd en als bijlage aan dit statuut is toegevoegd. 
 

2. In de schoolgebouwen mag niet worden gerookt. Op het terrein van de school mag 
buiten de gebouwen worden gerookt op het gedeelte dat door de locatieleiding wordt 
aangewezen als rookplek. 

 
3. Leidraad bij het opstellen van een ordereglement zijn redelijkheid en   
  rechtszekerheid. 
 
4. Iedereen is verplicht de orderegels na te leven. 
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Schade 
 
Art. 24  1. Ten aanzien van de aansprakelijkheid bij door of aan leerlingen 

toegebrachte schade gelden de hierop betrekking hebbende bepalingen van het 
Burgerlijk Wetboek. 

 
2. De ouders van een minderjarige leerling die schade heeft veroorzaakt, worden hiervan 

door of vanwege de school in kennis gesteld en aangesproken. De meerderjarige 
leerling wordt persoonlijk aangesproken. 

 
3. Tegen een leerling die opzettelijk schade toebrengt aan het schoolgebouw, 

eigendommen van de school of eigendommen van derden, kunnen door de teamleider 
c.q. locatiedirecteur strafmaatregelen worden getroffen. 

 
Ongewenst gedrag 
 
Art. 25  Indien een leerling te maken krijgt met ongewenst gedrag waaronder seksuele 

 intimidatie, discriminatie, racisme, geweld, agressie en pesten, van de kant van 
 medeleerlingen of personeel, kan hij/zij zich wenden tot elke persoon binnen  de 
 school waar hij vertrouwen in heeft (bijvoorbeeld de mentor, de leerlingenbegeleider, 
 de vakdocent). 

a. Daarnaast zijn er op school vertrouwenspersonen waar leerlingen een beroep op 
kunnen doen. De namen van de vertrouwenspersonen staan vermeld in de 
schoolgids. 

b. Een leerling kan zich ook wenden tot de schoolleider, de vertrouwens-inspecteur, 
het College van Bestuur en/of de klachtencommissie (namen en adressen staan in 
de schoolgids of op de website van de school). 

c. De klachtenprocedure en de taakomschrijvingen van de vertrouwenspersoon en 
de klachtencommissie zijn terug te vinden op de website van de school, maar ook 
als bijlage 3 aan dit statuut toegevoegd. 

 
Aanwezigheid 
 
Art. 26  1. Leerlingen zijn verplicht het onderwijs volgens het voor hen geldende 

rooster te volgen, tenzij er voor een bepaald vak een andere regeling is getroffen. 
 
2. Leerlingen kunnen via hun klassenvertegenwoordiger bij de teamleider c.q. 

locatiedirecteur wijzigingen in het rooster voorstellen. 
 
3. Voor lesverzuim gedurende een bepaalde periode door ziekte of andere oorzaken 

geldt de procedure zoals beschreven in bijlage 2a.  
 
4. De teamleider c.q. locatiedirecteur stelt, met inachtneming van het in het 

medezeggenschapsreglement gestelde, een regeling vast ten aanzien van de 
aanwezigheid van leerlingen tijdens pauzes, lesuitval en roostervrije uren. 

 
5. De regeling wordt aan de leerlingen bekend gemaakt en als bijlage aan dit statuut 

toegevoegd (zie bijlage 2a). 
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Strafbevoegdheden 
 
Art. 27  1. Leerlingen volgen de aanwijzingen van de leden van het personeel voor zover   
   deze aanwijzingen redelijk zijn. Indien zij dit niet doen, kan het betrokken   
   personeelslid een redelijke straf opleggen. 
 

2. Meent de leerling ten onrechte of onredelijk zwaar te zijn gestraft dan 
kan hij zich wenden tot de teamleider c.q. locatiedirecteur die na overleg met het 
personeelslid die de straf heeft opgelegd, eventueel in bijzijn van de betreffende 
leerling, uiteindelijk beslist. 

 
Straffen 
 
Art. 28  1. Bij het opleggen van een straf dient er een redelijke verhouding te 

bestaan tussen de soort straf, de strafmaat en de ernst en aard van overtreding. 
 

2. Het moet duidelijk zijn voor welke overtreding de straf wordt gegeven. 
 
3. Bij de praktische uitvoering van een straf wordt rekening gehouden met de 

mogelijkheden van de leerling. 
 

4. De volgende straffen, opklimmend in zwaarte, kunnen aan leerlingen worden 
opgelegd: 

- een berisping;  
- opruimen van gemaakte rommel; 
- nablijven; 
- het maken van strafwerk; 
- gemiste lessen inhalen; 
- corveewerkzaamheden uitvoeren; 
- het ontzeggen van de toegang tot een of meer lessen; 
- schorsing; 
- definitieve verwijdering. 

 
5. Lijfstraffen zijn niet toegestaan. 

 
Schorsing 
 
Art. 29 1. De teamleider c.q. locatiedirecteur kan een leerling met opgave van redenen voor een 

periode van ten hoogste vijf schooldagen schorsen. 
 

2. Het besluit tot schorsing dient schriftelijk aan de leerling en, indien deze nog niet de 
leeftijd van 21 jaar heeft bereikt, ook aan zijn ouders te worden meegedeeld. 

 
3. De teamleider c.q. locatiedirecteur stelt de schoolleider, de inspectie en het College 

van Bestuur van een schorsing voor een periode langer dan één dag schriftelijk en met 
opgave van redenen in kennis. 

 
Definitieve verwijdering 
 
Art. 30  1. De schoolleider kan besluiten tot definitieve verwijdering van een 

leerling en stelt, indien de leerling nog niet de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt zijn 
ouders in de gelegenheid hierover te worden gehoord. Een leerling wordt op grond 
van onvoldoende vorderingen niet in de loop van een schooljaar verwijderd. 
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2. Definitieve verwijdering van een leerplichtige leerling geschiedt slechts na overleg met 
de inspectie. Hangende dit overleg kan de desbetreffende leerling worden geschorst. 

 
3. Indien het een leerplichtige leerling betreft, kan definitieve verwijdering niet 

geschieden dan nadat de leerling de toezegging heeft gekregen dat hij elders wordt 
toegelaten of nadat hij van de leerplicht is vrijgesteld. 

 
4. De schoolleider stelt de inspectie en het College van Bestuur van een definitieve 

verwijdering schriftelijk en met opgave van redenen in kennis. 
Het besluit tot definitieve verwijdering van een leerling wordt schriftelijk en met 

 opgave van redenen aan de leerling en indien deze nog niet de leeftijd van 21 jaar 
 heeft bereikt aan zijn ouders medegedeeld, waarbij tevens de inhoud van artikel 30.5 
 en 30.6 wordt vermeld. 

 
5. Binnen zes weken kunnen belanghebbenden  bezwaar maken bij het College van 

Bestuur. 
 

6. Het College van Bestuur beslist binnen vier weken na ontvangst van het  
bezwaarschrift, doch niet eerder dan nadat de leerling, en, indien deze  

 nog niet de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, ook zijn ouders in de gelegenheid zijn 
 gesteld te worden gehoord en kennis heeft/hebben kunnen  nemen van de op het 
 besluit betrekking hebbende adviezen of rapporten. 

 
7. Het College van Bestuur kan de desbetreffende leerling, gedurende de behandeling 

van het bezwaar tegen een definitieve verwijdering de toegang tot de school 
ontzeggen. 

 
 
D. HANDHAVING VAN HET LEERLINGENSTATUUT 
 
Klachtenprocedure 
 
Art. 31  1. Bij vermeend onjuiste of onzorgvuldige toepassing van het 

leerlingenstatuut kan degene die het betreft, bezwaar aantekenen bij degene die 
zodanig heeft gehandeld met het verzoek de handelwijze in overeenstemming te 
brengen met het leerlingenstatuut. 

 
2. Wendt/wenden hij/zij zich niet tot de betrokkene of levert dit geen 

bevredigend resultaat op dan kan hij/zij zich wenden tot de locatiedirecteur c.q. 
teamleider. Deze neemt vervolgens contact op met degene tegen wie bezwaar is 
aangetekend om te proberen tot een aanvaardbare oplossing te komen (zie bijlage 3, 
artikel 2 van de ‘Regeling voorfase ter behandeling van klachten’). 
Betreft de klacht de teamleider dan wordt de klacht gedeponeerd bij de 
locatiedirecteur. Betreft de klacht de locatiedirecteur dan wordt de klacht 
gedeponeerd bij de schoolleider. Betreft de klacht de schoolleider dan wordt de klacht 
gedeponeerd bij het College van Bestuur. 

 
3 Leerlingen en ouders van minderjarige leerlingen kunnen klachten over gedragingen en 

beslissingen (of het uitblijven ervan) van het College van  Bestuur, het personeel en al 
degenen die in en voor de school werkzaam zijn, binnen een jaar na de gedraging of 
beslissing voorleggen aan de klachtencommissie van de Stichting Carmelcollege 
volgens de geldende klachtenregeling (zie bijlage 5a). 
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Slotbepaling 
 
Art. 32  In gevallen waarin dit statuut niet voorziet en voor zover het de rechten en plichten van de 

leerlingen betreft, beslist de locatiedirecteur c.q. teamleider overeenkomstig het ter zake in het 
medezeggenschapsreglement bepaalde. 

 
 
 
 
REGLEMENT VAN ORDE PIUS X COLLEGE 
 
 
Het is niet mogelijk en niet wenselijk alles in regels en voorschriften vast te leggen. Als een ieder zich houdt aan 
wat in redelijkheid van hem verwacht mag worden, is dat ook niet nodig. Wel menen wij dat een paar duidelijke 
regels en afspraken de dagelijkse gang van zaken op het Pius X College ten goede komen. 
 
1 Afwezigheid 
 
Te laat komen 
De leerlingen moeten aanwezig zijn bij het lokaal op het moment dat het belsignaal het begin van de les 
aangeeft. Ook bij de leswisseling dient iedereen er voor te zorgen op tijd aanwezig te zijn. Leerlingen, die te laat 
komen, melden zich bij de receptie, het leerlingenbureau, de conciërge of de teamleider. Elke locatie heeft 
daarover haar eigen afspraken en deze zullen aan de leerlingen worden meegedeeld.  
 
Absent zijn 
Afwezig zijn kan alleen worden toegestaan na schriftelijk of telefonisch verzoek van de ouders. Een verzoek 
hiertoe moet zo mogelijk een week van tevoren bij de betrokken teamleider worden ingediend. Bij ziekte dient 
zo spoedig mogelijk bericht van thuis doorgegeven te worden, bij voorkeur voor het begin van de lessen.  
Voor de locatie Aalderinkshoek is dat tussen 08.00 uur en 08.20 uur; voor locatie Van Renneslaan tussen 08.00 
uur en 08.30 uur en voor locatie Rijssen tussen 07.50 uur en 08.10 uur. Op de locaties Aalderinkshoek en Van 
Renneslaan moet men, wanneer men na afwezigheid terugkomt op school, zich eerst melden bij de receptie, het 
leerlingenbureau, de conciërge of de teamleider. Elke locatie maakt haar eigen afspraken aan de leerlingen 
bekend. Degenen die geen bericht hebben doorgegeven, moeten een briefje meenemen van huis met de 
reden(en) van absentie. 
Leerlingen van locatie Rijssen moeten, bij terugkomst op school na afwezigheid, een briefje meenemen van thuis, 
waarop de afwezigheidsperiode en de reden(en) van absentie vermeld staan. (Een standaardformulier is via de 
site te downloaden.) 
 
Voor de meerderjarige leerling geldt dat hij zelf moet zorgen voor berichtgeving aan de school als hij de lessen 
moet verzuimen. 
 
Eerder weggaan 
Eerder weggaan mag uitsluitend na persoonlijke toestemming van de betrokken teamleider.  
Bij diens afwezigheid dient men zich te vervoegen bij één van de andere teamleiders.  
Op locatie Aalderinkshoek dient de leerling zich hiervoor bij het leerlingenbureau te melden. 
 
 
Absentie van de docent 
Bij absentie of te laat komen van een docent blijft de klas wachten op de volgende plaats: 

- locatie Aalderinkshoek bij het lokaal; 
- locatie Van Renneslaan in de kantine;  
- locatie Rijssen bij het lokaal. 

Eén van de leerlingen dient naar de conciërge, het leerlingenbureau, roosterbureau of teamleider te gaan om te 
informeren wat de klas moet doen. 
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Later beginnen 
Wie pas het tweede lesuur of later begint, blijft tot dat tijdstip buiten of gaat via de kortste weg naar:  

- locatie Aalderinkshoek Hillton; 
- locatie Van Renneslaan de aangewezen ruimte; leerlingen begeven zich naar de lesplaats op het 

moment dat ze daadwerkelijk les hebben; 
- locatie Rijssen hal en kantine. 

 
Tijdens de lessen mogen leerlingen niet in de gangen lopen, tenzij zij daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebben 
van de docent. 
 
Melding verzuim en ziekte 
In Nederland wordt aanwezigheid op school van leerlingen jonger dan 18 jaar geregeld in de Leerplichtwet. Op 
grond van deze wet moet ongeoorloofde absentie aan de leerplichtambtenaar worden gemeld. Het Pius X 
College zal dit, bij constatering of vermoeden van ongeoorloofde absentie, dan ook uitvoeren.  
 
Tevens wordt melding gemaakt van ziekte indien het aantal ziektedagen of –meldingen, naar het oordeel van de 
school, te groot is zonder dat daar een direct aanwijsbare reden voor bekend is. De leerplichtambtenaar is 
gerechtigd bij ongeoorloofde absentie leerlingen en ouders ter verantwoording te roepen. Tevens kunnen 
sancties worden opgelegd. Ook kan de leerplichtambtenaar ziekte doorgeven aan de schoolarts, die vervolgens 
een leerling kan oproepen voor een medisch onderzoek. 
 
2 Schoolfeesten 
 

- Schoolfeesten zijn slechts toegankelijk op vertoon van het schoolpasje. 
- Alcoholconsumptie, drugsgebruik en/of -bezit en roken zijn onder alle omstandigheden verboden (zie 

ook punt 3). Bij het Kerstgala van locatie Aalderinkshoek wordt matig gebruik van lichte alcoholica 
toegestaan voor leerlingen ouder dan 16 jaar.  

- Het meenemen van introducés is in de regel niet toegestaan. 
- Klas 1 heeft de dag na het schoolfeest het eerste uur vrij. 

 
3 Overige leefregels in en om de school 
 

- Leerlingen mogen in de schoolgebouwen niet roken, ook niet in de pauzes en na de lessen. Leerlingen 
van klas 1 en 2 van de locaties Aalderinkshoek en Van Renneslaan mogen niet roken in het 
schoolgebouw en op het schoolterrein. Voor de leerlingen van klas 3 en hoger van de locaties 
Aalderinkshoek en Van Renneslaan geldt dat zij binnen de rookzone mogen roken. De school en de 
overige zones blijven rookvrij. Op locatie Rijssen mogen de leerlingen van klas 3 en 4 uitsluitend tijdens 
pauzes en na schooltijd en alleen op de aangewezen plek op het schoolterrein roken. 

- Leerlingen mogen op school geen alcohol en/of drugs in bezit hebben of gebruiken. Bij constatering van 
bezit kan verwijdering van school volgen. 

- Eten en drinken is alleen toegestaan in daartoe aangewezen ruimten. 
- Bezit of gebruik van vuurwerk, laserpennen, wapens of op wapens gelijkende voorwerpen is verboden 

en kan leiden tot onmiddellijke verwijdering van de school. 
- In de pauzes of tijdens tussenuren verblijven de leerlingen in de daartoe aangewezen ruimtes, op het 

schoolterrein, maar niet in de fietsenstalling. 
- We willen het schoolgebouw en de omgeving van de school schoon en opgeruimd houden. Iedere 

leerling dient daaraan mee te werken door: 
- zo min mogelijk wegwerpmateriaal mee te brengen (dus bijvoorbeeld broodtrommels in plaats 

van plastic zakjes); 
 -  zelf alle afval in de daarvoor bestemde bakken (binnen en buiten) te deponeren; 

- eventuele rommel in zijn omgeving, ook al is dat niet door hem zelf veroorzaakt, op   
  te ruimen; 

- bij periodieke corveediensten te helpen of wanneer de leerling hiertoe door een medewerker 
van de school verzocht wordt. 

- De brandtrap is uitsluitend bestemd voor noodgevallen en mag door de leerlingen in de normale situatie 
niet gebruikt worden. Voor het gebruik van de lift is toestemming van de teamleider nodig. 
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- Om beschadigingen van fietsen te voorkomen (de eigen fiets, maar óók die van een medeleerling) is het 
verplicht gebruik te maken van de rekken. Fietsen en bromfietsen dienen, afgesloten, op de daarvoor 
aangewezen plaatsen neergezet te worden. 

- De leerlingen dienen overlast aan omwonenden te voorkomen. Leerlingen van klas 1 en 2 mogen het 
schoolterrein in pauzes en tussenuren niet verlaten. 

- Kleding, waaronder werk- en sportkleding, dient er correct uit te zien en regelmatig gewassen te 
worden. Met name voor de beroepsgerichte vakken in het vmbo bestaan kledingvoorschriften.  
Nadere informatie hierover volgt in het begin van het schooljaar. Jassen, dassen en  
bromfietshelmen e.d. dienen aan respectievelijk op de kapstokken opgeborgen te worden.  
Leerlingen mogen deze zaken ook opbergen in hun kluisje. Met betrekking tot de gymschoenen geldt 
dat op alle locaties verboden zijn: loopschoenen én zaalsportschoenen die zwarte strepen op de vloer 
achterlaten. 
 
Gebruik van mobiele telefoons 

 bellen 
 Tijdens de les of andere schoolactiviteiten is de mobiel uitgeschakeld en buiten het zicht. 
 Wanneer het om examens gaat, mag de leerling het toestel zelfs niet bij zich dragen. Wanneer dit niet 
 tot overlast leidt, mogen leerlingen op het schoolterrein buiten het schoolgebouw mobiel bellen. Voor 
 dringende serieuze aangelegenheden is de school bereikbaar onder het reguliere nummer. Er zijn 
 voldoende vaste toestellen waarmee de leerlingen in een voorkomend geval – na toestemming - kunnen 
 bellen. 

 muziek luisteren 
 Het luisteren naar muziek via mobiele apparatuur is alleen toegestaan in de aula en op  het buitenterrein 
 èn met gebruik van oordopjes.  

 internet 
 Mobiele telefoons worden tijdens lestijd niet gebruikt, dus ook niet voor internet. Daarvoor zijn 
 voldoende computers beschikbaar. Gebruik van internet buiten de lestijden en schoolactiviteiten is 
 toegestaan zolang het geen overlast geeft. Leerlingen kunnen daarbij  gebruik maken van wifi-
 voorzieningen in het gebouw.  

 fotograferen en filmen 
 Uit veiligheids- en privacy-oogpunt is het voor leerlingen niet toegestaan om te fotograferen en filmen 
 met een eigen apparaat. Slechts bij nadrukkelijke toestemming van de locatieleiding kan dit verbod 
 tijdelijk worden opgeheven.  

 overige functies 
 Gebruik van overige functies van het toestel is buiten de lestijden/schoolactiviteiten toegestaan zolang 
 het geen overlast geeft.   

 
Van Renneslaan extra: 
 
- Leerlingen dienen altijd in het bezit te zijn van een geldige schoolpas. 
- Om repetities in te halen en andere afspraken na te komen zijn leerlingen elke dag voor de 
  school tot en met het laatste (8 of 9) lesuur beschikbaar. 
- Leerlingen dienen na de laatste les de school te verlaten. Blijven ‘hangen’ is niet toegestaan. 
- Mobiele telefoons en mp3-spelers zijn in de aula, gangen en op het schoolplein toegestaan. 

       -  Soms zijn aanvullende (overlappende) gedragsregels vastgesteld, die op vele plaatsen in de 
          school (onder meer de leslokalen) aan leerlingen kenbaar worden gemaakt. 
 
N.B. 1. Wees voorzichtig met het onbeheerd achterlaten van geld, waardevolle voorwerpen e.d. in 

kleding of tassen in de garderobe of elders in het gebouw; zet ook je fiets of brommer op slot. 
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Ook is verstandig op enigerlei wijze een merkteken in kleding en op andere eigendommen aan te 
brengen. 
2. Voor door leerlingen door eigen schuld veroorzaakte schade aan terrein, gebouw of inventaris 
kunnen de ouders c.q. de leerling aansprakelijk worden gesteld. 
3. Tegen een leerling die opzettelijk schade toebrengt aan het schoolgebouw, eigendommen van 
de school of eigendommen van derden; of eigendommen van school of eigendommen van 
derden ontvreemdt, kunnen door de teamleider c.q. locatiedirecteur strafmaatregelen worden 
getroffen.  

 
 
4   Huiswerk- en/of proefwerkvrij 
 
a.  Leerlingen hebben huiswerk- en proefwerkvrij voor: 

- de eerste lesdag na een vakantie (groter dan twee werkdagen); 
- de eerste lesdag na elke proefwerkweek;  
- op de ‘laatste lesdag’: alleen proefwerkvrij; 
- 6 december. 

b.  De leerlingen krijgen proefwerkvrij, dus geen huiswerkvrij (!), voor de dag na de hieronder 
     genoemde festiviteiten/activiteiten: 

- leerlingenfeest in het najaar (zgn. herfstfeest); 
- leerlingenfeest in het voorjaar (zgn. carnavalsfeest); 
- kerstbal (voor de leerlingen van klas 3 en hoger); 
- sinterklaasfeest (voor de leerlingen van klas 1 en 2). 

Voor nader aan te wijzen aangelegenheden kunnen, mits tijdig aangekondigd, dezelfde of andere 
maatregelen getroffen worden door de schoolleiding. 

c.  De dag vóór de proefwerkweek, indien deze wordt voorafgegaan door een lesdag, krijgen de leerlingen 
na het 5e lesuur vrij om zich op de eerste proefwerken te kunnen voorbereiden. 

d.  Als het begin of het eind van de proefwerkweek niet samenvalt met het begin of het eind van de week, 
mag in de resterende dagen van de week geen leerproefwerk worden gegeven. 

e.  In geval van overmacht kan, alleen in overleg met de teamleider, van de regels m.b.t. proefwerken en 
huiswerk worden afgeweken. 

f.   Bij inhaalproefwerken kan in overleg met de leerling(en) en de teamleider worden afgeweken van de 
regels m.b.t. proefwerken. 

g. Indien een les, waarin een proefwerk zou plaatsvinden, onverwacht uitvalt, mag dit proefwerk de 
eerstvolgende les in het rooster alsnog gegeven worden. Als ook deze dag uitvalt, mag dit proefwerk de 
eerstvolgende les in het rooster alsnog gegeven worden. Als ook deze dag uitvalt, moet het proefwerk 
opnieuw gegeven worden. De regel in het leerlingenstatuut die het aantal proefwerken per dag en per 
week regelt (art. 9.5), geldt dan niet. 

h. De proefwerken van de laatste proefwerkweek liggen op een door de schoolleiding te bepalen tijdstip 
bij de vakdocent ter inzage. 

 
5 Reglement mediatheek 
 
De mediatheek is zoveel mogelijk geopend tijdens de normale schooltijden. Eten en drinken is in de mediatheek 
verboden. Bovendien dient het er fluisterstil te zijn. Computergebruik of het lenen van literatuur, naslagboeken 
of overig materiaal, moet bij de balie worden aangevraagd waarbij om de schoolpas kan worden gevraagd. Het is 
vanzelfsprekend dat men zich aan de regels, zoals beschreven in bijlage 2b 'Regeling voor het gebruik van 
elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC)' houdt. 
 
De wijze waarop met te laat ingeleverde boeken wordt omgegaan, wordt per locatie bepaald.  
 
6      Reglement Video Interactie 
 
School Video Interactie Begeleiding (SVIB) is één van de begeleidingsmethodieken die de school hanteert om het 
onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen. Op onze school wordt het middel voornamelijk 
ingezet om de docenten te ondersteunen bij hun onderwijstaak. De methodiek wordt zowel ingezet bij vragen 
rondom leerlingenzorg, als bij vragen rondom onderwijsvernieuwing. Aan de school is een gespecialiseerde 
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School Video Interactie Begeleider (SVIB-er) verbonden, die korte video-opnames maakt in de klas en dit 
vervolgens met de docent nabespreekt.  
Net zo als bij andere begeleidingsfunctionarissen het geval is, hanteert de SVIB-er een beroepscode, waarin o.a. 
staat dat de gemaakte opnames niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Zo blijven de videobeelden, die in 
de klas gemaakt worden, onder het beheer van de SVIB-er en worden niet – zonder zijn uitdrukkelijke 
toestemming en die van de betrokken ouders van leerlingen en docent – aan anderen vertoond. Indien de 
opname wordt ingezet bij specifieke begeleidingsvragen van één of meer leerlingen, dan worden de ouders 
hiervan in kennis gesteld en wordt hun om toestemming gevraagd. 
 
 
PROTOCOL BETREFFENDE DE BEHANDELING VAN SEKSUEEL MISBRUIK EN SEKSUELE INTIMIDATIE IN DE 
SCHOOL 
 
 
Pre-ambule 
 

 
1. Doel van dit protocol 
 

Dit protocol wil ertoe bijdragen dat de schoolleiders en het College van Bestuur in hun uiteindelijke 
besluitvorming zorgvuldig, verantwoord en daarop verifieerbaar handelen. Het protocol wil ruimte 
bieden voor ontwikkeling en bijstelling, op basis van voortschrijdend inzicht vanuit concrete situaties in 
scholen.  
 

2. Toepasselijke situaties 
 

2.1  
De wettelijke aangifteplicht en meldplicht is beperkt tot seksueel misbruik van leerlingen die op het 
moment van het misbruik jonger zijn dan achttien jaar. De grens is bij deze leeftijd gelegd omdat alle 
seksuele handelingen tussen leerkrachten en minderjarige leerlingen strafbaar zijn. Kenmerkend zijn 
dan:  
- een afhankelijkheidsverhouding tussen medewerker en leerling; 
- de minderjarigheid van de leerling. 

 
Met name voor de begrippen zorg en waakzaamheid zoals opgenomen in Titel XIV van het Wetboek van 
Strafrecht (artikel 249), geldt dat zij niet beperkt zijn tot een rechtstreekse leraar-leerlingverhouding, 
maar zich (daarnaast) ook uitstrekken over situaties waar een dergelijke verhouding ontbreekt. 
Docenten hebben (volgens een uitspraak van de rechtbank Alkmaar van 29 mei 2002) in algemene zin 
toezichthoudende en zorgtaken ook ten behoeve van leerlingen aan wie zij geen les geven maar met wie 
zij wel in één schoolgebouw verkeren of anderszins uit hoofde van hun functie contact onderhouden.    
 
In het algemeen geldt dat ook een seksuele relatie van een ten behoeve van de school met taken belast 
persoon met een meerderjarige leerling, ook als een meerderjarige leerling stelt dat deze is ingegeven 
door wederzijdse gevoelens, in de context van onderwijs en didactiek niet wordt getolereerd. Zo’n 
relatie doet afbreuk aan de veiligheid van de leerling op school en past niet in de pedagogische opdracht 
van de medewerkers van de school. Een professionele afweging hierin mag van elke medewerker 
worden verwacht. 

 Bij onvrijwillige seksuele handelingen worden meerderjarigen in staat geacht zelf de afweging te maken 
 om wel of niet aangifte te doen. Uiteraard kunnen zij voor begeleiding of advies een beroep doen op 
 een vertrouwenspersoon of een vertrouwensinspecteur. 
 
   2.2 
   Dit protocol is tevens van toepassing op situaties waarbij sprake is van seksueel misbruik en seksuele 

intimidatie door medewerkers in de scholen ten opzichte van minderjarigen buiten de school.  
 

Ook hier kan het gaan om gedrag dat zich principieel niet verstaat met de doelstellingen die de Stichting 
Carmelcollege en haar scholen zich hebben gesteld, als onder punt 2.1 verwoord. 
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2.3   
Voorts is het protocol van toepassing op situaties waarbij sprake is van seksueel misbruik en seksuele 

 intimidatie door een medewerker van de school (thans nog werkzaam in de school) ten opzichte van een 
 toen minderjarige (oud)leerling van de school.   

   
Het is een algemeen ervaringsgegeven dat de effecten van seksueel misbruik en seksuele intimidatie op 
een oud-leerling vaak  pas na lange tijd blijken. De wetgever houdt hiermee rekening door ruime 
verjaringstermijnen te hanteren. Daarbij is relevant dat de medewerker nog steeds in dienst van de 
stichting is.  

 
3.  Informatie- en meldplicht 
 
  Indien medewerkers van de scholen van de Stichting Carmelcollege - op welke manier dan ook - 

 informatie krijgen over een mogelijk geval van seksueel misbruik of seksuele intimidatie (zie de 
 omschrijving in bijlage 2 artikel 3) gepleegd door een ten behoeve van de school met taken belaste 
 persoon of personen jegens een minderjarige leerling moeten zij op basis van  de Wetswijziging 
 bestrijding van seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs (1999) het College van 
 Bestuur direct informeren. Er is sprake van een meldplicht.  

 
In de praktijk van alle dag zal informatie over een mogelijk geval van seksueel misbruik of seksuele 
intimidatie vaak worden gemeld bij de direct-leidinggevende. Deze zal direct na de ontvangst van de 
informatie de schoolleider dienen te informeren. Gezien de bedoeling van de wetgever is het aan de 
schoolleider het College van Bestuur onmiddellijk in kennis te stellen van deze melding. Bestaat het 
vermoeden dat de schoolleider zelf betrokken is bij (het vermoeden van) seksueel misbruik en seksuele 
intimidatie dan dient de melding door de medewerker rechtstreeks plaats te vinden bij het College van 
Bestuur.    

 
Gedragslijn  
 
1. Indien een vermoeden van seksueel misbruik en of seksuele intimidatie bij de schoolleider bekend wordt 

gemaakt meldt de schoolleider dit onmiddellijk aan College van Bestuur.     
  

De schoolleider meldt de situatie vervolgens bij het hoofd Personeel en Organisatie, dan wel, bij diens 
afwezigheid, bij de personeelsconsulent van de school vanuit de afdeling Personeel en Organisatie van 
het bestuursbureau alsook het hoofd Algemene Zaken en Onderwijs respectievelijk de 
beleidsmedewerker die is belast met de uitvoering van de klachtenregeling.  
In dit eerste gesprek wordt informatie uitgewisseld over de aard en de ernst van de situatie. Daarbij 
worden afspraken gemaakt over de verdere procesgang: 
- indien op grond van de informatie waarover de schoolleider beschikt blijkt dat het hier 

inderdaad gaat om een redelijk vermoeden van een zedenmisdrijf (zie bijlage), treedt de 
schoolleider onmiddellijk in contact met de vertrouwensinspecteur voor nader overleg en 
advies;    

-  afhankelijk van het resultaat van dit overleg wordt een beslissing genomen over aangifte bij 
politie en justitie. Aangifte vindt plaats nadat hiervan de aangeklaagde en de ouders van de 
minderjarige leerling op de hoogte zijn gesteld. 
 

 Ook indien overleg met de vertrouwensinspecteur leidt tot de conclusie dat geen aangifte bij politie en 
justitie nodig is, treedt de schoolleider in contact met het bestuursbureau. In gezamenlijk overleg wordt 
de zaak verder behandeld en bekeken of eventueel disciplinaire (of andere) maatregelen noodzakelijk 
zijn. Daarbij worden de leerling en zijn/haar ouders geïnformeerd over de mogelijkheid de zaak voor te 
leggen aan de klachtencommissie. 

 
Het is van groot belang dat een gedegen afweging vanuit meerdere invalshoeken wordt gemaakt, die 
geval tot geval verschillend zal kunnen uitvallen. In ieder zal het gaan om: 

  - de verdere opvang van de leerling en zijn ouders;  
  - de gesprekken met de verdachte medewerker; 
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    - de berichtgeving naar overige medewerkers in de school; 
   - de berichtgeving naar de overige ouders en leerlingen; 
   - de berichtgeving aan de pers;  

 - gesprekken met/melding of aangifte bij justitie en politie;  
 - overige relevant geachte afspraken. 

  
2. De schoolleider neemt na de bespreking zoals verwoord in artikel 1 van de gedragslijn persoonlijk contact op 

met betrokkene en stelt hem/haar op de hoogte van datgene wat tegen hem/haar is ingebracht.  
 
Dit contact is te beschouwen als de eerste mededeling en een eerste oriëntatie op de aard en de ernst 
van de situatie, waarbij de perceptie van de betrokkene van belang is. De schoolleider wijst hem/haar 
op de mogelijkheid van juridische bijstand en de mogelijkheden voor hulpverlening 
(vertrouwenspersoon, maatschappelijk werk). De betrokkene wordt schriftelijk opgeroepen. Hierbij 
wordt melding gemaakt van de mogelijkheid zich te laten bijstaan door een raadsman/vrouw. Het 
gesprek wordt schriftelijk vastgelegd.   

 
3.  De schoolleider zorgt voor maatregelen die het verloop van het onderwijsproces waarborgen.  
 
   Hierbij gaat het met name om de voortgang van proefwerken, schoolonderzoek en examens  
   surveillance, klassenopvang.  
 
4. Naar de beoordeling van de schoolleider en afhankelijk van de resultaten van het gesprek, roept de 

schoolleider een commissie bijeen die naast de schoolleider bestaat uit het lid van het College van Bestuur 
belast met personele zaken en het hoofd personeelszaken en de personeelsconsulent.  

   
Deze commissie bepaalt aan de hand van de informatie en de resultaten uit het gesprek van de 
schoolleider (punt 3) of ter ondersteuning een extern juridische adviseur noodzakelijk is. De ondersteu-
ning kan bestaan uit advisering over de voortgang van het proces en de juridische complicaties die zich 
daarbij (kunnen) voordoen, alsook het deelnemen aan gesprekken met betrokkenen (de betrokken 
werknemer en zijn/haar raadsman/raadsvrouw). De commissie onderzoekt, voert gesprekken met 
betrokken en indirect betrokken actoren (waaronder Inspectie en Justitie) en is daarin de 
gemandateerde vanuit het College van Bestuur. De Commissie rapporteert naar bevindt doch regelmatig 
het College van Bestuur en adviseert het College van Bestuur terzake van mogelijk te nemen 
maatregelen. Ingeval van een juridische procesgang (Commissie van Beroep, burgerlijke rechter) laat de 
commissie zich altijd bijstaan en vertegenwoordigen door een extern juridisch adviseur. 

   
5. De schoolleider zorgt voor de verdere communicatie naar ouders en leerlingen en de pers.  

 
Indien noodzakelijk is het advies en/of de ondersteuning van de communicatiedeskundige van het 
bestuursbureau beschikbaar. 

  
6. De schoolleider zorgt voor dossiervorming met inachtneming van de bepalingen in het privacy-

reglement. 
 

 Alleen al vanuit het perspectief van eventuele disciplinaire maatregelen is dossiervorming essentieel. 
Criteria voor zorgvuldige dossiervorming zijn in het privacyreglement van de stichting opgenomen. Dat 
reglement geldt voor alle Carmelscholen. 

 
7.   De schoolleider zorgt voor een rapportage ten behoeve van het College van Bestuur, waarin verslag 

wordt gedaan van de procesgang en op basis waarvan deze op effectiviteit en volledigheid kan worden 
geëvalueerd. 
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Bijlage a 
 
Toelichting bij dit protocol 

 
De schoolleider 
De schoolleider dient te handelen in overeenstemming met de wet en volgens de beginselen die in het 
maatschappelijk verkeer betamelijk worden geacht (namelijk die van behoorlijk bestuur, zorgvuldigheid, 
redelijkheid en billijkheid). In situaties die onder de werking van dit protocol vallen zullen altijd verschillende en 
zwaarwegende belangen spelen, die contrair ten opzichte van elkaar kunnen zijn. Op de schoolleider rust in dat 
opzicht een zware verantwoordelijkheid. In dat opzicht ook moet nadrukkelijk worden overwogen op welke wijze 
submandaat wordt ingevuld. Het Schoolleiderstatuut geeft geen verwijzing naar ‘seksueel misbruik’, maar 
spreekt van ‘klachten’. De behandeling ervan kan worden gemandateerd binnen de instelling. Als daarvan sprake 
is, spreekt het voor zich dat een mandaatstelling altijd gepaard gaat met nauwsluitende informatievoorziening. 
Het is de schoolleider immers die eindverantwoording heeft af te leggen.   
In ieder geval is het de verantwoordelijkheid van de schoolleider:  

 - dat strafbare feiten of vermoedens hieromtrent gemeld zullen moeten worden bij het College van 
  Bestuur en de vertrouwensinspecteur en overleg hierover moet plaatsvinden met de 
  Vertrouwensinspecteur; 

- dat onderzoek wordt ingesteld naar de ernst van de situatie;  
- het feitencomplex, de beleving ervan binnen een school en de consequenties ervan voor het onderwijsproces, 

dient af te zetten tegen het belang van de medewerker; 
- dat een consistent beleid wordt gevoerd ten aanzien van het omgaan met situaties rond seksueel misbruik en 

seksuele intimidatie. 
 
De schoolleider dient (ook bij twijfel) altijd een beroep te doen op de afdeling P&O of andere deskundigen 
binnen de afdeling P&O, sectie Zorg en/of de afdeling Algemene Zaken en Onderwijs. 
 
De vertrouwenspersoon 
Vertrouwenspersonen zijn in de school vaak het eerste aanspreekpunt voor leerlingen; zij dienen de  
leerling bij het indienen van een klacht en tijdens de daaropvolgende procedure te begeleiden en te  
ondersteunen.  
Voordat er sprake was van een meld- en overlegplicht kon een vertrouwenspersoon er in overleg met een klager 
voor kiezen om aangifte doen, rekening houdend met de belangen van en gevoelens van klager.  
De meldingsplicht, die geldt voor alle personeelsleden die over informatie beschikken over een 
mogelijk zedenmisdrijf van een ten behoeve van de school met taken belast persoon ten aanzien van  
een minderjarige leerling, is evenwel ook van toepassing op de vertrouwenspersoon. Mogelijke 
bedenkingen van betrokken ouders en leerlingen tegen melding bij de eindverantwoordelijke 
schoolleider ontslaan de vertrouwenspersoon niet van deze verplichting (zie aanwijzingen 
vertrouwenspersoon bijlage c). 
 
Instanties  
Er zijn verschillende instanties waarmee de schoolleider contact kan opnemen:  
-   de in- en/of externe vertrouwenspersoon van de school; 

  - maatschappelijk werk; 
- hulpverleningsinstanties: 
  a. een afdeling Jeugd Gezondheidszorg van de GGD; 
 b. een vertrouwensarts van het Bureau Vertrouwensartsen; 
 c. een Bureau Slachtofferhulp.  
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Communicatie 
Mededelingen naar buiten dienen beperkt te zijn tot de feiten; terughoudendheid en prudentie is op 
z’n plaats. Totdat de rechter gesproken heeft is er slechts sprake van een verdachte (en geen dader).  
Onzorgvuldigheid bij uitlatingen kan aanleiding zijn voor smaadprocedures (mogelijk leidend tot een 
eis tot schadevergoeding via de burgerrechter). 
Hoewel politie en media uiteindelijk zelf beslissen over de inhoud en het moment van informatie naar  
buiten, kan in het belang van alle betrokkenen worden getracht tot enige afstemming te komen, door  
bijvoorbeeld de volgende afspraken te maken. 
De schoolleider of zijn gemandateerde dient in ieder geval, voordat informatie uitgaat naar derden 
(medewerkers, ouders en leerlingen) en de pers, eerst overleg te plegen met de communicatiedeskundige van 
het bestuursbureau waarbij ondermeer wordt gezocht naar: 
a. liefst een gezamenlijke tekst voor een verklaring, zo nodig in overleg met de politie; 
b. bepaling van het tijdstip van publicatie. 
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Bijlage b 
 
Begripsbepalingen 
 
1. (Minderjarige) leerling 
Op grond van artikel 1.233 BW zijn kinderen minderjarig als ze nog geen 18 jaar zijn en niet gehuwd zijn of zijn 
geweest. Onder leerling valt tevens een (ex) - leerling. 
 
2. Ten behoeve van de school met taken belast persoon 
Bedoeld worden medewerkers, stagiairs, schoonmaakpersoneel, uitzendkrachten en vrijwilligers en 
allen die werkzaamheden verrichten voor de school. 
 
3. Seksuele intimidatie en seksueel misbruik 
Onder seksuele intimidatie wordt verstaan ongewenst seksueel getinte aandacht die tot uiting komt in  
verbaal, fysiek en non-verbaal gedrag. Dit gedrag wordt door degene die het ondergaat, ongeacht 
sekse en/of seksuele voorkeur, ervaren als ongewenst, of wordt, indien het een minderjarige leerling 
betreft, door de ouders, voogden of verzorgers van de leerling als ongewenst aangemerkt. Seksueel 
intimiderend gedrag kan zowel opzettelijk als onopzettelijk zijn.  
De delictomschrijvingen van de zedendelicten staan vermeld in de artikelen 239 t/m 251 Wetboek 
van Strafrecht. Het gaat in de wet om strafbare vormen van seksuele intimidatie en seksueel 
misbruik: zedenmisdrijven, gepleegd door een medewerker van de Onderwijsinstelling jegens een 
minderjarige leerling. Hoewel al deze delicten binnen het onderwijsveld kunnen worden begaan, zal 
het met name gaan om:  
 
- ontucht: handelingen als voorspel op feitelijk seksueel contact; kla(a)g(st)er is betast, gestreeld, 
    uitgekleed, gekust door de aangeklaagde; 
- aanranding: de kla(a)g(st)er is gedwongen met geweld, bedreiging of andere feitelijkheid seksuele 

handelingen te dulden of te plegen; de kla(a)g(st)er heeft bijvoorbeeld toe moeten zien hoe de aangeklaagde 
zichzelf bevredigende, de kla(a)g(st)er heeft de aangeklaagde moeten bevredigen; 

- verkrachting: de kla(a)g(st)er is gepenetreerd in vagina, anus of mond door de aangeklaagde. Deze penetratie 
heeft plaatsgevonden met geweld, bedreiging van geweld of andere feitelijkheid. 

      
4. Geheimhoudingsplicht 
Ter bescherming van de belangen van alle direct betrokkenen wordt uiteraard de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid in acht genomen bij de behandeling van een melding. Geheimhouding is verplicht, behoudens 
voor zover enig wettelijk voorschrift tot mededeling verplicht of uit de taak de noodzaak tot mededeling 
voortvloeit. 
 
5. De wettelijke aangifteplicht en meldplicht 
De wettelijke aangifteplicht en meldplicht is beperkt tot seksueel misbruik en seksuele intimidatie als bedoeld in 
Titel XIV van het Wetboek van Strafrecht van leerlingen die op het moment van het misbruik jonger zijn dan 
achttien jaar. De grens is bij deze leeftijd gelegd omdat alle seksuele handelingen tussen ten behoeve van de 
school met taken belaste personen en minderjarige leerlingen strafbaar zijn. 
Bij onvrijwillige seksuele handelingen worden meerderjarigen in staat geacht zelf de afweging te maken om wel 
of niet aangifte te doen. 
 
6. Klachtencommissie Stichting Carmelcollege 
De onafhankelijke klachtencommissie die op grond van de Kwaliteitswet is ingesteld. 
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Bijlage c 
 
Aanwijzingen vertrouwenspersoon 
 
Ingeval een leerling melding maakt van seksueel misbruik en intimidatie zijn de volgende stappen aan de orde. 
 
1. De vertrouwenspersoon gaat ook na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. 
 Voor sommige klagers is het voldoende om hun verhaal te vertellen, anderen  hebben de 
 vertrouwenspersoon nodig om te verkennen hoe zij met deze intimidatie kunnen omgaan, weer 
 anderen willen een officiële klacht indienen. 

Maak klager meteen duidelijk dat geen geheimhouding beloofd kan worden. Ingeval van een redelijk 
 vermoeden van een strafbaar feit heeft de vertrouwenspersoon aangifteplicht (via de  schoolleider (c.q. 
 het College van Bestuur indien de schoolleider zelf betrokken is bij de zaak). 
 
2. Indien de vertrouwenspersoon slechts aanwijzingen, doch geen concrete klachten bereiken, overlegt 

hij/zij met de schoolleider of kan hij/zijn deze ter kennis brengen van de klachtencommissie. 
 

3. Afhankelijk van de aard van de klacht  kan de vertrouwenspersoon klager en/of zijn ouders  
 adviseren een klacht in te dienen bij de klachtencommissie of bij politie en justitie. De 
 klachtencommissie kan ook ingeschakeld worden terwijl een onderzoek bij politie en justitie 
 plaatsvindt.  
 
4. De vertrouwenspersoon begeleidt de klager en of zijn ouders desgewenst bij de verdere procedure bij 

de klachtencommissie en verleent desgewenst bijstand bij het doen van aangifte bij politie en justitie. 
  
5. De vertrouwenspersoon verwijst klager en/of zijn ouders, indien en voor zover noodzakelijk of wenselijk, 
 naar andere instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg. 
 
6. De vertrouwenspersoon neemt bij zijn/haar werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht 
 en neemt zo nodig contact op met deskundigen in het bestuursbureau (afdeling Algemene Zaken en 
 onderwijs en/of de afdeling Personeel en Zorg). 
 
 
 
(zie ook informatie van PPSI (Project Preventie Seksuele Intimidatie)  
www.aps.nl/PPSI  
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KLACHTENREGELING ONDERWIJS VAN DE STICHTING CARMELCOLLEGE 
           
 
I Begripsbepalingen 
 
Artikel 1 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
a. school: een school als bedoeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs; 
b. klachtencommissie: de commissie als bedoeld in artikel 3, eerste lid; 
c. klager: een (ex)-leerling, een ouder/voogd/verzorger van een minderjarige (ex) - leerling, (een lid van) 

het personeel, (een lid van) de directie, (een lid van) het College van Bestuur of een vrijwilliger die 
werkzaamheden verricht voor de school, alsmede een persoon die anderszins deel uitmaakt van de 
scholengemeenschap, die een klacht heeft ingediend; 

d. aangeklaagde: een (ex)-leerling, ouder/voogd/verzorger van een minderjarige (ex)- leerling, (een lid van) 
 het personeel, (een lid van) de directie, (een lid van) het College van Bestuur of een vrijwilliger die 
 werkzaamheden verricht voor de school, alsmede een persoon die anderszins deel uitmaakt van de 
 schoolgemeenschap, tegen wie een klacht is ingediend; 
e. klacht: klacht over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het 
 niet nemen van beslissingen van de aangeklaagde;    
f. stichting: de Stichting Carmelcollege; 
g. College van Bestuur: het bestuur van de Stichting Carmelcollege; 
h. GMR: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, als bedoeld in artikel 4 van de Wet 
 Medezeggenschap Scholen 2006; 
i. vertrouwenspersoon: een door de schoolleider benoemde persoon die functioneert als 
 aanspreekpunt bij klachten; 
j. schoolleider: een eindverantwoordelijke voorzitter van de centrale directie, rector of directeur van een 
 school van de Stichting Carmelcollege; 
k. locatiedirecteur/sectordirecteur: een integraal leidinggevende van een locatie van de school;  
l. teamleider/adjunctdirecteur: een integraal leidinggevende van een organisatorische eenheid, die wordt 

gevormd door een groep medewerkers aan wie door de directie de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van onderwijs is opgedragen.  

 
II De behandeling van klachten door de school 
 
Artikel 2 
Voorfase klachtbehandeling  
2.1 De school beschikt ten minste over één interne vertrouwenspersoon en één externe 

vertrouwenspersoon die kunnen functioneren als aanspreekpunt bij klachten. 
2.2 Het gaat hier om klachten die tussen klager en aangeklaagde op een bevredigende en snelle wijze 

kunnen worden afgehandeld of na en in overleg met de vertrouwenspersoon (of ieder ander die de 
voorkeur heeft van klager). 

2.3 Klachten die niet volgens de in lid 2.2 vermelde wijze kunnen worden afgehandeld worden met 
 inachtneming van het mandateringsbesluit voorgelegd aan de direct-leidinggevende (de 
 locatiedirecteur/de sectordirecteur, c.q. de teamleider/adjunct-directeur. 
2.4 Behandeling van de klacht geschiedt als volgt: 

a. De in lid 2.3 gemandateerde persoon nodigt klager en aangeklaagde schriftelijk uit voor een 
gesprek. Zo nodig wordt informatie ingewonnen bij derden. 

 b. De in lid 2.3 gemandateerde persoon handelt de klacht binnen twee weken af. Klager 
en aangeklaagde(n) worden schriftelijk in kennis gesteld van de bevindingen en de 

 conclusies met betrekking tot de klacht. 
c. De afhandeling van de klacht en de wijze waarop dit is gebeurd worden door de in lid 2.3 
 gemandateerde persoon geregistreerd. 

2.5 Indien de behandeling van de klacht zoals aangegeven in lid 2.4 niet leidt tot een oplossing van de klacht 
 meldt de gemandateerde dit bij de schoolleider. 
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2.6 De schoolleider behandelt de klacht met in achtneming van de bepalingen in lid 2.4. 
2.7 Klagers kunnen zich met inachtneming van artikel 4, lid 3 te allen tijde richten tot de 
 klachtencommissie. 
2.8 Klachten over seksuele intimidatie en seksueel misbruik worden behandeld volgens het protocol 

seksuele intimidatie en seksueel misbruik. 
 
III De Klachtencommissie 
 
Artikel  3 
Instelling  klachtencommissie 
3.1 Er is een onafhankelijke klachtencommissie voor alle scholen van de Stichting Carmelcollege. De 

commissie is ingesteld door het College van Bestuur van de Stichting Carmelcollege. 
3.2 De klachtencommissie bestaat uit een voorzitter en tenminste twee leden, die worden benoemd, 

geschorst en ontslagen door het College van Bestuur. Zij maken geen deel uit van het College van 
Bestuur en zijn niet werkzaam voor of bij het College van Bestuur. 

3.3 Het College van Bestuur benoemt overeenkomstig het tweede lid de plaatsvervangende leden. 
3.4 De leden en de plaatsvervangende leden van de klachtencommissie dienen zo mogelijk te beschikken 

over juridische, rechtspositionele, sociale of medische deskundigheid.  
3.5 In geval van afwezigheid wordt de voorzitter van de klachtencommissie vervangen door zijn 

plaatsvervanger. 
3.6 Deelnemers aan de schoolgemeenschap waaronder leden van het personeel, van het College van 

Bestuur, alsmede ouders/voogden/verzorgers, de vertrouwenspersoon en contactpersoon kunnen geen 
zitting hebben in de klachtencommissie. 

  
Artikel 4  
Taken klachtencommissie  
4.1 De klachtencommissie onderzoekt de klacht en adviseert het College van Bestuur hierover. 
4.2 De klachtencommissie geeft gevraagd of ongevraagd advies aan het College van Bestuur over: 
 aa (on)gegrondheid van de klacht; 
 bb het nemen van maatregelen; 
 cc overige door het College van Bestuur te nemen besluiten. 
4.3 De klachtencommissie gaat na of behandeling van de klacht door de school mogelijk is c.q. voldoende 

heeft plaatsgevonden. Indien blijkt dat de behandeling van de klacht door de school geen oplossing 
biedt voor klager hervat de klachtencommissie na berichtgeving hierover van klager haar onderzoek.  

4.4 De klachtencommissie neemt, ter bescherming van alle direct betrokkenen, de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid in acht bij de behandeling van een klacht. De leden van de klachtencommissie zijn 
verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in die hoedanigheid vernemen.  

 Deze geheimhouding vervalt niet nadat de leden hun taak als lid van de klachtencommissie hebben 
beëindigd. 

4.5 De klachtencommissie brengt jaarlijks aan het bestuur schriftelijk verslag uit van de werkzaamheden. 
 
Artikel 5 
Zittingsduur 
De leden en de plaatsvervangende leden van de klachtencommissie worden door het College van 
Bestuur benoemd voor een periode van vier jaar. De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de  
commissieleden zijn herbenoembaar.  
 
Artikel  6 
Taak secretaris 
Aan de klachtencommissie wordt een ambtelijk secretaris toegevoegd. De secretaris die geen lid van  
de klachtencommissie kan zijn, is afkomstig van het bestuursbureau van de Stichting Carmelcollege. 
De ambtelijk secretaris is bij de hoorzittingen aanwezig en maakt hiervan een verslag. Het College 
van Bestuur regelt in overleg met de klachtencommissie de voorwaarden onder welke hij werkzaam 
zal zijn en voorziet in zijn vervanging bij verhindering of afwezigheid.    
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Artikel 7 
Vacatievergoeding leden klachtencommissie 
De leden van de klachtencommissie ontvangen vergoeding van reis- en verblijfkosten en een  
vacatievergoeding per klacht, waarvan het bedrag wordt vastgesteld door het College van Bestuur. 
 
 
IV De procedure bij de klachtencommissie 
 
Artikel  8 
Indienen van een klacht  
8.1 De klager dient de klacht in bij: 

 a. het College van Bestuur of 
 b. de Klachtencommissie. 

8.2 De klacht dient binnen een jaar na de gedraging of beslissing te worden ingediend, tenzij de  
 klachtencommissie anders beslist. 
8.3 Indien de klacht bij het College van Bestuur wordt ingediend, verwijst het College van 
  Bestuur klager naar de klachtencommissie, tenzij toepassing wordt gegeven aan het vierde 
  lid.  
8.4 Het College van Bestuur kan de klacht zelf afhandelen indien het van mening is dat de klacht 
 op een eenvoudige wijze kan worden afgehandeld. Het College van Bestuur meldt een 
  dergelijke afhandeling op verzoek van klager aan de klachtencommissie. 
8.5 Indien de klacht wordt ingediend bij een ander orgaan dan de in het eerste lid genoemde, verwijst de 

ontvanger de klager aanstonds door naar de klachtencommissie of naar het College van Bestuur. De 
ontvanger is tot geheimhouding verplicht. 

8.6 Het College van Bestuur kan een voorlopige voorziening treffen. 
8.7 Op de ingediende klacht wordt de datum van ontvangst aangetekend. 
8.8 Na ontvangst van de klacht deelt de klachtencommissie het College van Bestuur, de schoolleider van de 

betrokken school, de klager en de aangeklaagde binnen vijf werkdagen schriftelijk mee dat zij een klacht 
onderzoekt. 

8.9 Klager en aangeklaagde kunnen zich laten bijstaan of laten vertegenwoordigen door een 
 gemachtigde. 
 
Artikel 9 
Intrekken van de klacht 
Indien de klager tijdens de procedure bij de klachtencommissie de klacht intrekt, deelt de klachtencommissie dit 
aan de aangeklaagde, het College van Bestuur en de schoolleider van de betrokken school mee. 
 
Artikel 10 
Inhoud van de klacht 
10.1 De klacht wordt schriftelijk ingediend en ondertekend. 
10.2 De klacht bevat ten minste: 
 a. de naam en het adres van de klager; 
 b. een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de gedraging of beslissing waarop de   
 klacht betrekking heeft; 
 c. wie zich zo heeft gedragen; 
 d. waar, wanneer en jegens wie de gedraging of beslissing heeft plaatsgevonden; 
 e. de reden waarom de klager bezwaar heeft tegen de voorfase of de uitkomst daarvan.  
10.3 Indien niet is voldaan aan het gestelde in het tweede lid, wordt de klager in de gelegenheid  
 gesteld het verzuim binnen twee weken te herstellen. Is ook dan nog niet voldaan aan het  
 gestelde in het tweede lid, dan kan de klacht niet-ontvankelijk worden verklaard. 
10.4 Indien de klacht niet-ontvankelijk wordt verklaard wordt dit aan klager, aangeklaagde(n), het College 
 van Bestuur en de schoolleider van de betrokken school gemeld. 
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Artikel  11  
Vooronderzoek 
De klachtencommissie is in verband met de voorbereiding van de behandeling van de klacht bevoegd alle 
gewenste inlichtingen in te winnen. Zij kan daartoe deskundigen inschakelen en hen zo nodig uitnodigen voor de 
hoorzitting. Indien hieraan kosten zijn verbonden, is vooraf overleg met het College van Bestuur vereist. 
 
Artikel  12 
Hoorzittting 

 12.1 De voorzitter van de klachtencommissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin klager en 
 aangeklaagde(n) tijdens een niet-openbare zitting in de gelegenheid worden gesteld te 

   worden gehoord.  
12.2 De hoorzitting vindt plaats binnen vier weken na ontvangst van de klacht.  
12.3 De klager, aangeklaagde(n) alsmede eventuele andere belanghebbenden worden in elkaars 

aanwezigheid gehoord, tenzij de klachtencommissie anders bepaalt. 
12.4 Van het horen van klager en aangeklaagde(n) kan worden afgezien indien zij schriftelijk verklaren geen 

gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord. 
12.5 De klachtencommissie kan bepalen, al dan niet op verzoek van de klager of de aangeklaagde(n), dat de 

vertrouwenspersoon bij het verhoor aanwezig is. 
12.6 Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt. 
12.7 Het verslag bevat: 
 a. de namen en de functie van de aanwezigen; 
 b. een zakelijke weergave van wat over en weer is gezegd; 
 c. het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.  
 
Artikel  13 
Quorum 
Voor het houden van een zitting is vereist, dat tenminste twee leden van de klachtencommissie, waaronder de  
voorzitter, aanwezig zijn. 
 
Artikel 14 
Niet-deelneming aan de behandeling 
De voorzitter en de leden van de klachtencommissie nemen niet deel aan de behandeling van een klacht, indien 
daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn. 
 
Artikel  15  
Advies 
13.1 De klachtencommissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het advies dat aan 
  het College van Bestuur wordt uitgebracht. 
13.2 De klachtencommissie rapporteert haar bevindingen schriftelijk aan het College van Bestuur binnen vier 

weken nadat de hoorzitting heeft plaatsgevonden. Deze termijn kan met vier  weken worden verlengd. 
Deze verlenging meldt de klachtencommissie met redenen omkleed aan de klager, aangeklaagde(n), het 
College van Bestuur en de schoolleider van de betrokken school. 

13.3 De klachtencommissie geeft in haar advies een gemotiveerd oordeel over het al dan niet gegrond zijn 
 van de klacht en deelt dit oordeel ook schriftelijk mee aan de klager, de aangeklaagde(n) en de 
 schoolleider van de betrokken school. 
13.4 De klachtencommissie kan in haar advies tevens een aanbeveling doen over de door het College van 
 Bestuur te treffen maatregelen. 
 
V Besluitvorming door het College van Bestuur 
 
Artikel  16 
Besluitvorming door het College van Bestuur 
16.1 Binnen vier weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie deelt het College van Bestuur 

aan  de klager, de aangeklaagde(n), de schoolleider van de betrokken school en de klachtencommissie 
schriftelijk en gemotiveerd mee of het College van Bestuur het  oordeel over de gegrondheid van de 
klacht deelt en of hij naar aanleiding van dat oordeel al dan niet voornemens is maatregelen te treffen 
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en zo ja welke. De mededeling gaat vergezeld van het advies van de klachtencommissie, tenzij 
zwaarwegende belangen zich daartegen verzetten. 

16.2 Deze termijn kan eenmalig met ten hoogste vier weken worden verlengd. Deze verlenging meldt het 
College van Bestuur met redenen omkleed aan de klager, de aangeklaagde(n), de schoolleider van de 
betrokken school en de klachtencommissie. 

16.3 De beslissing als bedoeld in het eerste lid wordt door het College van Bestuur niet genomen dan nadat 
aangeklaagde(n) in de gelegenheid is/zijn gesteld zich mondeling en/of schriftelijk te verweren tegen de 
door het College van Bestuur voorgenomen beslissing. 

 
VI Slotbepalingen 
 
Artikel  17 
Openbaarheid   
17.1 Het College van Bestuur legt deze regeling op elke school ter inzage. 
17.2 Het College van Bestuur stelt alle belanghebbenden op de hoogte van deze regeling. 
 
Artikel 18 
Evaluatie 
De regeling wordt binnen vier jaar na inwerkingtreding door het College van Bestuur, de klachtencommissie en 
de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad geëvalueerd.  
 
Artikel  19  
Wijziging van de regeling 
Deze regeling kan door het College van Bestuur worden gewijzigd of ingetrokken, na overleg met de 
klachtencommissie en met inachtneming van alle vigerende bepalingen. 
 
Artikel 20 
Overige bepalingen 
20.1 In gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist het College van Bestuur. 
20.2 De toelichting maakt deel uit van de regeling. 
20.3 Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Klachtenregeling onderwijs Stichting Carmelcollege’. 
20.4 Deze regeling treedt in werking op 1 februari 2003. 
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Artikelsgewijze toelichting  
 
Artikel  1, lid c 
Ook een ex-leerling is bevoegd een klacht in te dienen. Bovendien is bepaald dat een klacht binnen een jaar na 
de gedraging moet worden ingediend, tenzij de klachtencommissie anders bepaalt. 
Hierbij valt te denken aan (zeer) ernstige klachten over seksuele intimidatie, geweld en discriminatie.  
Bij personen die anderszins deel uitmaken van de schoolgemeenschap kan gedacht worden aan bijvoorbeeld 
stagiaires en leraren in opleiding. 
 
Artikel  1, lid e 
Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld : 

- de begeleiding van leerlingen; 
- de beoordeling van leerlingen; 
- onverantwoord pedagogisch handelen; 
- onvoldoende begeleiden van leerlingen; 
- onjuiste beoordeling van prestaties van leerlingen; 
- onjuiste schooladviezen over vervolgonderwijs; 
- seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten; 
- miscommunicatie tussen ouders en school; 
- verkeerd straffen, schorsen of verwijderen; 
- gelijke gevallen niet gelijk behandelen; 
- klachten van ouders of leerlingen over onzorgvuldig handelen; 
- verkeerde houding aan nemen ten opzichte van de ouders; 
- verkeerde informatie verstrekken aan (gescheiden) ouders; 
- onvoldoende kwaliteit van onderwijs bieden; 
- onvoldoende veiligheid op school bieden; 
- onvoldoende bepalen van beleid; 
- onvoldoende zorg voor hygiëne; 
- verkeerde inning van ouderbijdrage. 

 
Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: ongewenst seksueel getinte aandacht die tot uiting komt in verbaal, 
fysiek en non/verbaal gedrag. Dit gedrag wordt door degene die het ondergaat, ongeacht sekse en/of seksuele 
voorkeur, ervaren als ongewenst, of wordt, indien het een minderjarige leerling betreft, door ouders, voogden of 
verzorgers van de leerling als ongewenst aangemerkt. 
 
Onder discriminerend gedrag wordt verstaan: elke vorm van ongerechtvaardigd onderscheid, als bedoeld in 
artikel 2 van de Algemene wet gelijke behandeling, elke uitsluiting, beperking of voorkeur die ten doel heeft of 
tot gevolg kan hebben dat: 
- de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en 
  de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van   
 het openbare leven wordt teniet gedaan of aangetast.   
 Discriminatie kan zowel bedoeld als onbedoeld zijn. 
 
Onder agressie, geweld en pesten worden verstaan: gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van 
gedragingen en het niet nemen van beslissingen waarbij bedoeld of onbedoeld sprake is van geestelijke of 
lichamelijke mishandeling van een persoon of groep personen die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap. 
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Artikel  2, lid 1 
 
De vertrouwenspersoon dient zicht te hebben op het onderwijs en de participanten hierin en dient kundig te zijn 
op het terrein van opvang en verwijzing. De schoolleider houdt bij de benoeming van de vertrouwenspersoon 
rekening met de diversiteit van de schoolbevolking. De vertrouwenspersoon is toegankelijk voor alle 
betrokkenen bij de school. Het is van belang dat hij/zij het vertrouwen geniet van alle bij de school betrokken 
partijen. De vertrouwenspersoon bezit vaardigheden om begeleidingsgesprekken te leiden. 
 
In verband met het principe van rechtsgelijkheid is het belangrijk om twee vertrouwenspersonen aan te stellen: 
één vrouw en één man. Bij sommige aangelegenheden kan het drempelverhogend zijn om te moeten klagen bij 
een persoon van het andere geslacht. Het is eveneens belangrijk dat in het kader van de rechtsgelijkheid er 
tevens een vertrouwenspersoon wordt aangesteld voor de aangeklaagde. Voor zowel klager als aangeklaagde 
kan naast de interne vertrouwenspersoon ook gekozen worden voor een externe rechtspersoon, bijvoorbeeld via 
de ARBO-dienst of het maatschappelijk werk.  
Zowel de interne als de externe vertrouwenspersoon zijn voor de uitvoering van hun taak verantwoording 
schuldig aan de schoolleider. De vertrouwenspersoon kan uit hoofde van de uitoefening van zijn taak niet 
worden benadeeld. 
Indien de schoolleider deel uitmaakt van de klacht kan de vertrouwenspersoon zich wenden tot het College van 
Bestuur.  
 
Artikel  3, zesde lid 
De commissie dient onafhankelijk te functioneren. De leden van de commissie dienen daarom geen binding te 
hebben met de betrokken schoolgemeenschap. 
 
Artikel  4, derde lid  
In de meeste gevallen gaan klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school en zullen dan ook in 
onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze kunnen worden 
afgehandeld. De klachtencommissie gaat in eerste instantie altijd na of  klager getracht heeft de problemen met 
de aangeklaagde of  uiteindelijk met de schoolleider op te lossen. Als dat niet het geval is, dient eerst voor die 
weg gekozen te worden. 
Dit neemt niet weg dat de klager in het laatste geval het recht heeft alsnog zijn klacht in te dienen bij de 
klachtencommissie, als hij daartoe aanleiding ziet. 
Anderzijds dient ervoor gewaakt te worden dat de positie van de aangeklaagde in het geding komt doordat de 
klachtencommissie niet wordt ingeschakeld. In gecompliceerde situaties of als het College van Bestuur 
ingrijpende maatregelen overweegt, is het gewenst eerst advies te vragen aan de klachtencommissie. Ook bij 
gerede twijfel of indien er sprake is van een ernstige klacht, verdient het aanbeveling eerst advies te vragen aan 
de klachtencommissie. Daardoor wordt bereikt dat de klacht op zorgvuldige wijze wordt behandeld en niet 
‘binnenskamers’ wordt afgedaan.   
 
Artikel  4, vierde lid 
Deze plicht tot geheimhouding geldt niet ten aanzien van het College van Bestuur, secretaris van de 
klachtencommissie, de klager en de aangeklaagde, de raadsleden van partijen alsmede politie/justitie. 
 
De persoonsgegevens van personeelsleden worden uit het dossier verwijderd aan het eind van het kalenderjaar, 
volgend op het jaar waarin het dienstverband wordt beëindigd, tenzij andere wettelijke bepalingen het langer 
bewaren van (een aantal van) deze gegevens in een (geautomatiseerde) registratie vereisen. In geen geval 
worden deze gegevens langer bewaard dan enig wettelijk voorschrift vereist. 
De persoonsgegevens van leerlingen moeten uiterlijk twee jaar nadat de studie is beëindigd worden verwijderd. 
Langer bewaren van de gegevens is alleen toegestaan als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening 
aan een wettelijke bewaarplicht. 
 
Artikel  6 
De secretaris wordt via zijn aanstelling de plicht opgelegd tot geheimhouding van alle zaken die hij in die 
hoedanigheid verneemt. Deze verplichting geldt niet ten opzichte van de leden en plaatsvervangende leden van 
de klachtencommissie. 
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Artikel  8, eerste lid 
Klager bepaalt zelf of hij de klacht bij het College van Bestuur of bij de klachtencommissie indient. Niet altijd zal 
de klacht bij de klachtencommissie worden ingediend, bijvoorbeeld als naar het oordeel van klager sprake is van 
een minder ernstige klacht.  
 
Artikel  8, zesde lid 
Het College van Bestuur kan desgewenst een voorlopige voorziening treffen. Hierbij valt te denken aan het 
schorsen van leerlingen, het schorsen van onderwijspersoneel of het bepalen dat de aangeklaagde geen contact 
mag hebben met klager. Het College van Bestuur moet dan tevens bepalen tot wanneer de voorlopige 
voorziening van kracht blijft. Meestal is dit tot het moment dat het College van Bestuur heeft beslist over de 
klacht. 
Ook kan besloten worden tot het aanstellen van een mediator. 
 
Artikel  9 
Als de klager de klacht intrekt, kan de commissie besluiten of de procedure al dan niet wordt voortgezet. Van dit 
besluit worden de klager, de aangeklaagde en het College van Bestuur zo spoedig mogelijk in kennis gesteld. 
Indien er aanwijzingen zijn dat de klager onder druk de klacht heeft ingetrokken, ligt voortzetting van de 
procedure voor de hand. De commissie brengt in dat geval een ongevraagd advies uit aan het College van 
Bestuur. 
 
Artikel  10, eerste lid 
Een anonieme klacht wordt in principe niet in behandeling genomen, tenzij de klachtencommissie of het College 
van Bestuur vanwege hen bekende bijzondere omstandigheden anders beslist. 
 
Artikel  12, zevende lid 
De klachtencommissie kan, in het belang van het onderzoek en/of in het belang van de positie van de klager, 
naar de aangeklaagde de klacht sturen, waarin het adres van de klager ontbreekt. Dit gegeven is immers niet van 
belang voor de aangeklaagde. In dat geval wordt volstaan met de schriftelijke mededeling: ‘adresgegevens bij de 
commissie bekend’. De commissie dient dan wel over deze gegevens te beschikken.  
De commissie kan, indien de vrees bestaat dat kennisgeving van de stukken door een partij haar lichamelijke of 
geestelijke gezondheid of de persoonlijke levenssfeer zou schaden, bepalen dat deze kennisneming is 
voorbehouden aan een gemachtigde, die advocaat of arts is of die daarvoor van de commissie bijzondere 
toestemming heeft gekregen. 
 
Artikel  16, eerste lid 
Het College van Bestuur stelt de klager en de aangeklaagde op de hoogte van het advies van de 
klachtencommissie, tenzij naar het oordeel van het College van Bestuur, al dan niet op aangeven van de 
commissie, zwaarwegende belangen zich daartegen verzetten.  
Indien de klacht door het College van Bestuur ongegrond wordt verklaard, kan het College van Bestuur op 
verzoek van en in overleg met de aangeklaagde in een passende rehabilitatie voorzien, zo nodig na advies van de 
klachtencommissie. 
 
Artikel  16, derde lid 
Indien in deze maatregel een rechtspositionele maatregel is begrepen, worden de vigerende bepalingen in de 
CAO VO en de bepalingen zoals verwoord in het protocol seksueel misbruik en seksuele intimidatie in acht 
genomen.   
 
Artikel  17 
Informatie over deze regeling wordt opgenomen in de schoolgids.  
Namen en telefoonnummers van de voorzitter en de secretaris van de klachtencommissie, van de 
vertrouwenspersoon en van de contactpersoon kunnen in de schoolgids worden opgenomen. 
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PESTPROTOCOL 
 
 
ALGEMEEN 
 
Waarom een pestprotocol? 
Het Pius X College wil de leerlingen een veilig pedagogisch klimaat bieden, waarin zij zich harmonieus en op een 
prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen. Alle personeelsleden bevorderen deze ontwikkeling door het 
scheppen van een veilig, geborgen omgeving met een prettige werksfeer in de klas, respectvolle omgang in en 
om het gebouw. In veruit de meeste gevallen lukt dit door ongeschreven regels aan te bieden en deze te 
onderhouden, maar soms is het gewenst om duidelijke afspraken met de betrokkenen te maken. Een van die 
duidelijke regels is dat leerlingen met respect met elkaar dienen om te gaan. Dat het niet altijd als 
vanzelfsprekend wordt ervaren, geeft aan dat we het kinderen moeten leren en daar dus energie in moeten 
steken. Ons pedagogisch uitgangspunt is dat alle kinderen met elkaar moeten leren omgaan. 
 
Dat leerproces verloopt meestal vanzelf goed, maar het kan ook voorkomen dat een leerling in een enkel geval 
systematisch door andere kinderen wordt gepest. Dan kan een kind zodanig in de knoop komen met zijn 
schoolomgeving, dat de ongeschreven regels van de medewerkers in de school niet meer voldoende veiligheid 
bieden en daarmee de gewenste ontwikkeling onderbreken. In een dergelijk geval is het van groot belang dat het 
probleem erkend wordt. 
 
In dit protocol is vastgelegd op welke wijze we het pestgedrag van kinderen in voorkomende gevallen 
benaderen. Het biedt betrokkenen duidelijkheid over impact, ernst en ook specifieke aanpak van dit ongewenste 
gedrag. 
 
Begripsomschrijvingen 
Plagen en pesten, wat is daar het verschil tussen? 
Iemand op het schoolplein een stevige duw geven kan plagen zijn, maar het kan net zo goed gaan om echt 
pestgedrag. We spreken over plagen wanneer kinderen min of meer aan elkaar gewaagd zijn en het vertoonde 
gedrag een uitnodigend karakter heeft om respons te geven vanuit een onschuldige sfeer. Het gaat dan om een 
prikkelend spelletje, dat door geen van de betrokkenen als bedreigend of echt vervelend wordt ervaren. Er is 
sprake van een pedagogische waarde: door elkaar eens uit te dagen leren kinderen heel goed om met allerlei 
conflicten om te gaan. Dat is een vaardigheid die ze later in hun leven van pas komt bij conflicthantering, waar 
iedereen in zijn leven mee te maken krijgt. 
 
Voorbeelden van specifiek pestgedrag 
Verbaal: 

- vernederen: ‘Haal jij alleen de ballen maar uit de bosjes, je kunt niet goed genoeg voetballen om echt 
mee te doen.’; 

- schelden: ‘Viespeuk, etterbak, mietje, enz.’; 
- dreigen: ‘Als je dat doorvertelt, dan grijpen we je.’; 
- belachelijk maken, uitlachen bij lichaamskenmerken of bij een verkeerd antwoord in de klas; 
- leerlingen een bijnaam geven op grond van door de leerlingen als negatief ervaren kenmerken (rooie, 

dikke, dunne, flapoor, grindtegel, enz.); 
- gemene briefjes schrijven om een kind uit een groepje te isoleren of steun zoeken om samen te kunnen 

spannen tegen een andere leerling. 
Fysiek: 

- trekken en duwen of zelfs spugen; 
- schoppen en laten struikelen; 
- krabben, bijten en haren trekken. 

 
Intimidatie: 

- een leerling hinderlijk blijven volgen of ergens opwachten; 
- iemand in de val laten lopen, de doorgang versperren of klem zetten; 
- dwingen om bezit af te geven; 
- een leerling dwingen bepaalde handelingen te verrichten. 
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Isolatie: 
samen met andere leerlingen zorgen dat een medeleerling buiten de groep komt te staan en uitgesloten wordt. 
Stelen of vernielen van bezittingen: 

- afpakken van schoolspullen, kleding of speelgoed; 
- beschadigen en kapotmaken van spullen: boeken bekladden, schoppen tegen en gooien met een 

schooltas, banden van de fiets lek steken. 
 
Het specifieke van pesten is dus gelegen in het bedreigende en vooral systematische karakter. 
We spreken van pestgedrag als de veiligheid van de omgeving van de leerling wordt aangetast. De inzet van het 
pestgedrag is altijd macht door intimidatie. Bij dit echte pestgedrag zien we ook altijd de onderstaande 
rolverdeling terug bij een aantal betrokkenen. 
 
De betrokkenen 
Het gepeste kind 
Sommige leerlingen hebben een grotere kans om gepest te worden dan anderen. Dat kan komen door uiterlijke 
kenmerken, maar het heeft vaker te maken met vertoond gedrag, wijze waarop gevoelens worden beleefd en de 
manier waarop dat geuit wordt. Uit onderzoek blijkt dat kinderen gepest worden in situaties waarin pesters al de 
kans krijgen om een slachtoffer te pakken te nemen. Er is dan al sprake van een onveilige situatie, waarbinnen 
een pester zich kan manifesteren en zich daarin ook nog verder kan ontwikkelen. 
Leerlingen die gepest worden doen vaak andere dingen dan de meeste leeftijdgenoten in hun omgeving. Ze zijn 
goed in vakgebieden of juist niet. Er zijn helaas aanleidingen genoeg om door anderen gepest te worden mits de 
pesters daar de kans voor krijgen vanuit de situatie. 
 
Veel leerlingen die worden gepest hebben (vaak tijdelijk) een beperkte weerbaarheid. Ze zijn niet in staat 
daadwerkelijk actie te ondernemen tegen de pestkoppen en stralen dat dan ook uit naar hun kwelgeesten. Vaak 
worden ze angstig en onzeker in een groep, ze durven weinig of niets te zeggen, omdat ze bang zijn om 
uitgelachen te worden. Deze angst en onzekerheid worden verder versterkt door het ondervonden pestgedrag, 
waardoor het gepeste kind in een vicieuze cirkel komt, waar het zonder hulp niet of heel moeilijk uitkomt. 
 
Gepeste leerlingen voelen zich vaak eenzaam, hebben in hun gepeste omgeving geen vrienden om op terug te 
vallen en kunnen soms beter met volwassenen opschieten dan met hun leeftijdgenoten. Jongens die worden 
gepest horen bijna nooit tot de motorisch beter ontwikkelde kinderen. 
 
De pesters 
Leerlingen die pesten zijn vaak juist fysiek wel de sterksten uit de groep. Ze kunnen zich permitteren zich 
agressiever op te stellen en ze reageren dan ook met dreiging van geweld of de indirecte inzet van geweld. 
Pesters lijken in eerste indruk populair te zijn in een klas, maar ze dwingen hun populariteit in de groep af door te 
laten zien hoe sterk ze zijn en wat ze allemaal durven. 
Met het vertoonde pestgedrag gaat ze dat gemakkelijk af en ze krijgen andere leerlingen mee bij het gedrag naar 
een slachtoffer. Pesters hebben ook feilloos in de gaten welke medeleerlingen gemakkelijk aan te pakken zijn en 
als ze zich al vergissen, gaan ze direct op zoek naar een volgend slachtoffer. De zwijgende meerderheid en 
potentiële meelopers krijgen een keuze die onuitgesproken wordt opgelegd en die aan duidelijkheid niet te 
wensen overlaat: ‘Je bent vóór of je bent tegen me.’ Hier gaat een grote dreiging uit naar de gezamenlijke 
omgeving van pester en slachtoffer. Alles is immers beter dan door de ‘machtige pester’ zelf gepest te worden. 
De pesters stralen juist deze dreigende zekerheid met verve uit. Ze overtreden bewust regels en storen zich aan 
god noch gebod en hebben vaak de vaardigheden ontwikkeld met hun daden weg te komen. Het profiel van de 
pester is sterk zelfbevestigend, hij ziet zichzelf als een slimme durfal die de dommerds de loef afsteekt en ze dat 
ook bij herhaling laat merken. ‘Wie maakt mij wat?’ staat met grote letters op het voorhoofd geschreven. 
 
Het komt ook regelmatig voor dat een pestkop een leerling is die in een andere situatie zelf slachtoffer is of was. 
Om te voorkomen weer het mikpunt van pesten te worden, kan een leerling zich bijvoorbeeld in een andere 
omgeving dan die van zijn slachtofferrol, vervolgens als pester gaan opstellen en manifesteren. ‘Laten pesten 
doet pesten.’ 
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Meisjes pesten minder openlijk dan jongens en vaak op een subtiele manier waarbij de uitdaging naar het gezag 
ter plekke niet echt aan de orde is. Ze pesten meer met woorden, maken geniepige opmerkingen of sluiten 
andere kinderen buiten. Meisjes opereren minder individueel en meer met groepsvorming in de zin van er al dan 
niet bij te horen. Fysiek geweld komt bij deze groep pesters veel minder voor. 
 
Een succesvolle pester leert niet om zijn agressie op een andere manier te uiten dan door het ongewenste 
pestgedrag te vertonen. Ook pesters hebben op termijn last van hun pestgedrag. 
Door hun verkeerde en vooral beperkte sociale vaardigheden hebben ze vaak moeite om vriendjes op lange 
termijn te maken en een vriendschap op te bouwen en te onderhouden op andere gronden dan die van macht 
en het delen in die macht. Pesters maken een abnormale sociale ontwikkeling door met alle gevolgen van dien 
voor de pester zelf. 
 
De meelopers en de andere kinderen 
De meeste leerlingen zijn niet direct betrokken bij pesten in de direct actieve rol van pester. 
Sommigen behouden enige afstand en anderen doen incidenteel mee. Dit zijn de zogenaamde ‘meelopers’. Er 
zijn ook leerlingen die niet merken dar er gepest wordt, of er zijn er die het niet willen weten dat er gepest wordt 
in hun directe (school)omgeving. 
 
Het specifieke kenmerk van een meeloper is de grote angst om zelf in de slachtofferrol te geraken. Maar het kan 
ook zijn dat meelopers stoer gedrag wel interessant vinden en denken daardoor in populariteit mee te liften met 
de pester in kwestie. 
 
Vooral meisjes doen nogal eens mee om een vriendin te kunnen behouden. Als leerlingen actiever gaan mee 
pesten in een grotere groep, voelen ze zich minder betrokken en verantwoordelijk voor wat er met pesten wordt 
aangericht. Alles wat in een groep gebeurt laat het individueel denken meer en meer achter zich en zo kan met 
name groepsgedrag leiden tot excessen die achteraf voor iedereen inclusief de pesters onacceptabel zijn. 
 
Het heeft absoluut zin om daadwerkelijk op te staan tegen het pesten. Zodra anderen de gepeste leerling te hulp 
komen of tegen de pesters zeggen dat ze moeten ophouden, kan de situatie aanzienlijk veranderen. Het pesten 
wordt dan al direct minder vanzelfsprekend en draagt bovendien grotere risico’s met zich mee. De situatie voor 
met name meelopers verandert door het ongewenste karakter van het vertoonde pestgedrag. Het wordt 
duidelijk dat het geen groepsnorm is om mee te gaan in het pestgedrag. Meelopers horen graag bij de norm en 
de grote groep en zijn niet bereid en ook niet in staat om grote risico’s te lopen waarvan ze de gevolgen niet 
kunnen overzien, dit in tegenstelling tot de ervaren pester. 
 
Leerlingen die pestgedrag signaleren en dit bij de docent of mentor aangeven vervullen een belangrijke rol. Ook 
de ouders kunnen een belangrijke rol spelen. Ouders van kinderen die gepest worden en die dit probleem met 
de school willen bespreken, zijn natuurlijk altijd emotioneel bij het onderwerp betrokken. De gevoelde onmacht 
bij deze ouders wordt door hen sterk ervaren en is niet altijd een goede leidraad tot een rationeel handelen. De 
ouder wil maar één ding en dat is dat het pestgedrag ogenblikkelijk stopt. 
Ouders van kinderen die niet direct bij het pesten zijn betrokken, kunnen meer afstand nemen. Daardoor zijn ze 
beter in staat om duidelijk te maken aan hun kind dat er iets aan het pesten gedaan moet worden. Dit is ook in 
het belang van de opvoeding en ontwikkeling van hun eigen kind. Als er in de omgeving van een kind gepest 
wordt, heeft het kind zelf ook last van een onveilige, onprettige sfeer in de school. 
 
Te verwachten problemen bij de aanpak van pesten 
Bij de gepeste leerling 
Een gepeste leerling schaamt zich vaak voor zijn gedrag, het voldoet niet aan normen die de ouders graag in hun 
kinderen terugzien: een vrolijk en vooral onbezorgd kind dat zelfstandig in staat is zijn boontjes te doppen. 
Pesten is een groot probleem voor leerlingen en zorgt ook voor een evenredig groot probleem bij de erkenning 
en de aanpak ervan. Veel gepeste leerlingen doen er dan uiteindelijk ook maar het zwijgen en vereenzamen. De 
angst wordt aanvankelijk nog groter als het pesten bespreekbaar gemaakt wordt door de ouders, waardoor het 
gepeste kind eens te meer met de gevolgen van het pesten kan worden geconfronteerd. Als represaille kan er in 
nog heviger mate gepest worden dan daarvoor al het geval was. 
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Bij de pester 
De pester zelf ziet zich in zijn machtsspel bedreigd, en dat moet ten koste van alles voorkomen worden. Soms 
blijken de pesters echter net zo opgelucht als de slachtoffers bij een duidelijke aanpak. Er wordt immers ook 
aandacht besteed aan hun onmacht om normaal met andere leerlingen een relatie op te bouwen. Bij een aantal 
pesters is dat hun liefste wens, waarvoor ze echter helaas onmachtig zijn door het ontbreken van het hanteren 
van de juiste vaardigheden. 
 
In de directe leerling-omgeving 
Daarnaast is het goed te weten dat er altijd leerlingen zijn die zich schuldig voelen omdat ze niet op kunnen 
komen voor het slachtoffer door actief te helpen of een volwassene te hulp te roepen. Dit is vergelijkbaar met 
het niet te hulp schieten bij het verdrinken van mensen, waar een menigte bij aanwezig is. 
 
Ook zijn er altijd leerlingen die helemaal niet in de gaten hebben dat er in hun omgeving gepest wordt. Ze zien 
wel het een en ander gebeuren, maar kunnen de gebeurtenissen niet duiden als pestgedrag, waar gepeste 
kinderen erg veel last van ondervinden. 
 
Bij de ouders 
Ouders hebben vaak moeite om hun kind terug te zien in de rol van meeloper of pester. Ouders beschikken niet 
altijd over de juiste informatie en ook het zich op beperkte schaal voordoen van conflictsituaties tussen groepen 
leerlingen, zorgt ervoor dat er nauwelijks vergelijkingsmateriaal voorhanden is. Een pester op school hoeft zich in 
de thuissituatie niet als pester te manifesteren. Sommige ouders zien ook de ernst van de situatie onvoldoende 
in. Zij vertalen het pestgedrag van hun kind in weerbaar gedrag. Hun kind maakt echter een abnormale 
ontwikkeling door met grote risico’s op normatief afwijkend gedrag op latere leeftijd met grote gevolgen. Andere 
ouders zien er niets meer in dan wat onschuldige kwajongensstreken. De slogan: ‘Ach iedereen is wel eens 
geplaagd, u toch ook?’, geeft de visie van de ouders op dit gedrag aardig weer. Behalve de pester moeten dus 
ook vaak de ouders doordrongen worden van het ongewenste karakter van alle betrokkenen van het vertoonde 
pestgedrag. 
 
Uitgangspunten bij ons pestprotocol  

1. Als pesten en pestgedrag plaatsvindt, ervaren we dat als een probleem van onze school, zowel voor de 
leerlingen (gepest of pesters en ook de ‘zwijgende’ groep), hun ouders, docenten en alle andere 
personeelsleden binnen de school. 

2. De school heeft een inspanningsverplichting om pestgedrag te voorkomen en aan te pakken door het 
scheppen van een veilig pedagogisch klimaat waarbinnen pesten als ongewenst gedrag wordt ervaren 
en in het geheel niet wordt geaccepteerd. 

3. Het personeel van het Pius X College moet tijdig reageren en alert zijn op pestgedrag in algemene zin. 
Indien pestgedrag optreedt, moet het personeel duidelijk stelling en actie ondernemen tegen dit 
gedrag. 

4. Wanneer pesten, ondanks alle inspanningen, weer optreedt, voert de school de uitgewerkte 
protocollaire procedure uit. 

5. Dit pestprotocol wordt door de teams en de Ouderraad van de verschillende locaties onderschreven en 
ook aan alle ouders ter kennisname aangeboden middels publicatie op de website van de school. 
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PESTPROTOCOL PIUS X COLLEGE 
 
Wat is de inhoud van het pestprotocol 
Het pestprotocol vormt de verklaring van de vertegenwoordigers van de school en de ouders waarin is 
vastgelegd dat men pestgedrag op school niet accepteert en volgens een vooraf bepaalde handelwijze gaat 
aanpakken. 
 
Het Pius X College wil voor alle leerlingen die de school bezoeken een veilige school zijn. 
Dit betekent dat de school expliciet stelling neemt tegen pestgedrag en concrete maatregelen neemt bij 
voorkomend pestgedrag. 
 
Om welke protocollaire maatregelen gaat het? 

A. Maatregelen en procedure 
Preventieve maatregelen 
1.    De mentor bespreekt met de leerlingen de algemene afspraken en regels in de klas als         
       normaal gebruikelijk aan het begin van het schooljaar. Het onderling plagen en pesten 
       wordt hier benoemd en besproken en de regels van het pestprotocol worden expliciet   
       uitgelegd. 
2.    Indien de mentor daar aanleiding toe ziet, besteedt hij of zij expliciet aandacht aan 
       pestgedrag in een groepsgesprek. 
3.   In de onderbouw wordt nadrukkelijk aandacht geschonken aan sociale vaardigheden, Hierbij komt  
      ‘pesten’ expliciet aan dde orde. 
 
Repressieve maatregelen 
1. Indien er sprake is van pestgedrag binnen de school(omgeving), wordt er tijdens lessen, maar ook 

tijdens pauzes extra opgelet door het personeel. 
2. Indien er sprake is van incidenten betreffende pestgedrag wordt dat met de betrokken leerlingen 

besproken door de mentor van de leerling(en). Dit gesprek staat niet op zichzelf maar wordt 
regelmatig herhaald om het probleem aan te pakken. Van dit gesprek worden aantekeningen 
gemaakt in het leerlingvolgsysteem van zowel de pester als het gepeste kind. 

3. Indien er sprake is van herhaald pestgedrag worden de ouders van de pester door de mentor en de 
leerlingbegeleider op de hoogte gesteld van de ongewenste gebeurtenissen in een gesprek op 
school. Aan het eind van dit oudergesprek worden de afspraken met de pester uitdrukkelijk 
doorgesproken en ook vastgelegd. Ook de op te leggen sancties bij overtreding van de afspraken 
worden daarbij vermeld. Gedacht kan worden aan uitsluiting van met name die situaties die zich in 
het bijzonder lenen voor pestgedrag. Bovendien zal de pester verplicht worden zich in te zetten ten 
behoeve van de eventuele reïntegratie van de gepeste. 

4. Indien het probleem zich toch blijft herhalen meldt de mentor dit gedrag in overleg met de 
leerlingbegeleider aan de betreffende teamleider. De mentor overhandigt de teamleider een 
gedocumenteerd protocol met daarin de data van de gebeurtenissen, de data en inhoud van de 
gevoerde gesprekken en de vastgelegde afspraken zoals die gemaakt zijn om het pesten aan te 
pakken. De leerlingbegeleider bespreekt de situatie zorgteam of verwijst eventueel door naar 
externe instanties (bijv. afdeling jeugdzorg van de G.G. en G.D. dan wel het R.I.A.G.G.). 

5. De teamleider roept de ouders op school voor een gesprek. Ook het kind kan in dit eerste directe 
gesprek betrokken worden. De teamleider gaat uit van het opgebouwde archief van de mentor en 
vult dit archief verder aan met het verloop van de gebeurtenissen. 

6. Een en ander wordt zorgvuldig gedocumenteerd in het digitale leerlingvolgsysteem van de school. 
7. Indien het pestgedrag van de pester niet aanzienlijk verbetert, en/of de ouders van het kind 

onvoldoende meewerken om het probleem aan te pakken, kan de locatiedirecteur van de school 
overgaan tot bijzondere maatregelen als daar zijn: isoleren van de pester of een (tijdelijke) 
uitsluiting van het bezoeken van de lessen van de school met een maximum van drie dagen. In 
bijzonder ernstige situaties kan overgegaan worden tot schorsing of definitieve verwijdering van de 
school. 
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B. De concrete pedagogische invulling als handvat van het pestprotocol 
Formulieren en procedures leiden op zichzelf niet tot het verdwijnen van ongewenst gedrag. Wel is het 
belangrijk om in zaken als pestgedrag duidelijk te monitoren hoe het verloop van een casus wordt 
behandeld, want er is veel tijd mee gemoeid en er zijn ook vele betrokkenen. Onderstaande tekst geeft 
concrete invullingen en handreikingen in het pedagogisch handelen vanuit de professionele 
schoolomgeving. 
 
Bij het signaleren van een pestprobleem, waarbij de leerling het niet aan de docent of eigen mentor 
durft te vertellen, kan een leerling naar een personeelslid van eigen keuze gaan. Ook de 
vertrouwenspersonen zijn hiervoor beschikbaar. 
 
De mentor heeft een zeer belangrijke rol. De mentor zal, evenals alle andere werknemers binnen de 
school, helder en duidelijk moeten maken dat dit ongewenste gedrag volstrekt niet geaccepteerd wordt. 
De mentor biedt in eerste instantie de gepeste leerling bescherming, spreekt ernstig met de pester en 
zijn ouders en richt zich vervolgens op de zwijgende middengroep en de meelopers. 
 
Hulp aan de gepeste leerling 
De begeleiding van de gepeste leerling is van groot belang. De leerling is eenzaam en heeft als 
slachtoffer recht op professionele zorg vanuit de school. Naast het voorkomen van nieuwe ongewenste 
ervaringen staat het verwerken van de ervaringen. Dit gebeurt door achtereenvolgens: 

- gesprekken met bij voorkeur de mentor van de leerling. Bij het monitoren van ontwikkelingen is het van 
belang naast incidentele momenten ook vaste momenten van gesprek in te bouwen waarin de leerling 
gevraagd wordt naar de gewenste vooruitgang. Het doel is tweeledig: zowel het signaleren van nieuwe 
prikkels als het verwerken van de eerdere ervaringen; 

- schriftelijke verwerking door de leerling. Het kind krijgt de beschikking over een ‘verwerkingsschriftje’ 
dat op elk gekozen moment door de leerling kan worden ingevuld in en buiten de reguliere schooltijd 
om. Het gaat hier om een vertrouwelijk instrument van kind en mentor. Het kind krijgt op die manier de 
gelegenheid de traumatische ervaringen van zich af te schrijven. 

 
Hulp aan de pester 
De pesters hebben in ons pedagogisch stelsel ook recht op hulp, zij zijn niet in staat om op een normale 
wijze met anderen om te gaan en hebben daar onze professionele hulp bij nodig. Die hulp kan bestaan 
uit de volgende activiteiten: 

- een gesprek vanuit het protocol waarin ondubbelzinnig zal worden aangegeven welk gedrag niet 
geaccepteerd wordt op school. Dit gesprek wordt gevoerd als een slecht-nieuwsgesprek. Er wordt een 
schriftelijk verslagje van gemaakt. Met duidelijke afspraken voor vervolggesprekken op termijn 
ongeacht de ontwikkelingen en welke straf er zal volgen indien het pestgedrag toch weer voorkomt; 

- pestgedrag wordt binnen het team van de school gemeld zodat al het personeel alert kan reageren; 
- de ouders worden geïnformeerd van zowel de pester als de gepeste leerling; 
- van alle gesprekken met de pester en/of de ouders worden verslagen gemaakt. Indien deze activiteit 

geen oplossing biedt voert de mentor een aantal probleemoplossende gesprekken met de leerling 
waarbij getracht zal worden de oorzaak van het pesten te achterhalen. Daarnaast proberen we de 
pester gevoelig te maken voor hetgeen hij/zij aanricht bij de gepeste medeleerling; 

- als het pestgedrag blijft voortduren roept de school de hulp in van het R.I.A.G.G. of andere externe 
professionals; 

- indien dit alles niet leidt tot een verbetering zal de school passende sancties toepassen. 
 

Hulp aan de zwijgende middengroep en de meelopers 
De zwijgende middengroep is, als eerder beschreven in dit document, van cruciaal belang in de aanpak 
van het probleem. Als de groep eenmaal in beweging is gebracht, hebben leerlingen die pesten veel 
minder te vertellen. Deze middengroep is eenvoudig te mobiliseren, niet alleen door het personeel, 
maar ook door de ouders. 
 
Hulp aan de ouders 
Voor de ouders van de gepeste leerling is het van belang dat de school ernst maakt met de aanpak van 
het pesten. Met de ouders van de gepeste leerling zal overleg zijn over de aanpak en de begeleiding van 
hun kind. De ouders van de pesters moeten absoluut op de hoogte zijn van wat er met hun kind 
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gebeurt. Zij hebben er recht op te weten dat hun kind in sociaal opzicht bepaald zorgwekkend gedrag 
vertoont dat dringend verbetering behoeft. 

- De ouders van de zwijgende middengroep en de meelopers moeten zich bij de leerkracht kunnen 
melden als zij van hun kind vernemen dat er een kind gepest wordt. Ook voor ouders moet een klimaat 
geschapen worden waarin het duidelijk is dat de school open staat voor dit soort meldingen. 

- Ouders kunnen hun kinderen zeggen dat zij het verschrikkelijk vinden als kinderen elkaar pesten. Dat als 
hun kind het ziet, het zeker niet mee moet pesten, maar stelling moet nemen. Indien het kind die 
stelling niet durft te nemen, het dat altijd aan de ouders of aan de leerkracht moet vertellen. Praten 
over pesten is fundamenteel anders dan klikken. Ouders moeten hun kind daarin ondersteunen en 
begeleiden. 

 
 

De belangrijkste regel van het pesten luidt: 
 

WORD JE GEPEST, PRAAT ER THUIS EN OP SCHOOL OVER.  
JE MAG HET NIET GEHEIM HOUDEN! 

 
 
 
De 10 gouden omgangsregels: 
 

1. Wij gunnen iedereen de ruimte om volwaardig deel uit te maken van de scholengemeenschap. 
2. Wij respecteren elkaar met alle verschillen in opvattingen, overtuigingen, achtergronden, seksuele 

geaardheid en lichamelijke kenmerken. Wij discrimineren niet. 
3. Wij mogen en kunnen elkaar aanspreken op onze verantwoordelijkheid voor een goed leefklimaat op 

school. 
4. Wij maken geen misbruik van onze machtspositie en we gebruiken geen verbaal, fysiek of psychisch 

geweld. 
5. Wij hebben respect voor elkaars eigendommen. 
6. Wij gebruiken geen racistische en/of seksistische taal die kwetsend is voor anderen. 
7. Wij pesten niet. 
8. Wij nemen elkaar serieus en helpen elkaar waar mogelijk en nodig is. 
9. Wij spelen niet voor eigen rechter maar roepen de hulp van anderen in als dat nodig is. 
10. Wij helpen elkaar ons aan de regels te houden. 
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1. Doelstelling 
Dit convenant heeft tot doel om een eenduidig en sluitend stelsel van afspraken te maken ten behoeve 
van het voorkomen en bestrijden van overlast, vandalisme en ander crimineel gedrag en het creëren van 
een (sociaal) veilig klimaat op en rondom de scholen voor voorgezet onderwijs binnen de gemeente 
Almelo. 
 
Betrokken partijen: 

 Gemeente Almelo 
 Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs De Oosthoek 
 Openbaar primair Onderwijs Almelo 
 De Vrije Scholen Athena 
 Stichting Quo Vadis 
 Deventer Montessorivereniging 
 St. Katholiek Onderwijs Bornerbroek 
 Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Noord Oost Twente 
 Schoolvereniging De Kei te Aadorp 
 Vereniging voor Christelijk Onderwijs Twenterand 
 St. Attendiz 
 St. TWOG 
 St. SOTOG 
 AOC Oost 
 St. openbaar V.O. Almelo 
 St. Carmel (Pius en Canisius) 
 St. PCOA (CSG Het Noordik) 
 Politie Twente 
 Openbaar Ministerie 
 Bureau Halt Twente 

 
Uitgangspunten: 
De betrokken partijen hebben een gezamenlijk belang bij het in stand houden en creëren van een veilig 
schoolklimaat. Door ondertekening van het convenant maken de partijen kenbaar dat zij een herkenbaar 
en uniform veiligheidsbeleid voeren op de scholen die participeren in dit convenant. Dit houdt in dat de 
scholen hun interne regelgeving en sanctiebeleid uitvoeren op basis van het Handelingsprotocol 
Schoolveiligheid en daarbij zoveel mogelijk worden ondersteund door genoemde betrokken partijen. Door 
ondertekening hebben betrokken partijen de inspanningsverplichting en de intentie om het convenant 
naar vermogen uit te voeren. De uitvoering van het convenant en het Handelingsprotocol zal jaarlijks 
worden geëvalueerd. 
 
De betrokken partijen hebben de volgende verantwoordelijkheden op het gebied van schoolveiligheid: 
 

 Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van een integraal 
veiligheidsbeleid in haar gemeente. 

 De scholen zijn op grond van wettelijke bepalingen verantwoordelijk voor de veiligheid en het 
welzijn van leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel, leerlingen en bezoekers van de 
school. 

 De politie is belast met de handhaving van wet- en regelgeving en de openbare orde onder 
verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. 

 Het Openbaar Ministerie is verantwoordelijk voor de strafrechtelijke handhaving van de 
rechtsorde. 

 Bureau Halt is verantwoordelijk voor de Haltafdoeningen en preventietaken. 
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2. Contactpersonen 
 
2.1 Elk der deelnemende partijen wijst een vast contactpersoon aan die optreedt als 

vertegenwoordiger van die partij. Daarnaast wijst elk der deelnemende partijen een vervanger 
aan. 

 
2.2 De kerntaken van de contactpersonen zijn: 

 eerste aanspreekpunt zijn voor de andere partijen 
 zodanig informeren van de andere partijen dat elke partij zijn rol optimaal kan vervullen 
 eerste aanspreekpunt zijn voor de eigen organisatie 
 zorg dragen voor de doorverwijzing binnen de eigen organisatie 
 informeren van de eigen organisatie met betrekking tot ontwikkelingen en activiteiten voor de 

uitvoering van het convenant 
 deelnemen aan evaluaties van dit convenant 

 
 
 
 
 
3. De rol van de gemeente 
 
3.1 De gemeente voert de regie over het lokale integraal veiligheidsbeleid.  
 
3.2 De gemeente organiseert de in artikel 8.2 bedoelde evaluatiebijeenkomsten.  
 
3.3 De gemeente adviseert en ondersteunt vanuit haar Leerplicht- en RMC (Regionaal Meld- en 

Coördinatiepunt) taken de scholen bij preventieve en curatieve aanpak van schoolverzuim en het 
voortijdig schoolverlaten van leerlingen zoals beschreven in het Handelingsprotocol. 

 
3.4 De gemeente stemt afspraken die voortvloeien uit dit convenant af met de activiteiten van de 

leerplichtambtenaren. 
 
3.5 De gemeente stemt afspraken die voortvloeien uit het convenant af met de door de overheid 

gesubsidieerde voorzieningen op de terreinen van jeugdzorg en jeugdhulpverlening. 
 
3.6 De gemeente stimuleert de scholen om voorlichting en advies te geven inzake veiligheid en 

leefbaarheid in samenwerking met netwerkpartners zoals Bureau Halt Twente, Tactus 
Verslavingszorg, en het CJG. 

 
3.7 Daar waar nodig en voor zover mogelijk, gelet op de regelgeving en eventuele andere 

beperkingen, treft de gemeente voorzieningen in de sfeer van de openbare ruimte. 
 
 
 
4. De rol van de scholen 
 
4.1 De school zorgt voor ontwikkeling, vaststelling en actualisering van het veiligheidsbeleid binnen 

de school conform de zorgsystematiek van de Wet op de Arbeidsomstandigheden. Hiertoe stelt 
de school een schoolveiligheidsplan op.1 De school spant zich ervoor in dat de daaruit 
voortvloeiende activiteiten worden uitgevoerd. 

                                                 
1 Het schoolveiligheidsplan is een praktische uitwerking van het schoolplan, waarin onder andere de visie van de 
school op veiligheid is opgenomen. Het schoolveiligheidsplan is een raamwerk, waardoor verwezen kan worden naar 
andere documenten zoals een schoolreglement, schoolregels en gedrags-/ handelingsprotocollen. Het 
schoolveiligheidsplan heeft zowel betrekking op preventieve  als repressieve aspecten en maatregelen. De nadruk ligt 
echter op het voorkomen van onveiligheid (preventie). 
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4.2 De school wijst per vestiging een persoon aan die optreedt als contactpersoon voor de uitvoering 

van dit convenant. Deze is ook de contactpersoon vanuit de school richting de gemeente, de 
politie en de leden van het zorgadviesteam van de school. 

 
4.3 Binnen de school worden zodanige afspraken gemaakt en gecommuniceerd dat het voor een 

ieder duidelijk is tot wie men zich kan wenden inzake veiligheid in school. 
 
4.4 In het schoolreglement wordt een paragraaf veiligheid opgenomen met minimaal: 

 de mededeling dat binnen de school één of meer vertrouwenspersonen zijn aangesteld; 
 een verbod op crimineel gedrag, zoals vandalisme, diefstal, intimidatie waaronder ook 

seksuele 
intimidatie, bedreiging, mishandeling en discriminatie; 

 een protocol hoe om te gaan met extreme uitingen door scholieren, personeel en 
onderwijsondersteunend personeel 

 een verbod op het gebruik/ bezit van alcohol en drugs in of om de school; 
 de mededeling dat bij het plegen van een strafbaar feit van meer dan geringe betekenis 

aangifte 
wordt gedaan; 

 de mededeling dat ook ingeval van (het vermoeden van) crimineel gedrag contact met de 
politie 
kan worden opgenomen, welk contact zonodig gevolgd wordt door verdere acties zoals 
bijvoorbeeld aangifte; 

 de mededeling dat de school zich het recht voorbehoudt om de ter beschikking gestelde 
kluisjes 
en dergelijke te openen. 

 
4.5 De school leeft het schoolreglement na en sanctioneert altijd indien de regels worden overtreden. 
 
4.6 De school draagt er zorg voor dat de schoolregels, wanneer nodig, worden aangepast om 

ongewenst gedrag tegen te gaan en gewenste handhavingmaatregelen te kunnen nemen. 
 
4.7 De school zorgt voor de implementatie van een handelingsprotocol schoolveiligheid (als 

onderdeel van het schoolveiligheidsplan). De school zorgt er voor dat alle medewerkers op de 
hoogte zijn van het handelingsprotocol en daar ook naar handelen. 

 
4.8 De school zorgt er voor dat ouders en leerlingen op de hoogte zijn van de afspraken die 

voortvloeien uit de uitvoering van het handelingsprotocol. Dit onder meer door opname van 
relevante zaken in het schoolreglement en het bespreken van het Handelingsprotocol in de 
daarvoor geëigende lessen of anderszins. 

 
4.9 De school houdt een incidentenregister bij met overtredingen van regels door leerlingen en de 

genomen maatregelen van de school binnen het kader van het handelingsprotocol. 
 
4.10 De school bevordert dat slachtoffers van strafbare feiten aangifte doen. De school doet altijd 

aangifte als de school zelf de benadeelde partij is. 
 
4.11 De school zal, daar waar mogelijk en op basis van overleg, medewerking verlenen aan het ten 

uitvoer brengen van eventueel aan een leerling van de betreffende school op te leggen 
(pré)justitiële sancties. 

 
4.12 De school werkt zo veel mogelijk mee aan de uitvoering van maatregelen die de politie inzake de 

handhaving van wet- en regelgeving en de openbare orde noodzakelijk acht. 

                                                                                                                                                              
Binnen het schoolveiligheidsplan wordt de monitoring van veiligheid meegenomen. Te denken valt aan: 
incidentenregistratie, veiligheidsbeleving, welzijns-/tevredenheidsonderzoek, RI&E etc. 
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4.13 Bij het vermoeden van een ernstige bedreiging van de veiligheid in school, dan wel het 

vóórkomen van crimineel gedrag door leerlingen in en om de school, kan de school in alle 
gevallen melding doen bij de wijk- of jeugdagent van de politie en zo nodig overleg voeren inzake 
de te nemen maatregelen. 

 
4.14 De school spant zich in om te voorkomen dat leerlingen van school verwijderd worden. De 

leerplichtambtenaar zal in een zo vroeg mogelijk stadium worden ingeschakeld.  
 
 
 
5. De rol van de politie 
 
5.1 De politie stelt per school(locatie) een contactfunctionaris aan. Deze persoon (wijk- of jeugdagent) 

is het aanspreekpunt voor de school bij de politie. De wijk- of jeugdagent houdt ook een preventief 
contact met de school en wordt door de school op de hoogte gehouden van incidenten die op de 
school gespeeld hebben. De afspraken tussen school en politie worden vastgelegd in de 
Checklist Schoolveiligheid. 

 
5.2 De politie zorgt dat de afspraken in het Handelingsprotocol bekend zijn bij de uitvoerende teams 

in de wijken (via de wijk- of jeugdagent) 
 
5.3 De politie maakt afspraken met de school over de wijze waarop men aangifte kan doen van 

strafbare feiten en de voor alle betrokken scholen gelijke wijze waarop aangifte dient te worden 
gedaan. Deze strafbare feiten worden genoemd in het Handelingsprotocol. De politie houdt de 
school op de hoogte van de voortgang van de zaak waarover de school aangifte heeft gedaan. 

 
5.4 De politie spant zich in bij melding van crimineel gedrag prioriteit te geven aan een zo snel 

mogelijke interventie en afhandeling, in overleg met de schoolleiding en ouders. 
 
5.5 De politie spant zich in, waar de wet dit toestaat, aan de school advies en/of informatie te vragen 

inzake te treffen (pré-)justitiële sancties indien het een leerling van één van de in dit convenant 
genoemde scholen betreft. 

 
5.6 De politie spant zich in om, indien een leerling een strafbaar feit heeft gepleegd en dit relevant is 

voor de school, informatie te verstrekken aan de school. 
 
5.7 De politie gaat prudent om met berichtgeving aan de media en neemt daarbij de privacy van de 

leerling in acht. 
 
 
 
6. De rol van het Openbaar Ministerie 
 
6.1 Het Openbaar Ministerie kan op verzoek een bijdrage leveren aan voorlichting en advies over 

preventieve maar met name repressieve activiteiten bij criminaliteit. 
 
6.2 Het Openbaar Ministerie zal in geval van melding van strafbare feiten en opmaken van een 

proces-verbaal door de politie, ervoor zorgdragen dat strafzaken zo snel mogelijk worden 
afgedaan. 

 
6.3 Het Openbaar Ministerie spant zich in, waar de wet dit toestaat, aan de school advies en / of 

informatie te vragen inzake te treffen (pré-)justitiële sancties indien het een leerling van één van 
de in dit convenant genoemde scholen betreft. 
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6.4 Het Openbaar Ministerie biedt slachtoffer / benadeelde de mogelijkheid desgevraagd bericht te 
ontvangen over de afloop van de zaak. 

 
6.5 Het Openbaar Ministerie spant zich in om, indien een leerling een strafbaar feit heeft gepleegd, 

relevante informatie te verstrekken aan de school. 
 
 
 
7.  De rol van Halt Twente 
 
7.1 Halt Twente  kan op verzoek een bijdrage leveren aan voorlichtingen en advies over het 

schoolveiligheidsplan. 
 
7.2  Halt Twente zal in geval van melding Halt-waardige feiten(delicten die naar Halt mogen van de 

minister van Justitie) en opmaken van een procesverbaal minderjarige door de politie, ervoor zorg 
dragen dat de zaken zo snel mogelijk worden afgedaan. 

 
7.3 Halt Twente levert een bijdrage in de afdoening van schoolverzuim en werkt hierin samen met de 

leerplichtambtenaar, de school en waar nodig de jeugdofficier van Justitie. De zogenaamde 
Twentse integrale aanpak schoolverzuim. 

 
7.4 Halt Twente kan op verzoek diverse preventieactiviteiten uitvoeren ter voorkoming van 

jeugdcriminaliteit of onveiligheid op scholen. 
 
8. Evaluatie 
 
8.1 De scholen stellen jaarlijks aan de hand van standaardformulieren een veiligheidsrapportage op 

ten behoeve van de Inspectie van het Onderwijs (zie bijlage 2 voor een model 
veiligheidsrapportage). De rapportage wordt tevens verzonden aan de gemeente. 

 
8.2 Aan de hand van de veiligheidsrapportage vindt er jaarlijks onder regie van de gemeente een 

evaluatiegesprek plaats met de vertegenwoordigers van de in dit convenant genoemde partijen. 
Aan de hand van de bevindingen kan het beleid (convenant, schoolveiligheidsplan en 
handelingsprotocol schoolveiligheid) waar nodig worden bijgesteld en worden eventueel 
aanvullende afspraken gemaakt. 

 
8.3 Daarnaast vindt er door zorg van de school 4-jaarlijks een onderzoek plaats naar de beleving van 

de veiligheid in en om de school onder leerlingen, docenten en onderwijsondersteunend 
personeel. Ook dit onderzoek kan aanleiding zijn tot bijstelling van het beleid. 

 
 
 
9. Duur van het convenant 
 
Dit convenant treedt in werking op de datum van ondertekening en kan in overleg met alle partijen 
tussentijds worden gewijzigd en / of beëindigd. Dit convenant wordt in beginsel voor onbepaalde tijd 
aangegaan. 
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10. Ondertekening 
 
Dit convenant is tot stand gekomen in gezamenlijk overleg tussen de gemeente Almelo, de politie Twente,  
het Openbaar Ministerie te Almelo, Halt Twente, Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs De 
Oosthoek, Openbaar Primair Onderwijs Almelo, De Vrije Scholen Athena, Stichting Quo Vadis, Deventer 
Montessorivereniging, St. Katholiek Onderwijs Bornerbroek, Vereniging voor Protestants Christelijk 
Onderwijs Noord Oost Twente, Schoolvereniging De Kei te Aadorp, Vereniging voor Christelijk Onderwijs 
Twenterand, St. Attendiz, St. TWOG, St. SOTOG, AOC Oost, St. Openbaar V.O. Almelo, St. Carmel (Pius 
en Canisius), St. PCOA (CSG Het Noordik). Het convenant is daartoe ondertekend op 4 juli 2012 te 
Almelo. 
 

 
De wethouder onderwijs van Almelo 
 
Naam:………………………………… 
 
 
Handtekening:…………………..…… 
 
 
 
 

Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs De Oosthoek 
 
Naam:………………………………… 
 
 
Handtekening:..……………………… 
 
 
 
 

Openbaar Primair Onderwijs Almelo 
 
Naam:………………………………… 
 
 
Handtekening:……………………….. 
 
 
 
 

De Vrije Scholen Athena 
 
Naam:………………………………… 
 
 
Handtekening.……………………….. 
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Stichting Quo Vadis 
 
Naam:………………………………… 
 
 
Handtekening:.………………………. 
 
 
 
 
 

Deventer Montessorivereniging 
 
Naam:………………………………… 
 
 
Handtekening..………………………. 
 
 
 
 
 

St. Katholiek Onderwijs Bornerbroek 
 
 
Naam:…………………………………… 
 
 
Handtekening:..………………………… 
 
 
 
 
 

Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Noord Oost Twente 
 
Naam:…………………………………… 
 
 
Handtekening:…………………………. 
 
 
 
 
 

Schoolvereniging De Kei te Aadorp 
 
Naam:…………………………………… 
 
 
Handtekening:………………………….. 
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Vereniging voor Christelijk Onderwijs Twenterand 
 
Naam:…………………………………… 
 
 
Handtekening:………………………….. 
 
 
 
 
 

St. Attendiz 
 
Naam:…………………………………… 
 
 
Handtekening:.………………………… 
 
 
 
 
 

St. TWOG 
 
Naam:…………………………….….… 
 
 
Handtekening:……………………..….. 
 
 
 

 
St. SOTOG 
 
Naam:…………………………….…… 
 
 
Handtekening:……………………….. 
. 
 
 
 
 

AOC – Oost 
 
Naam:……………………….……….. 
 
 
Handtekening:..………..……………. 
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St. Openbaar V.O. Almelo 
 
Naam:…………………………………. 
 
 
Handtekening:..………………………. 
 
 
 
 
 

St. Carmel (Pius en Canisius) 
 
Naam:……………………….………. 
 
 
Handtekening:.……………..………. 
 
 
 
 
 

St. PCOA (CSG Het Noordik) 
 
Naam:……………………..….…….. 
 
 
Handtekening.……………..………. 
 
 
 
 
 

De Officier van Justitie 
 
Naam:…………………………….…. 
 
 
Handtekening:.………………….….. 
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De clusterchef Noord, Politie Twente 
 
Naam:………………………….….. 
 
 
Handtekening:……………………. 
 
 
 
 
 
 

De directeur Halt Twente 
 
Naam:…………………………..…… 
 
 
Handtekening:..……………..………
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Bijlagen: 
1. Matrix verantwoordelijkheden partners Convenant Veiligheid in en om School 
2. Model veiligheidsrapportage school 
3. Evaluatieformulier Veiligheid in en om School 
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Bijlage 1 
 

 
Domeinen Taakvelden 

 Preventie Signaleren 
En doorverwijzen 

Repressie 

 Onderwijs 

Ruimtelijk  Uitvoering veilig- 
heidsvoorschriften 

 Veilige werkplekken 

 Cameratoezicht 

 Toezicht voor/ na 
school/ pauzes 

 Inrichting (o.a. 
kluisjes) 

R
e

g
ie

 

 Overleg met 
gemeente en 
overige partners 

R
e

g
ie

 

  

 Gemeente 

  Brandveiligheid 
(brandweer) 

 Verkeersveiligheid 
(Verkeer) 

  periodieke 
inspecties 

   

 Politie 

     Handhaving/Noodhulp 

 Handhaven openbare 
orde bij calamiteiten 

R
e
g

ie
 

Institutioneel Onderwijs 

  Samenwerking, 
afspraken partners 

 Opstellen veiligheids- 
en zorgplan 

     

 Gemeente 

  bevordering 
samenwerking en 
afstemming 

 jaarlijkse evaluatie 
convenant per partner 

R
e
g

ie
 

 signaleren trends 

 beleidsvormend 

R
e
g

ie
 

  

 Politie 

 Voorwaardenscheppend 

 afspraken met 
partners 

 Signalering en 
advisering 

 afspraken met 
partners 

 participeren in 
netwerken en 
overleggen 

 casuïstiek 
bespreken 
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Sociaal Onderwijs 

  samenwerking met 
partners (BJZ, MEE, 
Politie etc.) 

 signaleren en 
adviseren 

 toezicht houden 

  regie-/ 
coördinatierol 

R
e

g
ie

 

 handhaving 
convenant 

 

 Politie 

 Signalering en advisering 

 fysieke aanwezigheid 
(school als 
vindplaats) 

 Signalering en 
advisering 

 fysieke 
aanwezigheid 
(school als 
vindplaats) 

 

   

Onderwijs- 
kundig 

 
Onderwijs 

  Voorlichting aan 
leerlingen, ouders 
(ouderavonden, 
thema-avonden, 
schoolgids, 
nieuwsbrief) 

 Projecten 

 Interne cursussen 

 Bevorderen positief 
zelfbeeld 

 schoolreglement 

R
e

g
ie

 

 casuïstiek 
bespreken 

 overleg leerlingen 
bespreking 

 overleg binnen ZAT 

 overleg 
buurtregisseur 

 afspraken 
ketenpartners 

R
e

g
ie

 

 uitvoering 
schoolreglement 

 uitvoering 
veiligheidsconvenant 

 schorsing/ berisping 

R
e

g
ie

 

 Gemeente 

    deelname aan ZAT 
overleg door 
leerplicht 

  Uitvoering 
leerplichtwet door 
leerplicht 

 

Criminogeen  Onderwijs 

  Voorlichting ouders, 
leerlingen en 
leerkrachten 

  Melding/ aangifte 

 Registratie van 
incidenten op 
school 

   

 Gemeente 

  Gesprekken met 
leerlingen en ouders 
door Leerplicht 

  Overleg met OM   Opmaak proces 
verbaal door 
Leerplicht 

 

 Politie 

 Signalering en advisering 

 voorlichting 

 Signalering en 
advisering 

 doorverwijzen o.a. 
12-min jongeren 

 Opsporing/ Noodhulp 

 reguliere activiteiten 
bij misdrijf en 
overtreding 

R
e
g

ie
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Toelichting matrix 
 
Veiligheid is een leer- en leefvoorwaarde op scholen. Het dient zo vroeg mogelijk geborgd te zijn: een 
proactieve benadering is essentieel. Veiligheid en zorg zijn onlosmakelijk verbonden. 
 
De scholen zijn op grond van diverse wetten, zoals de wet Arbeidsomstandigheden en de wet Bedrijfs 
Hulp Verlening, verantwoordelijk voor de veiligheid en het welzijn van leerkrachten, 
onderwijsondersteunend personeel, leerlingen en bezoekers van de school. Veiligheidsbeleid is een 
aspect van de kwaliteitszorg. Veiligheid maakt deel uit van de integrale benadering van zorg en onderwijs. 
Het veiligheidsbeleid op school heeft ook te maken met de samenwerking tussen verschillende 
instellingen rond de school. Scholen functioneren binnen een netwerk van instellingen zoals 
samenwerkingsverbanden, jeugdzorg, gemeente, RMC-functie, jeugdhulpverlening, bureau Halt, de 
politie, et cetera. 
 
In de takenmatrix heeft de school derhalve in principe alle taken op zich te nemen (ruimtelijk/ 
institutioneel/ sociaal/ onderwijskundig/ criminogeen) binnen de grenzen van haar opdracht. De politie 
komt in beeld waar wetsovertreding binnen of buiten de school aan de orde is en in de openbare orde 
sfeer. 
 
Gezien de expertise op het criminogene gebied adviseert politie de scholen op dit gebied. 
In het criminogene domein (in combinatie met repressie) en het ruimtelijke domein (idem) vervult de politie 
taken die uitsluitend voorbehouden zijn aan de politie. Deze taken zijn rechtstreeks afgeleid van de 
kerntaken ‘opsporing’, ‘noodhulpverlening’ en ‘handhaving’. 
 
Samenhang domeinen en taakvelden 
In de praktijk hangen veel taken van de partners onderling sterk samen en moet de ene taak als 
voorwaardenscheppend worden beschouwd voor de andere taak. Verschillende taken komen daarom in 
meerdere velden naar voren Zo kan de doorverwijzende taak in het criminogene domein pas naar 
behoren worden ingevuld als in het institutionele domein afspraken zijn gemaakt met de partners over 
signalering en doorverwijzing en de partner ook daadwerkelijk participeert in de relevante netwerken, of in 
ieder geval deze netwerken goed kent en daar toegang toe heeft. De opsporingstaak van de politie in het 
criminogene domein wint aan doelmatigheid en doeltreffendheid als in het institutionele domein heldere 
afspraken zijn gemaakt over wat men van de politie mag en moet verwachten. 
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Bijlage 2 

 
Veiligheidsrapportage schooljaar …. - …. 
 
Naam school : ………………………………………. 
Locatie  : ………………………………………. 
 
1. In welke mate heeft uw school in het afgelopen schooljaar te maken gehad met de volgende typen 

incidenten op het gebied van de sociale veiligheid (s.v.p. per type incident aankruisen wat van toepassing 
is)? 

 
 Onbe-

kend  
Niet  Enkele 

keren 
per 
jaar 

Elke 
maand 

Elke 
week 

 
a.Incidenten tussen leerlingen onderling 

 

     

Uitschelden, pesten, chantage, beledigingen, bedreigingen      

Discriminerende opmerkingen      

Beschadiging of diefstal van eigendommen      

Fysiek geweld       

 
b. Incidenten tussen leerlingen en personeel 
 

     

Uitschelden, pesten, chantage, beledigingen, bedreigingen      

Discriminerende opmerkingen      

Beschadiging of diefstal van eigendommen      

Fysiek geweld       

 
c. Incidenten tussen ouders en personeel 
 

     

Uitschelden, pesten, chantage, beledigingen, bedreigingen      

Discriminerende opmerkingen      

Beschadiging of diefstal van eigendommen      

Fysiek geweld       

 
d. Incidenten tussen personeelsleden onderling 
 

     

Uitschelden, pesten, chantage, beledigingen, bedreigingen      

Discriminerende opmerkingen      

Beschadiging of diefstal van eigendommen      

Fysiek geweld       

 
2. Welke veranderingen signaleert u in het aantal incidenten op uw school in het afgelopen schooljaar, in 

vergelijking met het schooljaar daarvoor (s.v.p. per type incident aankruisen wat van toepassing is)? 
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Het aantal incidenten is het afgelopen 
schooljaar: 

Verande-
ringen 

onbekend  

Afge- 
nomen 

Gelijk 
gebleven 

Toege-
nomen  

a. Incidenten tussen leerlingen onderling     

b. Incidenten tussen leerlingen en personeel     

c. Incidenten tussen ouders en personeel     

d. Incidenten tussen personeelsleden onderling     

De aard van incidenten is het afgelopen 
schooljaar: 

Verande-
ringen 

onbekend 

Minder 
ernstig 

geworden 

Gelijk 
gebleven 

Ernstiger 
geworden  

a. Incidenten tussen leerlingen onderling     

b. Incidenten tussen leerlingen en personeel     

c. Incidenten tussen ouders en personeel     

d. Incidenten tussen personeelsleden onderling     

 
 
 
  Onbe-

kend  
Geen 

 
Aantal: 

3. Hoeveel incidenten heeft uw school in het afgelopen schooljaar 
geregistreerd? 

   
…….. incidenten 

4. Bij hoeveel van de geregistreerde incidenten heeft uw school in het 
afgelopen schooljaar aangifte gedaan bij de politie? 

   
…….. incidenten 

5. Bij hoeveel van de geregistreerde incidenten spelen middelen als 
email, sms, msn/internet en mobiele telefoons een rol?  

  …….. incidenten 

6. Hoeveel incidenten rond homoseksuele personeelsleden of 
homoseksuele leerlingen hebben zich in het afgelopen schooljaar op 
uw school voorgedaan? 

   
 

…….. incidenten 

7. Hoeveel leerlingen heeft uw school in het afgelopen schooljaar 
geschorst wegens het gebruik van fysiek geweld? 

   
…….. leerlingen 

8. Hoeveel leerlingen heeft uw school in het afgelopen schooljaar 
verwijderd wegens het gebruik van fysiek geweld? 

   
…….. leerlingen 
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Bijlage 3 
 

Evaluatieformulier Veiligheid in en om de School 
 
 
1. Beschrijf de contacten tussen de partners binnen het convenant gericht op het bevorderen van de 

veiligheid in en om school. 
2. Beschrijf  wat de partners hebben ondernomen op het gebied van bestrijding van crimineel gedrag in 

repressieve zin ten aanzien van vernielingen/ vandalisme, geweld, diefstal, drugs/ dealen, 
wapenbezit en overig. 

3. Beschrijf wat de partners hebben ondernomen op het gebied van bestrijding van crimineel gedrag in 
preventieve zin. 

4. Wat heeft de school ondernomen om de afspraken in het convenant te communiceren naar: 
a. Leerlingen 
b. Ouders 
c. Personeel 
d. M.R. 

5. Geef aan de hand van het overzicht incidentenmelding en het verloop ten opzichte van voorgaande 
jaren een verklaring voor mogelijke toename/ afname van aantallen. 

6. Zijn er belangrijke tendensen waarneembaar op basis waarvan nieuwe beleidskeuzes binnen de 
school en/of binnen de uitwerking van het Convenant Veiligheid in en om School gemaakt dienen te 
worden. 

 



Lijst met namen vertrouwenspersonen locatie van Aalderinkshoek 

 

De vertrouwenspersonen zijn per mail bereikbaar onder vertrouwenspersoonah@piusx.nl   

 

Elly Scheepmaker (e.scheepmaker@piusx.nl)  

Maarten Fieten (m.fieten@piusx.nl)  

 

Telefonisch bereikbaar onder 0546-540808. 

 

mailto:vertrouwenspersoonah@piusx.nl
mailto:e.scheepmaker@piusx.nl
mailto:m.fieten@piusx.nl
tel:0546540808


Taakbeschrijving vertrouwenspersoon 

 

Taak vertrouwenspersoon  

  

1. De vertrouwenspersoon functioneert als aanspreekpunt bij klachten. De vertrouwenspersoon 

 is voor de uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de schoolleider.   

  

2. De vertrouwenspersoon heeft in het bijzonder tot taak het verzorgen van de eerste opvang, 

 het onderzoeken van de klacht(en) en het geven van advies. 

 Indien de vertrouwenspersoon slechts aanwijzingen, doch geen concrete klachten bereiken, 

kan hij deze ter kennis brengen van de schoolleider of de klachtencommissie.   
 Ingeval de schoolleider deel uitmaakt van de klacht wendt de vertrouwenspersoon zich tot 
 het bevoegd gezag. 

  

3. De vertrouwenspersoon gaat uiterst omzichtig te werk om de privacy van klager en 

aangeklaagde te waarborgen. 

 

4. De vertrouwenspersoon kan de elders terechtgekomen klachten die hem ter kennis gebracht 

worden in de uitoefening van zijn functie betrekken. 

 

5. De vertrouwenspersoon gaat na of de klager getracht heeft de problemen met de 

aangeklaagde of met de betrokkenen in de school op te lossen. Als dat niet het geval is 

bekijkt de vertrouwenspersoon of eerst voor die weg kan worden gekozen. 

 De vertrouwenspersoon kan klager in overweging geven, gelet op de ernst van de zaak, geen 

klacht in te dienen, de klacht in te dienen bij de klachtencommissie, de klacht in te dienen 

bij het College van Bestuur, dan wel aangifte te doen bij politie/justitie (zie ook bijlage 3 

Protocol Seksueel Misbruik/Seksuele Intimidatie.  

 Begeleiding van klager houdt ook in dat de vertrouwenspersoon nagaat of het indienen van 

de klacht leidt tot repercussies voor de klager. Tot slot vergewist hij zich ervan dat de 

aanleiding tot de klacht daadwerkelijk is weggenomen.   

 Indien de klager een minderjarige leerling is, worden met medeweten van de klager, de 

ouders/verzorgers hiervan door de vertrouwenspersoon in kennis gesteld, tenzij naar het 

oordeel van de vertrouwenspersoon het belang van de minderjarige zich daartegen verzet. 

  
6. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij/zij in zijn/haar 
 hoedanigheid als vertrouwenspersoon verneemt/heeft vernomen, ook nadat hij/zij uit zijn/ 
 haar functie is ontheven. 

 Deze plicht tot geheimhouding geldt niet ten opzichte van de schoolleider, de klachten-

 commissie, het College van Bestuur en politie en justitie, indien moet worden voldaan aan 

 een wettelijke verplichting.  

 

7 De vertrouwenspersoon geeft de schoolleider jaarlijks inzicht in de omvang, aard en het 

resultaat van de aanhangig gemaakte problemen (zonder naamsvermelding). 



Toelichting vertrouwenspersoon 

 

1. De schoolleider of zijn gemandateerde benoemt, schorst en ontslaat de 

 vertrouwenspersoon.  

 

2. Voor de functie van vertrouwenspersoon gaat de voorkeur uit naar personen die al 

werkzaam zijn op het gebied van de sociale begeleiding. 

 De vertrouwenspersoon moet het vertrouwen genieten van de bij de school betrokken 

geledingen. 

 De vertrouwenspersoon is thuis in de cultuur van de instelling. 

 De vertrouwenspersoon beschikt over gespreksvaardigheden. 

 De vertrouwenspersoon is in staat een feitelijke rapportage te maken naar aanleiding van 

een klacht. 

 De vertrouwenspersoon heeft globale kennis van mogelijke rechtspositionele en justitiële 

gevolgen van de in te dienen klacht. 

 

3. De vertrouwenspersoon kan uit hoofde van de uitoefening van zijn taak niet worden 

 benadeeld. 
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Samenvatting persprotocol  
 
Verantwoordelijken voor mediacommunicatie 

Voor de mediacommunicatie zijn binnen de instelling Pius/Canisius de volgende functionarissen 
verantwoordelijk: 

1. De voorzitter van de CD is verantwoordelijk voor de instellingsbrede mediacommunicatie. 

2. Lid CD is verantwoordelijk voor de schoolbrede mediacommunicatie van Pius X College 
respectievelijk Canisius. 

3. De locatiedirecteur is verantwoordelijk voor de mediacommunicatie van zijn locatie. 
 

Afspraken over woordvoering 
Woordvoering bij proactieve perscontacten: 

1. Op handen zijnde mediacontacten worden altijd gemeld bij de medewerker communicatie van 

de Centrale Directie. De mediacontacten worden afgestemd en samen voorbereid. 
2. In principe zijn de verantwoordelijken voor mediacommunicatie de woordvoerders. 

3. De verantwoordelijke voor de mediacommunicatie kan een medewerker mandateren de 
woordvoering op zich te nemen. 

4. In dat geval behoort in elk geval tot de voorbereiding: overleg met de verantwoordelijke voor 

mediacommunicatie. 
5. Medewerkers nemen nooit zonder toestemming van de verantwoordelijke voor 

mediacommunicatie contact op met de pers. 
 

Woordvoering bij reactieve perscontacten: 
1. Per locatie wordt een eerste aanspreekpunt aangewezen die als buffer optreedt en 

voorbereidingstijd creëert voor de woordvoerder. Voor de instelling is de medewerker 

communicatie het eerste aanspreekpunt. 
2. In principe zijn de verantwoordelijken voor mediacommunicatie de woordvoerders. 

3. In bepaalde precaire situaties wordt door de CD een woordvoerder aangewezen. 
4. Medewerkers die rechtstreeks benaderd worden door de pers, voeren nooit het woord. Ze 

verwijzen altijd door naar de aangewezen woordvoerder. 

 
Persberichten 

1. De medewerker communicatie zorgt voor de verspreiding van persberichten. 
2. Persberichten worden gemaakt door, of in samenwerking met de medewerker communicatie. 

 

Regels voor de voorbereiding 
 Er wordt nooit onvoorbereid via de media gecommuniceerd. 

 Mediacommunicatie moet een doel hebben, en niet het doel zijn. 

 Er wordt pas met een journalist gesproken wanneer duidelijk is wat deze van plan is. 

 

Regels voor het persgesprek 
 Vermijd ‘geen commentaar’. 

 Gebruik zo weinig mogelijk vaktaal. 

 Pas op voor suggestieve vragen en vervelende woorden/uitdrukkingen. 

 Wat we zeggen is waar, en anders doen we er het zwijgen toe. 

 Wat niet in de publiciteit mag of moet vertellen we niet. 

 Als we iets niet weten, zeggen we dat we dit niet weten. 

 Als we ergens niet over nagedacht hebben, hebben we er geen mening over. 

 Het interview is pas afgelopen als de journalist de deur uit is. 
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Na het persgesprek 

o Bij instellingsbrede mediacommunicatie worden alle medewerkers geïnformeerd. 
o Bij schoolbrede mediacommunicatie van Pius X College resp. Canisius worden de medewerkers 

van de betreffende school geïnformeerd. 
o Bij mediacommunicatie op locatieniveau worden de medewerkers van de betreffende locaties 

geïnformeerd. 

o Voor het informeren van medewerkers kan worden ingezet: de e-mail, het mededelingenbord 
in de personeelskamer of het het weekbulletin. In noodgevallen worden medewerkers per 

telefoon geïnformeerd. 
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1. Inleiding 
 

De Almelose scholengemeenschappen Canisius en Pius X College willen een meer professionele 
aanpak van mediacommunicatie (zie ook bijlage 1). Om dit te bewerkstellingen is een persprotocol 

opgesteld. In dit protocol gaat het om mediacommunicatie over onze instelling, scholen en locaties 

door medewerkers, in dienst van de school. Met mediacommunicatie willen we opportunistisch 
omgaan. Steeds moeten we ons de vraag stellen wat we met het mediaoptreden kunnen bereiken bij 

de doelgroepen. Gezocht moet worden naar de meerwaarde voor de organisatie. Daarom is het 
noodzakelijk om heldere afspraken te hebben over omgang met de pers op de volgende punten: 

 

1. Taakverdeling 
2. Voorbereiding 

3. Het persgesprek 
4. Na het persgesprek 

 
We maken onderscheid tussen een pro-actief en reactief persbeleid. Bij het eerste benaderen we zelf 

de media om free publicity te generen of zelf de regie te houden op minder positief nieuws. Bij het 

tweede worden we door een journalist benaderd om te reageren op een stelling of informatie te 
verstrekken over een bepaald onderwerp. Het onderscheid tussen beide is voornamelijk terug te 

voeren op de taakverdeling. Op de andere punten moet op gelijke wijze worden gehandeld. 
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2. Taakverdeling 
 

Voor de mediacommunicatie zijn binnen de instelling Pius/Canisius de volgende functionarissen 
verantwoordelijk: 

 De voorzitter van de CD is verantwoordelijk voor de instellingsbrede mediacommunicatie. 

 Lid van de CD is verantwoordelijk voor de schoolbrede mediacommunicatie van Pius 

respectievelijk Canisius. 

 De locatiedirecteur is verantwoordelijk voor de mediacommunicatie van zijn locatie. 

 
2.1. Pro-actief persbeleid 

Bij een pro-actief perscontact hebben we het initiatief in eigen hand. We hebben alle tijd om ons goed 
voor te bereiden en kunnen zelf beslissen welk medium we als eerste c.q. exclusief benaderen. Dit 

betekent niet dat iedere goed voorbereide medewerker op eigen initiatief de pers mag benaderen. We 
moeten voorkomen dat er bijvoorbeeld tegenstrijdige berichten in de media verschijnen of berichten 

op ongunstige momenten gepubliceerd worden. Daarom gelden de volgende afspraken over 

woordvoering bij proactieve perscontacten:  
 

 Op handen zijnde mediacontacten worden altijd gemeld bij de medewerker Voorlichting & PR 

van de Centrale Directie. De mediacontacten worden afgestemd en samen voorbereid. 
 In principe zijn de verantwoordelijken voor mediacommunicatie de woordvoerders. 

 De verantwoordelijke voor de mediacommunicatie kan een medewerker mandateren de 

woordvoering op zich te nemen. 

 In dat geval behoort in elk geval tot de voorbereiding: overleg met de verantwoordelijke voor 

mediacommunicatie. 

 Medewerkers nemen nooit zonder toestemming van de verantwoordelijke voor 

mediacommunicatie contact op met de pers. 
 

2.2. Reactief persbeleid 
Belangrijk bij reactieve perscontacten is het creëren van voorbereidingstijd. Dit kan door een eerste 

aanspreekpunt aan te wijzen voor iedere locatie (bijvoorbeeld de telefoniste of secretaresse). Het 
eerste aanspreekpunt voor de instelling is de medewerker Communicatie & PR van de Centrale 

Directie. 

 
Eerste aanspreekpunt 

Het eerste aanspreekpunt heeft als taak: 
 Vragen en noteren: 

o Wie belt er en van welk medium is hij/zij? <naam, functie, medium> 

o Wat is de journalist van plan? (stadium van het artikel: al in voorbereiding, alleen nog 

maar inventarisatie, andere bronnen, grootte van het artikel, plaats in de krant) 
o Welke vragen heeft hij/zij voor de instelling/school/locatie? 

o Wie wil hij/zij daarvoor het liefst spreken? 
o Wanneer heeft hij/zij de informatie nodig? 

o Is het mogelijk om het artikel op feitelijke onjuistheden te controleren? 

 Afspraak maken met de journalist:  

o Het eerste aanspreekpunt gaat op zoek naar de juiste persoon. 
o De journalist wordt binnen <termijn afspreken> teruggebeld. 

 
 

N.B. Indien de journalist zich persoonlijk bij de ingang meldt, dan leidt het eerste aanspreekpunt  
de journalist naar een rustige, afgesloten ruimte in de school. Stelt vervolgens de vragen en  

gaat direct op zoek naar de juiste contactpersoon. 

 
Woordvoering 

 In principe zijn de verantwoordelijken voor mediacommunicatie de woordvoerders. 

 In bepaalde precaire situaties wordt door de CD een woordvoerder aangewezen. 
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3. Voorbereiding 
 

Bedenk dat je bij mediacommunicatie altijd de keuze hebt tussen wél of niet meewerken aan een 
artikel, reportage etc. Het kan bijvoorbeeld niet in het belang van de organisatie zijn om medewerking 

te verlenen. Ook kan het zijn dan de deskundige niet beschikbaar is. Maar let wel: besluit je het 

mediacontact aan te gaan, dan geef je impliciet akkoord op publicatie! 
 

Bij de voorbereiding gelden een aantal regels: 
 Er wordt nooit onvoorbereid via de media gecommuniceerd. 

 Mediacommunicatie moet een doel hebben, niet het doel zijn. 

 Er wordt pas met een journalist gesproken wanneer duidelijk is wat deze van plan is. 

 

In de voorbereiding kunnen we uitgaan van: 
 persberichten; 

 persgesprekken; 

Daarnaast zijn er twee situaties die om een specifieke voorbereiding vragen: 

 crisiscommunicatie; 

 calamiteitencommunicatie. 

 
3.1. Persberichten 

Voor persberichten gelden een aantal regels, dat zijn opgenomen in bijlage 2. Belangrijk bij een 
persbericht is de kop. Spreekt deze tot de verbeelding, dan is de kans groot dat de redactie van een 

medium de moeite neemt om het bericht te lezen. En daarmee vergroot je dus ook de kans op 
plaatsing. In bijlage 3 staan tips voor een goede kop. De medewerker communicatie zorgt voor de 

verspreiding van persberichten. Daarnaast worden persberichten worden gemaakt door, of in 

samenwerking met de medewerker communicatie. 
 

3.2. Persgesprekken 
Vervolgens moet het persgesprek worden voorbereid. Hierbij moet met de volgende aandachtspunten 

rekening worden gehouden (in bijlage 4 en 5 vind je formulieren die je helpen het persgesprek goed 
voor te bereiden): 

 

 Zorg ervoor dat je vooraf duidelijk weet waar het persgesprek over gaat. 

 Beslis wie en wanneer hij/zij het woord gaat voeren (je hoeft niet persé in te gaan op de 

wensen van de journalist, trek je eigen plan: wie is hiervoor de meest aangewezen persoon 
en wat is het beste moment?). 

 Bereid je samen met iemand voor (dit kan zijn een leidinggevende, een inhoudelijk 

betrokkene of de stafafdeling communicatie van het bestuursbureau) 
 Formuleer je kernboodschap, compleet met drie voorbeelden en drie argumenten.  

 Bedenk wat het échte nieuws is. Je hoeft niet volledig te zijn; daar zit de journalist/lezer niet 

op te wachten. 

 Pas op voor abstracte verhalen en abstract taalgebruik. Ook de vele afkortingen in het 

onderwijs zijn voor de journalist en de lezer veelal abracadabra. Bedenk vooraf alternatieve 

bewoordingen. 
 Pas op voor woorden die verschillende gevoelens bij de lezer op kunnen wekken 

(bijvoorbeeld: zorg kan ook duiden op ‘zorgen maken’, veiligheid kan duiden op ‘de noodzaak 

om veiligheidsmaatregelen te nemen’) 
 Bedenk wie je doelgroep is. Hiermee praat je via de journalist. Wat is het belang van de 

doelgroep? 

 Bedenk welke lastige vragen er kunnen komen en welke antwoorden daarop mogelijk zijn. 

 Bereid je voor op het type medium (krant heeft beperkte ruimte, tv vraagt om fraaie beelden, 

tv/radio vraagt om korte, duidelijke statements). 
 Zet punten altijd op papier, dan heb je iets om op terug te vallen. 

 Reserveer zo mogelijk een rustige ruimte waar je niet afgeleid wordt. 

 

Valkuil: alles weten, (heel) goed in de materie zitten.  
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Als je alles kunt beantwoorden, loop je het gevaar ook vragen te beantwoorden die je niet wilde 

beantwoorden. Daarom moet je je in alle gevallen voorbereiden en je vervolgens aan de boodschap 

houden! 
 

3.3. Crisiscommunicatie 
Een crisis groeit, het ontwikkelt zich in de loop der tijd. Het is een interne aangelegenheid 

(bijvoorbeeld docent intimideert, collega steelt). De vraag die je dan moet stellen is: gaan wij hierover 

communiceren? 
 

Ga je actief de pers opzoeken, stel dan één woordvoerder aan. Deze woordvoerder vertelt iedereen 
hetzelfde verhaal. Het is belangrijk daarbij onderscheid te maken tussen publieke en private feiten. 

Mag één groep de informatie niet krijgen, dan vertel je het niemand.  
 

Bij crisiscommunicatie moet je in de voorbereiding antwoord geven op twee vragen: 

 Wat heb je gedaan om de crisis te voorkomen? 

 Wat ga je doen om de schade te beperken? 

 
Let op! Besluit de school aangifte te doen bij de politie (bijvoorbeeld in het geval van diefstal), dan is 

het niet langer een interne aangelegenheid. Wees dan voorbereid op de komst van 
journalisten. 

 
3.4. Calamititeitencommunicatie 
Een calamiteit dient zich ineens aan en is altijd publiekelijk (bijvoorbeeld een moord, vechtpartij of 

ongeval). Je moét communiceren. Vergeet op dat moment het denken in doelen en doelgroepen. 
Probeer niet de school in een goed daglicht te stellen, dat heeft niet de hoogste prioriteit en zal 

vervelend op de doelgroepen overkomen. 
 

Bij calamiteitencommunicatie zijn verschillende communicatiefasen te onderscheiden, en wel: 

 nulverklaring 

 waarnemersverklaring 

 verantwoordingsverklaring 

 
In bijlage 6 staat aangegeven wat per fase moet worden gecommuniceerd. 
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4. Persgesprek 
 

Ondanks een goede voorbereiding, blijft een persgesprek veelal spannend en heeft zijn eigen 
dynamiek. Houd onderstaande afspraken daarom tijdens het gesprek steeds voor ogen: 

 

 Vermijd ‘geen commentaar’. Leg altijd uit waarom je ergens niet op kunt/wilt reageren. 

 Probeer bij elke vraag (zeker bij TV en radio) terug te komen op de kernboodschap. Op die 

manier heb je de meeste kans dat in het uitgezonden fragment jouw boodschap naar voren 
komt. 

 Gebruik zo weinig mogelijk vaktaal. 

 Pas op voor suggestieve vragen. Maak indien noodzakelijk gebruik van ombuigformules (zie 

bijlage 7) om terug te komen op je kernboodschap. 
 Pas op voor vervelende woorden/uitdrukkingen die je in de mond worden gelegd. Geef 

nadrukkelijk aan dat de gedane suggestie voor de rekening van de ander is. Geef - indien 

voor handen - een goed alternatief. 
 Wat we zeggen is waar, en anders doen we er het zwijgen toe. 

 Wat niet in de publiciteit mag of moet, vertellen we niet. ‘Off the record’ en ‘tussen ons’ 

bestaat niet in Nederland. 

 Als we iets niet weten, zeggen we dat we dit niet weten. 

 Als we ergens niet over nagedacht hebben, hebben we er geen mening over. 

 Het persgesprek is pas afgelopen als de journalist de deur uit is. Ga dus niet na het gesprek 

nog gevoelige of vertrouwelijke zaken met de journalist bespreken. 
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5. Na het persgesprek 
 

Na afloop van het persgesprek is het werk nog niet af. Onderstaande werkzaamheden moeten nog 
worden verricht: 

 

 Corrigeer alleen op feitelijke onjuistheden. Over de stijl van de tekst, de kop etc. ga je niet. 

Kom je daar toch aan, dan is de kans groot dat je in het vervolg vooraf geen artikelen meer 
krijgt voorgelegd. 

 Koppen worden vaak niet door de journalist bedacht, maar door een speciale koppenmaker. 

Deze krijg je in het algemeen vooraf niet te zien. 
 Heb je extra materiaal beloofd tijdens het gesprek, stuur dit dan zo snel mogelijk op. 

 Informeer de interne doelgroepen over het onderwerp en wat erover in de media verschijnt. 

Voor medewerkers is het van groot belang te weten wat er speelt. Ook zij kunnen er op 

aangesproken worden. Daarom gelden de volgende afspraken: 
o Bij instellingsbrede mediacommunicatie worden alle medewerkers geïnformeerd. 

o Bij schoolbrede mediacommunicatie van Pius worden alle Pius-medewerkers 

geïnformeerd. 
o Bij schoolbrede mediacommunicatie van Canisius worden alle Canisius-medewerkers 

geïnformeerd. 
o Bij mediacommunicatie op locatieniveau worden de medewerkers van de betreffende 

locatie geïnformeerd. 

o Voor het informeren van medewerkers kan worden ingezet: de e-mail, het 
mededelingenbord in de personeelskamer. In noodgevallen worden medewerkers per 

telefoon geïnformeerd. 
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Bijlage 1 Werk maken van perscontacten 
 
 
1. Inzicht in medialandschap  

Zorg voor een actuele lijst met media: lokale en regionale kranten, huis-aan-huisbladen, omroepen en 

kabelkranten. Vermeld ook de contactpersonen (redacteuren die zich bezighouden met onderwijs) 
 

2. Bouw aan een netwerk  
Leer de journalisten kennen, onderhoud persoonlijk contact. Houd er rekening mee dat een journalist 

altijd aan het werk is. Ook al lijkt het contact vriendschappelijk, een goede journalist maakt gebruik 

van wat u hem vertelt.  
 

3. Wees een goede gesprekspartner 
Zorg ervoor dat u kunt spreken namens de organisatie. Maak zonodig intern heldere afspraken over 

uw positie, rol en speelruimte 
 

4. Tweerichtingsverkeer 

Een relatie betekent tweerichtingsverkeer. Als u probeert onderwerpen te slijten aan een journalist, 
moet u er ook zijn als hij iets wil. Durf op z’n tijd ook met minder goed nieuws naar buiten te komen – 

uw oprechtheid zal gewaardeerd worden. Bovendien hebt u dan zelf het initiatief, en hoeft u niet in de 
verdediging (wat het geval is als de kwestie uitlekt). 
 

5. Betrouwbaarheid 

Wees eerlijk en duidelijk. De journalist moet ervan op aan kunnen dat wat u zegt klopt. Liegen 

beschadigt de relatie onherstelbaar. Geef liever aan dat u ergens niets over kunt zeggen (en waarom) 
dan met smoesjes of onwaarheden te komen.  

 
6. Inlevingsvermogen 

Probeer u te verplaatsen in de rol van de journalist. Wat is voor hem interessant en relevant? Wat 

willen zijn lezers weten?  
 

7. Weet wat je wilt bereiken 
Zoek doelgericht contact met de journalist. Weet wat uw boodschap is, welk verhaal u kwijt wilt. De 

vorm die het krijgt bepaalt de journalist.  

 
8. Wees alert op aanknopingspunten  

Houd bij wat er speelt in de (lokale) media op onderwijsgebied. Kijk wat aanknopingspunten biedt om 
uw verhaal te vertellen.  

 
9. Fouten 

Maakt een journalist een fout in een artikel, wijs  hem er dan op. Wees echter niet pietluttig en 

realiseer u dat de journalist bepaalt wat hij interessant vindt, welk verhaal hij wil vertellen en welke 
invalshoek hij daarbij kiest. Komt bijvoorbeeld in een verslag van een bijeenkomst uw directeur niet 

aan het woord en een andere spreker wel? Klagen werkt averechts.   
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Bijlage 2 Vijftien gouden regels voor een persbericht 
 

 
Vooraf: 

1. Verstuur slechts een persbericht als u werkelijk nieuws te melden heeft. 

 
Tijdens het schrijven: 

2. Houd de tekst zakelijk en maak er geen reclametaal van. Gebruik geen kwalificerende opmerkingen 
(uniek, fantastisch enz.) Een journalist is prima in staat zijn eigen oordeel over uw nieuws te geven. 

Cijfers en statistieken doen het daarentegen altijd goed. Gebruik verder actieve taal en vermijd 

jargon. 
 

3. Zorg dat het geheel er verzorgd uit ziet, zonder spel- en taalfouten. 
 

4. Vermeld duidelijk dat het een persbericht is. 
 

5. Vergeet de afzender, verzenddatum en –plaats niet. 

 
6. Bij voorkeur is het bericht niet langer dan een A-4, met 1½ regelafstand en ruimte tussen de 

alinea’s.  
 

7. Het bericht moet in feite zonder aanpassingen in het medium geplaatst kunnen worden. 

 
8. Zorg voor een aansprekende, actieve maar neutrale en korte kop die antwoord geeft op de vraag: 

“Wie doet wat?”. 
 

9. Zet het nieuws (wat) in de eerste regel. Vermeld dan de oorzaak of veroorzaker van het nieuws 
(wie), de plaats en de tijd waar het nieuws is gelanceerd (waar, wanneer) en de reden ervoor 

(waarom). 

 
10. Geef de details in de volgende alinea. Een goed persbericht kunt u van onderaf ‘oprollen’. 

Weglaten van de laatste alinea mag dus de logica van het verhaal niet aantasten; bovenin staat 
uiteindelijk het nieuws over waar het om gaat. 

 

11. Vermeld onderaan en apart (‘noot voor de redactie’) waar de journalist nadere informatie kan 
krijgen, ook buiten kantooruren. 

 
Na het schrijven: 

13. Maak het de journalistiek gemakkelijk door de tekst op uw site of via e-mail beschikbaar te stellen.  

 
12. (Goede) foto’s die iets toevoegen aan het bericht vergroten de kans op plaatsing. De foto moet 

vrij zijn van rechten en op de achterzijde (of website) het bijschrift vermelden. Dit geldt vooral bij 
huis-aan-huisbladen. 

 
14. Houd rekening met de deadline van bijvoorbeeld weekbladen. 

 

15. Ga niet rondbellen om te vragen of het persbericht is aangekomen.  
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Bijlage 3 Tips voor een goede kop 
 

De kop van uw bericht is van wezenlijk belang om de juiste doelgroep te bereiken. Aan de hand van 
de kop bepalen lezers of verder lezen wel de moeite loont. Vooral journalisten die tientallen 

persberichten per dag onder ogen krijgen, willen snel kunnen besluiten wat van belang is en wat niet. 

 
Hoe het niet moet 
 
Wilt u dat uw bericht direct in de prullenmand verdwijnt, zet er dan een kop boven die alleen maar 

nieuwsgierig maakt zonder te informeren. Bijvoorbeeld: 

 
• Lang verwachte doorbraak nu gerealiseerd 

• Wat is er zo bijzonder aan onze school? 
• Uitnodiging 

• Komt dat zien! Komt dat zien! 
 

De meest voorkomende fout bij koppen is dat de maker vergeet dat lezers niet zien wie de afzender 

van het bericht is. Vaak is dat nou juist het belangrijkste element. Wat zeggen u de volgende koppen? 
 

• Directie stelt winstverwachting bij 
• 'Einde dierenleed in zicht' 

 

De nieuwswaarde van deze berichten is geheel afhankelijk van het antwoord op de Wie?-vraag: 
 

• Philips stelt winstverwachting bij 
• Brinkhorst: 'Einde dierenleed in zicht' 

• Artis: 'Einde dierenleed in zicht' 
 

 
Hoe maak je een goede kop? 
 

1. Stel vast wat de kern van het nieuws is. 
Stel uzelf de vragen Wie?, Wat?, Waar?, Hoe?, Waarom?, Wanneer?. Geef voor elke vraag het 

antwoord in één zin. Kies uit die zes zinnen de zin die het belangrijkste is. 

Over wat de kern is, kun je natuurlijk altijd van mening verschillen. Hebt u productnieuws, dan vindt u 
het misschien het belangrijkste dat het product aangeprezen wordt. Maar de journalist wil weten wat 

er nieuw is aan uw product. Dat u het aanprijst, zal niemand verbazen! Vermijd reclamepraatjes, laat 
de lezer tot een eigen oordeel komen aan de hand van de feiten.  

 

2. Maak een samenvattende zin met daarin de kern van het nieuws. 
Neem de zin die u onder 1. gekozen hebt als belangrijkste zin. Maak daar nu een zin van die het hele 

bericht probeert samen te vatten. Zorg dat de belangrijkste vragen Wie?, Wat?, Waar? in de 
samenvattende zin worden beantwoord. Soms is het Wie? belangrijker dan het Wat? of het Waar? en 

andersom. Soms kan het Waar? achterwege blijven, soms het Wie? 
Lukt het niet het belangrijkste in één kop te vatten, bijvoorbeeld omdat er eigenlijk twee zaken het 

belangrijkste zijn, dan hebt u misschien te veel onderwerpen in één bericht gepropt. Overweeg om er 

twee berichten van te maken.  
 

3. Bal de zin samen tot iets kort en krachtigs. 
Begin met alle bijzinnen te schrappen. De zin kan verder worden ingekort door lidwoorden weg te 

laten, het woordje 'van' en vervoegingen van het werkwoord 'zijn' (is, zijn). Een actieve zin is meestal 

korter dan een lijdende vorm (met 'worden'). Gebruik synoniemen die korter zijn en betekenisvoller. 
Zo kunt u 'de Nederlandse regering' vervangen door 'Den Haag', daarmee is dan gelijk de vraag naar 

het Waar? beantwoord.  
 

4. Controleer of iemand anders het nog begrijpt. 
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Bij inkorten van een tekst en het kiezen van synoniemen kunt u soms een potsierlijke of 

onbegrijpelijke tekst produceren zonder dat zelf in de gaten te hebben. Bijvoorbeeld doordat de tekst 

dubbelzinnig is geworden. Een frisse blik van een ander kan u hierop wijzen. Alternatief is dat u zelf 
de tekst even laat liggen en er dan opnieuw naar kijkt.  

 
5. Hanteer de regeltjes. 

Professionele nieuwskoppenmakers houden zich aan de volgende regels: 

    - Geen punt, vraagteken en zeker geen uitroepteken gebruiken! 
    - Telegramstijl ja, raadseltjes nee! 

    - Gebruik hoofd- en kleine letters als in een gewone zin 
    - Gebruik aanhalingstekens voor uitspraken of meningen 

    - In de kop gebruiken we liefst de tegenwoordige tijd
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Bijlage 4 Voorbereidingsformulier (1) persgesprek 

 
 
Onderwerp: Wat speelt er? 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 
 
Mening: Ik vind/ wij vinden, dat … / Ons standpunt is, dat … / Wij zijn van mening, dat … 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 
 
Feiten: Ik weet/ wij weten, dat … / Feit is dat … / Wij zien, dat … /Het staat vast, dat … 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 
 
Visie: Ik denk/ wij denken, dat … / Ik ben ervan overtuigd, dat … / Ik verwacht, dat … 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 
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Bijlage 5 Voorbereidingsformulier (2) persgesprek  
 

 Geef voor jezelf antwoord op onderstaande vragen 
 Noteer enkele trefwoorden c.q. zinnen die je houvast geven 
 Oefen het gesprek vooraf met een collega, vriend of andere vertrouweling 

 
 
Onderwerp: ……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
1. Wat wil je persé terugzien/horen in de media? (maximaal 2 zinnen) 
 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 
 
2. Aan wie ga je het vertellen? (meerdere doelgroepen mogelijk, geef prioriteit aan) 
 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 
 
3. Wanneer en op welke manier ga jij het vertellen? Waarom doe je het? 
 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 
 
4. Wat wil je bereiken met deze activiteit? Welk resultaat wil je boeken? 
 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 
 
5. Wat is het unieke van je verhaal, waardoor val jij op in de grijze massa? 
 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………
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Bijlage 6 Communicatiefasen bij calamiteiten 

 

 
Fase 1: 0-verklaring 

 Mijn naam is <naam>. 

 Ik ben hier als <functie>. 

 Ik ben hier omdat ik <wanneer> ben opgeroepen i.v.m. een calamiteit <waar>. 

 Het enige dat ik kan melden is dat het calamiteiten-/rampen-/ongevallenplan in werking is 

getreden en dat nu dus alles wordt gedaan om de problemen op te lossen. 

 Ik ga me nu op de hoogte stellen. 

 Om <tijdstip> zal ik u <plaats> graag nader informeren. 

 
 

Fase 2: waarnemersverklaring 
 ZIET (uit 1e hand) (maakt je woordvoering sterker) 

 HOOR (uit 2e hand) (pas op voor interpretaties) 

 EMOTIE 

 

Fase 3: verantwoordingsverklaring (wél voorbereiden) 
 Emotie uiten (authentiek zijn) (niet voorbereiden, teveel over nadenken) 

 Doelgroepen (ouders, leerkrachten, omwonenden) 

 NIET: doelgroep bereiken en/of willen scoren 

 

 

In de loop van de dag mag informatie toenemen, maar nooit worden herroepen!
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Bijlage 7 Ombuigformules 

 

Hoe buig je een antwoord om richting jouw kernboodschap? 
 

Onder meer met de volgende ombuigformules: 

 
 Wat ik belangrijk vind … 

 Waar het mij om gaat … 

 Waar het om draait … 

 In dit verband is essentieel … 

 Mijn punt (boodschap/betoog/overtuiging/argument) is … 

 Waar ik naar toe wil is … 

 Wat telt is … 

 Overeind blijft … 

 Op de achtergrond speelt mee … 

 Laat ik beginnen met te zeggen dat … 

 

 
Pas op!  Wanneer een persoonlijke mening gevraagd wordt, moet daarop eerst antwoord  

worden gegeven voordat je terug kunt naar je kernboodschap. Vermijd je op  
persoonlijke vragen te antwoorden, dan komt je integriteit in het geding en kom je 

met de rest van je verhaal niet meer geloofwaardig over! 



2003.1kl. 

 

 

Klachtenregeling onderwijs van de Stichting Carmelcollege 

           

 

I Begripsbepalingen 

 

Artikel 1 

In deze regeling wordt verstaan onder: 

a. school: een school als bedoeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs; 

b. klachtencommissie: de commissie als bedoeld in artikel 3, eerste lid; 

c. klager: een (ex-)leerling, een ouder/voogd/verzorger van een minderjarige (ex-)leerling, (een lid  

 van) het personeel, (een lid van) de directie, (een lid van) het College van Bestuur of een 

vrijwilliger die werkzaamheden verricht voor de school, alsmede een persoon die anderszins deel 

uitmaakt van de scholengemeenschap, die een klacht heeft ingediend; 

d. aangeklaagde: een (ex)leerling, ouder/voogd/verzorger van een minderjarige (ex)leerling,  

 (een lid van) het personeel, (een lid van) de directie, (een lid van) het College van Bestuur of een 

 vrijwilliger die werkzaamheden verricht voor de school, alsmede een persoon die anderszins deel 

 uitmaakt van de schoolgemeenschap, tegen wie een klacht is ingediend. 

e. klacht: klacht over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet 

 nemen van beslissingen van de  aangeklaagde;    

f. stichting: de Stichting Carmelcollege; 

g. College van Bestuur: het bestuur van de Stichting Carmelcollege; 

h. gmr: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, als bedoeld in artikel 28 van de Wet 

 medezeggenschap onderwijs 1992; 

i. vertrouwenspersoon: een door de schoolleider benoemde persoon die functioneert als 

 aanspreekpunt bij klachten; 

j. schoolleider: een eindverantwoordelijke voorzitter van de centrale directie, rector of directeur 

 van een school van de Stichting Carmelcollege; 

k. locatiedirecteur/sectordirecteur: een integraal leidinggevende van een locatie van de school;  

l. teamleider/adjunctdirecteur: een integraal leidinggevende van een organisatorische eenheid, die 

 wordt gevormd door een groep medewerkers aan wie door de directie de gezamenlijke 

 verantwoordelijkheid voor de uitvoering van onderwijs is opgedragen.  

 

II De behandeling van klachten door de school 

 

Artikel 2 

Voorfase klachtbehandeling  

2.1 De school beschikt ten minste over één interne vertrouwenspersoon en één externe 

vertrouwenspersoon die kunnen functioneren als aanspreekpunt bij klachten. 

2.2 Het gaat hier om klachten die tussen klager en aangeklaagde op een bevredigende en snelle wijze 

kunnen worden afgehandeld of na en in overleg met de vertrouwenspersoon (of ieder ander die 

de voorkeur heeft van klager). 

2.3 Klachten die niet volgens de in lid 2.2 vermelde wijze kunnen worden afgehandeld worden 

 met inachtneming van het mandateringsbesluit voorgelegd aan de direct-leidinggevende (de 

 locatiedirecteur/de sectordirecteur, cq. de teamleider/adjunctdirecteur. 

2.4. Behandeling van de klacht geschiedt als volgt: 

a. de in lid 2.3 gemandateerde persoon nodigt klager en aangeklaagde schriftelijk uit voor 

een gesprek. Zonodig wordt informatie ingewonnen bij derden; 

 b. de in lid 2.3 gemandateerde persoon handelt de klacht binnen twee weken af. Klager en 

 aangeklaagde(n) worden schriftelijk in kennis gesteld van de bevindingen en de 

 conclusies met betrekking tot de klacht; 

c. de afhandeling van de klacht en de wijze waarop dit is gebeurd worden door de  in lid 

 2.3 gemandateerde persoon geregistreerd. 
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2.5 Indien de behandeling van de klacht zoals aangegeven in lid 2.4 niet leidt tot een oplossing van 

 de klacht meldt de gemandateerde dit bij de schoolleider. 

2.6 De schoolleider behandelt de klacht met in achtneming van de bepalingen in lid 2.4 

2.7. Klagers kunnen zich met inachtneming van artikel 4, lid 3 te allen tijde richten tot de 

 klachtencommissie. 

2.8 Klachten over seksuele intimidatie en seksueel misbruik worden behandeld volgens het protocol 

seksuele intimidatie en seksueel misbruik. 

 

III De Klachtencommissie 

 

Artikel  3 

Instelling  klachtencommissie 

3.1 Er is een onafhankelijke klachtencommissie voor alle scholen van de Stichting Carmelcollege. 

De commissie is ingesteld door het College van Bestuur van de Stichting Carmelcollege. 

3.2 De klachtencommissie bestaat uit een voorzitter en tenminste twee leden, die worden benoemd, 

geschorst en ontslagen door het College van Bestuur. Zij maken geen deel uit van het College 

van Bestuur en zijn niet werkzaam voor of bij het College van Bestuur. 

3.3. Het College van Bestuur benoemt overeenkomstig het tweede lid de plaatsvervangende leden. 

3.4 De leden en de plaatsvervangende leden van de klachtencommissie dienen zo mogelijk te 

beschikken over juridische, rechtspositionele, sociale of medische deskundigheid.  

3.5 In geval van afwezigheid wordt de voorzitter van de klachtencommissie vervangen door zijn 

plaatsvervanger. 

3.6 Deelnemers aan de schoolgemeenschap waaronder leden van het personeel, van het College van 

 Bestuur, alsmede ouders/voogden/verzorgers, de vertrouwenspersoon en contactpersoon kunnen 

 geen zitting hebben in de klachtencommissie. 

  

Artikel 4  

Taken klachtencommissie  

4.1 De klachtencommissie onderzoekt de klacht en adviseert het College van Bestuur hierover. 

4.2 De klachtencommissie geeft gevraagd of ongevraagd advies aan het College van Bestuur over: 

 aa (on)gegrondheid van de klacht; 

 bb het nemen van maatregelen; 

 cc overige door het College van Bestuur te nemen besluiten. 

4.3 De klachtencommissie gaat na of behandeling van de klacht door de school mogelijk is cq. 

voldoende heeft plaatsgevonden. Indien blijkt dat de behandeling van de klacht door de school 

geen oplossing biedt voor klager hervat de klachtencommissie na berichtgeving hierover van 

klager haar onderzoek.  

4.4 De klachtencommissie neemt, ter bescherming van alle direct betrokkenen, de grootst mogelijke 

zorgvuldigheid in acht bij de behandeling van een klacht. De leden van de klachtencommissie 

zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in die hoedanigheid vernemen.  

 Deze geheimhouding vervalt niet nadat de leden hun taak als lid van de klachtencommissie 

hebben beëindigd. 

4.5 De klachtencommissie brengt jaarlijks aan het bestuur schriftelijk verslag uit van de 

 werkzaamheden. 

 

Artikel 5 

Zittingsduur 

De leden  en de plaatsvervangende leden van de klachtencommissie worden door het College van Bestuur  

benoemd voor een periode van vier jaar. De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de  

commissieleden zijn herbenoembaar.  
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Artikel  6 

Taak secretaris 

Aan de klachtencommissie wordt een ambtelijk secretaris toegevoegd. De secretaris die geen lid van  

de klachtencommissie kan zijn, is afkomstig van het bestuursbureau van de Stichting Carmelcollege. 

De ambtelijk secretaris is bij de hoorzittingen aanwezig en maakt hiervan een verslag. Het College van  

Bestuur regelt in overleg met de klachtencommissie de voorwaarden onder welke hij werkzaam zal zijn  

en voorziet in zijn vervanging bij verhindering of afwezigheid.    

 

Artikel 7 

Vacatievergoeding leden klachtencommissie 

De leden van de klachtencommissie ontvangen vergoeding van reis en verblijfkosten en een  

vacatievergoeding per klacht, waarvan het bedrag wordt vastgesteld door het College van Bestuur. 

 

IV De procedure bij de klachtencommissie 

 

Artikel  8 

Indienen van een klacht  

8.1. De klager dient de klacht in bij: 

 a. het College van Bestuur of 

 b. de Klachtencommissie 

8.2 De klacht dient binnen een jaar na de gedraging of beslissing te worden ingediend, tenzij de  

 klachtencommissie anders beslist. 

8.3 Indien de klacht bij het College van Bestuur wordt ingediend, verwijst het College van Bestuur   

 klager naar de klachtencommissie, tenzij toepassing wordt gegeven aan het vierde lid.  

8.4 Het College van Bestuur kan de klacht zelf afhandelen indien het van mening is dat de klacht op 

 een eenvoudige wijze kan worden afgehandeld. Het College van Bestuur meldt een dergelijke 

 afhandeling op verzoek van klager aan de klachtencommissie. 

8.5 Indien de klacht wordt ingediend bij een ander orgaan dan de in het eerste lid genoemde, verwijst 

 de ontvanger de klager aanstonds door naar de klachtencommissie of naar het College van 

 Bestuur. De ontvanger is tot geheimhouding verplicht. 

8.6 Het College van Bestuur kan een voorlopige voorziening treffen. 

8.7 Op de ingediende klacht wordt de datum van ontvangst aangetekend. 

8.8 Na ontvangst van de klacht deelt de klachtencommissie het College van Bestuur, de schoolleider 

 van de betrokken school, de klager en de aangeklaagde binnen vijf werkdagen schriftelijk mee 

 dat zij een klacht onderzoekt. 

8.9 Klager en aangeklaagde kunnen zich laten bijstaan of laten vertegenwoordigen door een 

 gemachtigde. 

 

Artikel 9 

Intrekken van de klacht 

Indien de klager tijdens de procedure bij de klachtencommissie de klacht intrekt, deelt de 

klachtencommissie dit aan de aangeklaagde, het College van Bestuur en de schoolleider van de betrokken 

school mee. 

 

Artikel 10 

Inhoud van de klacht. 

10.1 De klacht wordt schriftelijk ingediend en ondertekend. 

10.2 De klacht bevat ten minste: 

 a de naam en het adres van de klager; 

 b een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de gedraging of beslissing waarop de  

  klacht betrekking heeft; 

 c wie zich zo heeft gedragen; 

 d waar, wanneer en jegens wie de gedraging of beslissing heeft plaatsgevonden; 

 e. de reden waarom de klager bezwaar heeft tegen de voorfase of de uitkomst daarvan.  
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10.3 Indien niet is voldaan aan het gestelde in het tweede lid, wordt de klager in de gelegenheid  

 gesteld  het verzuim binnen twee weken te herstellen. Is ook dan nog niet voldaan aan het  

 gestelde in het tweede lid, dan kan de klacht niet-ontvankelijk worden verklaard. 

10.4 Indien de klacht niet-ontvankelijk wordt verklaard wordt dit aan klager, aangeklaagde(n), het 

 College van Bestuur en de schoolleider van de betrokken school gemeld. 

 

Artikel  11  

Vooronderzoek 

De klachtencommissie is in verband met de voorbereiding van de behandeling van de klacht bevoegd alle 

gewenste inlichtingen in te winnen. Zij kan daartoe deskundigen inschakelen en hen zo nodig uitnodigen 

voor de hoorzitting. Indien hieraan kosten zijn verbonden, is vooraf overleg met het College van Bestuur 

vereist. 

 

Artikel  12 

Hoorzittting 

12.1 12.1 De voorzitter van de klachtencommissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin klager en 

 aangeklaagde(n) tijdens een niet-openbare zitting in de gelegenheid worden gesteld te worden 

 gehoord.  

12.2 De hoorzitting vindt plaats binnen vier weken na ontvangst van de klacht.  

12.3 De klager, aangeklaagde(n) alsmede eventuele andere belanghebbenden worden in elkaars 

aanwezigheid gehoord, tenzij de klachtencommissie anders bepaalt. 

12.4 Van het horen van klager en aangeklaagde(n) kan worden afgezien indien zij schriftelijk 

verklaren geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord. 

12.5 De klachtencommissie kan bepalen, al dan niet op verzoek van de klager of de aangeklaagde(n), 

dat de vertrouwenspersoon bij het verhoor aanwezig is. 

12.6 Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt. 

12.7 Het verslag bevat: 

 a. de namen en de functie van de aanwezigen; 

 b. een zakelijke weergave van wat over en weer is gezegd; 

 c het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.  

 

Artikel  13 

Quorum 

Voor het houden van een zitting is vereist, dat tenminste twee leden van de klachtencommissie,  

waaronder de voorzitter, aanwezig zijn. 

 

Artikel 14 

Niet-deelneming aan de behandeling 

De voorzitter en de leden van de klachtencommissie nemen niet deel aan de behandeling van een klacht, 

indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn. 

 

Artikel  15  

Advies 

13.1 De klachtencommissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het advies dat aan het 

 College van Bestuur wordt uitgebracht. 

13.2 De klachtencommissie rapporteert haar bevindingen schriftelijk aan het College van Bestuur   

 binnen vier weken nadat de hoorzitting heeft plaatsgevonden. Deze termijn kan met vier 

 weken worden verlengd. Deze verlenging meldt de klachtencommissie met redenen omkleed aan 

 de klager, aangeklaagde(n), het College van Bestuur en de schoolleider van de betrokken school. 

13.3. De klachtencommissie geeft in haar advies een gemotiveerd oordeel over het al dan niet 

 gegrond zijn van de klacht en deelt dit oordeel ook schriftelijk mee aan de klager, de 

 aangeklaagde(n) en de schoolleider van de betrokken school. 

13.4. De klachtencommissie kan in haar advies tevens een aanbeveling doen over de door het 

 College van Bestuur te treffen maatregelen. 
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V Besluitvorming door het College van Bestuur 

 

Artikel  16 

Besluitvorming door het College van Bestuur 

16.1. Binnen vier weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie deelt het College van 

Bestuur aan  de klager, de aangeklaagde(n), de schoolleider van de betrokken school en de klach-

tencommissie schriftelijk en gemotiveerd mee of het College van Bestuur het  oordeel over de 

gegrondheid van de klacht deelt  en of hij naar aanleiding van dat oordeel al dan niet voornemens 

is maatregelen te treffen en zo ja welke. De mededeling gaat vergezeld van het advies van de 

klachtencommissie, tenzij zwaarwegende belangen zich daartegen verzetten. 

16.2. Deze termijn kan eenmalig met ten hoogste vier weken worden verlengd. Deze verlenging meldt 

het College van Bestuur met redenen omkleed aan de klager, de aangeklaagde(n), de schoolleider 

van de betrokken school en de klachtencommissie. 

16.3 De beslissing als bedoeld in het eerste lid wordt door het College van Bestuur niet genomen dan 

 nadat aangeklaagde(n)  in de gelegenheid is gesteld zich mondeling en/of schriftelijk te verweren  

 tegen de door het College van Bestuur voorgenomen beslissing. 

 

VI Slotbepalingen 

 

Artikel  17 

Openbaarheid   

17.1. Het College van Bestuur legt deze regeling op elke school ter inzage. 

17.2 Het College van Bestuur stelt alle belanghebbenden op de hoogte van deze regeling. 

 

Artikel 18 

Evaluatie 

De regeling wordt binnen vier jaar na inwerkingtreding door het College van Bestuur, de 

klachtencommissie en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad geëvalueerd.  

 

Artikel  19  

Wijziging van de regeling 

Deze regeling kan door het College van Bestuur worden gewijzigd of ingetrokken, na overleg met de 

klachtencommissie en met inachtneming van alle vigerende bepalingen. 

 

Artikel 20 

Overige bepalingen 

20.1 In gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist het College van Bestuur. 

20.2 De toelichting maakt deel uit van de regeling 

20.3 Deze regeling kan worden aangehaald als “Klachtenregeling onderwijs Stichting Carmelcollege”. 

20.4 Deze regeling treedt in werking op 1 februari 2003 
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Artikelsgewijze toelichting  

 

Artikel 1, lid c 

Ook een ex- leerling is bevoegd een klacht in te dienen. Bovendien is bepaald dat een klacht binnen een 

jaar na de gedraging moet worden ingediend, tenzij de klachtencommissie anders bepaalt. 

Hierbij valt te denken aan (zeer) ernstige klachten over seksuele intimidatie, geweld en discriminatie  

Bij personen die anderszins deel uitmaken van de schoolgemeenschap kan gedacht worden aan 

bijvoorbeeld stagiaires en leraren in opleiding. 

 

Artikel 1, lid e 

Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld : 

- de begeleiding van leerlingen, 

- de beoordeling van leerlingen, 

- onverantwoord pedagogisch handelen 

- onvoldoende begeleiden van leerlingen 

- onjuiste beoordeling van prestaties van leerlingen 

- onjuiste schooladviezen over vervolgonderwijs 

- seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten. 

- Miscommunicatie tussen ouders en school 

- verkeerd straffen, schorsen of verwijderen 

- gelijke gevallen niet gelijk behandelen 

- klachten van ouders of leerlingen over onzorgvuldig handelen 

- verkeerde houding aan nemen ten opzichte van de ouders 

- verkeerde informatie verstrekken aan (gescheiden) ouders 

- onvoldoende kwaliteit van onderwijs bieden 

- onvoldoende veiligheid op school bieden 

- onvoldoende bepalen van beleid 

- onvoldoende zorg voor hygiëne 

- verkeerde inning van ouderbijdrage 

-  

Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: ongewenst seksueel getinte aandacht die tot uiting komt in 

verbaal, fysiek en non/verbaal gedrag. Dit gedrag wordt door degenen die het ondergaat, ongeacht sekse 

en/of seksuele voorkeur, ervaren als ongewenst, of wordt, indien het een minderjarige leerling betreft, 

door ouders, voogden of verzorgers van de leerling als ongewenst aangemerkt. 

 

Onder discriminerend gedrag wordt verstaan elke vorm van ongerechtvaardigd onderscheid, als bedoeld 

in artikel 2 van de Algemene wet gelijke behandeling, elke uitsluiting, beperking of voorkeur die ten doel 

heeft of tot gevolg kan hebben dat: 

- de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de  

fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen 

van het openbare leven wordt teniet gedaan of aangetast.   

Discriminatie kan zowel bedoeld als onbedoeld zijn. 

 

Onder agressie, geweld en pesten worden verstaan: gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van 

gedragingen en het niet nemen van beslissingen waarbij bedoeld of onbedoeld sprake is van geestelijke 

of lichamelijke mishandeling van een persoon of groep personen die deel uitmaakt van de 

schoolgemeenschap. 
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Artikel 2, lid 1 

 

De vertrouwenspersoon dient zicht te hebben op het onderwijs en de participanten hierin en dient kundig 

te zijn op het terrein van opvang en verwijzing. De schoolleider houdt bij de benoeming van de 

vertrouwenspersoon rekening met de diversiteit van de schoolbevolking. De vertrouwenspersoon is 

toegankelijk voor alle betrokkenen bij de school. Het is van belang dat hij/zij het vertrouwen geniet van 

alle bij de school betrokken partijen. De vertrouwenspersoon bezit vaardigheden om 

begeleidingsgesprekken te leiden. 

 

In verband met het principe van rechtsgelijkheid is het belangrijk om twee vertrouwenspersonen aan te 

stellen: één vrouw en één man. Bij sommige aangelegenheden kan het drempelverhogend zijn om te 

moeten klagen bij een persoon van het andere geslacht. Het is eveneens belangrijk dat in het kader van de 

rechtsgelijkheid er tevens een vertrouwenspersoon wordt aangesteld voor de aangeklaagde. Voor zowel 

klager als aangeklaagde kan naast de interne vertrouwenspersoon ook gekozen worden voor een externe 

rechtspersoon, bijvoorbeeld via de ARBO-dienst of het maatschappelijk werk.  

Zowel de interne als de externe vertrouwenspersoon zijn voor de uitvoering van hun taak verantwoording 

schuldig aan de schoolleider. De vertrouwenspersoon kan uit hoofde van de uitoefening van zijn taak niet 

worden benadeeld. 

Indien de schoolleider deel uitmaakt van de klacht kan de vertrouwenspersoon zich wenden tot het 

College van Bestuur.  

 

Artikel 3, zesde lid, 

De commissie dient onafhankelijk te functioneren. De leden van de commissie dienen daarom geen 

binding te hebben met de betrokken schoolgemeenschap. 

 

Artikel 4, derde lid  

In de meeste gevallen gaan klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school en zullen dan ook in 

onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze kunnen 

worden afgehandeld. De klachtencommissie gaat in eerste instantie altijd na of  klager getracht heeft de 

problemen met de aangeklaagde of  uiteindelijk met de schoolleider op te lossen. Als dat niet het geval is, 

dient eerst voor die weg gekozen te worden. 

Dit neemt niet weg dat de klager in het laatste geval het recht heeft alsnog zijn klacht in te dienen bij de 

klachtencommissie, als hij  daartoe aanleiding ziet. 

Anderzijds dient ervoor gewaakt te worden dat de positie van de aangeklaagde in het geding komt 

doordat de klachtencommissie niet wordt ingeschakeld. In gecompliceerde situaties of als het College 

van Bestuur ingrijpende maatregelen overweegt, is het gewenst eerst advies te vragen aan de 

klachtencommissie. Ook bij gerede twijfel of indien er sprake is van een ernstige klacht, verdient het 

aanbeveling eerst advies te vragen aan de klachtencommissie. Daardoor wordt bereikt dat de klacht op 

zorgvuldige wijze wordt behandeld en niet “binnenskamers”wordt afgedaan.   

 

Artikel 4,vierde lid 

Deze plicht tot geheimhouding geldt niet ten aanzien van het College van Bestuur, secretaris van de 

klachtencommissie, de klager en de aangeklaagde, de raadsleden van partijen alsmede politie/justitie. 

 

De persoonsgegevens van personeelsleden worden uit het dossier verwijderd aan het eind van het 

kalenderjaar, volgend op het jaar waarin het dienstverband wordt beëindigd, tenzij andere wettelijke 

bepalingen het langer bewaren van (een aantal van) deze gegevens in een (geautomatiseerde) registratie 

vereisen. In geen geval worden deze gegevens langer bewaard dan enig wettelijk voorschrift vereist 

De persoonsgegevens van leerlingen moeten uiterlijk twee jaar nadat de studie is beëindigd worden 

verwijderd. Langer bewaren van de gegevens is alleen toegestaan als de persoonsgegevens noodzakelijk 

zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. 
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Artikel 6 

De secretaris wordt via zijn aanstelling de plicht opgelegd tot geheimhouding van alle zaken die hij in die 

hoedanigheid verneemt. Deze verplichting geldt niet ten opzichte van de leden en plaatsvervangende 

leden van de klachtencommissie. 

 

Artikel 8, eerste lid 

Klager bepaalt zelf of hij de klacht bij het College van Bestuur of bij de klachtencommissie indient. Niet 

altijd zal de klacht bij de klachtencommissie worden ingediend, bijvoorbeeld als naar het oordeel van 

klager sprake is van een minder ernstige klacht.  

 

Artikel 8, zesde lid 

Het College van Bestuur kan desgewenst een voorlopige voorziening treffen. Hierbij valt te denken aan 

het schorsen van leerlingen, het schorsen van onderwijspersoneel of het bepalen dat de aangeklaagde 

geen contact mag hebben met klager. Het College van Bestuur moet dan tevens bepalen tot wanneer de 

voorlopige voorziening van kracht blijft. Meestal is dit tot het moment dat het College van Bestuur heeft 

beslist over de klacht. 

Ook kan besloten worden tot het aanstellen van een mediator. 

 

Artikel 9 

Als de klager de klacht intrekt, kan de commissie besluiten of de procedure al dan niet wordt voortgezet. 

Van dit besluit worden de klager, de aangeklaagde en het College van Bestuur zo spoedig mogelijk in 

kennis gesteld. 

Indien er aanwijzingen zijn dat de klager onder druk de klacht heeft ingetrokken, ligt voortzetting van de 

procedure voor de hand. De commissie brengt in dat geval een ongevraagd advies uit aan het College van 

Bestuur. 

 

Artikel 10, eerste lid 

Een anonieme klacht wordt in principe niet in behandeling genomen, tenzij de klachtencommissie of het 

College van Bestuur vanwege hen bekende bijzondere omstandigheden anders beslist. 

 

Artikel 12, zevende lid 

De klachtencommissie kan, in het belang van het onderzoek en/of in het belang van de positie van de 

klager, naar de aangeklaagde de klacht sturen, waarin het adres van de klager ontbreekt. Dit gegeven is 

immers niet van belang voor de aangeklaagde. In dat geval wordt volstaan met de schriftelijke 

mededeling: “adresgegevens bij de commissie bekend”. De commissie dient dan wel over deze gegevens 

te beschikken.  

De commissie kan, indien de vrees bestaat dat kennisgeving van de stukken door een partij haar 

lichamelijke of geestelijke gezondheid of de persoonlijke levenssfeer zou schaden, bepalen dat deze 

kennisneming is voorbehouden aan een gemachtigde, die advocaat of arts is of die daarvoor van de 

commissie bijzondere toestemming heeft gekregen. 

 

Artikel 16, eerste lid 

Het College van Bestuur stelt de klager en de aangeklaagde op de hoogte van het advies van de 

klachtencommissie, tenzij naar het oordeel van het College van Bestuur, al dan niet op aangeven van de 

commissie, zwaarwegende belangen zich daartegen verzetten.  

Indien de klacht door het College van Bestuur ongegrond wordt verklaard, kan het College van Bestuur 

op verzoek van en in overleg met de aangeklaagde in een passende rehabilitatie voorzien, zo nodig na 

advies van de klachtencommissie. 

 

Artikel 16, derde lid 

Indien in deze maatregel een rechtspositionele maatregel is begrepen, worden de vigerende bepalingen in 

de CAO VO en de bepalingen zoals verwoord in het protocol seksueel misbruik en seksuele intimidatie  

in acht genomen.   
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Artikel 17 

Informatie over deze regeling wordt opgenomen in de schoolgids.  

Namen en telefoonnummers van de voorzitter en de secretaris van de klachtencommissie, van de 

vertrouwenspersoon en van de contactpersoon kunnen in de schoolgids worden opgenomen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

          PRS/W.1-3.1 

 

Protocol van de Stichting Carmelcollege ten aanzien van besluiten tot schorsing en verwijdering 

van leerlingen. 

 

PRE-AMBULE  

 

De regels betreffende besluiten tot schorsing en verwijdering van leerlingen zijn vastgelegd in artikel 27, 

lid 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs en het Inrichtingsbesluit W.V.O. van 6 april 1993, Stb.207, 

artikel 13, 14 en 15.   

 

 

In het Schoolleiderstatuut van de Stichting zijn de besluiten tot schorsing en verwijdering formeel 

gemandateerd aan de schoolleider. 

 

Dit protocol dient als instrument om er voor te zorgen dat besluiten met betrekking tot schorsing en 

verwijdering van leerlingen door de daartoe bevoegden in overeenstemming met de wet- en regelgeving, 

zorgvuldig en gemotiveerd worden genomen. Het protocol is geen statische regeling: het zal op basis van 

opgedane ervaringen aan actualisatie onderhevig zijn. 

 

De formele grondslag voor dit protocol is het Schoolleiderstatuut van de Stichting Carmelcollege.  

 

SCHORSING 

 

1. De schoolleider of de door hem gemandateerde neemt het besluit tot schorsing van 

 leerlingen. 

 

De schoolleider kan op basis van het schoolleiderstatuut artikel 10 f deze bevoegdheid 

mandateren aan de in het mandateringsbesluit van de school genoemde medewerker: de 

mandataris. Van belang is uiteraard informatie over en weer tussen schoolleider en 

mandataris. 

  

2. Het besluit tot schorsing wordt door de schoolleider, of de door hem gemandateerde: 

   

 a. schriftelijk en gemotiveerd aan de betreffende leerling en aan diens ouders/ 

  verzorgers kenbaar gemaakt;   

 b. Voorzover er sprake is van een schorsing met een tijdsduur van meer dan een  

  schooldag wordt het besluit tot schorsing onder opgave van redenen gemeld aan de 

  schoolleider, en aan de Inspectie van het onderwijs( op het door de inspectie  

  voorgeschreven meldingsformulier); 

c. Het besluit tot schorsing wordt vermeld in het dossier van de desbetreffende 

 leerling. 

 

3. Alvorens de schoolleider of de door hem gemandateerde een besluit neemt tot schorsing van 

een leerling voor de duur van meer dan twee schooldagen, vindt een nadere oriëntatie* 

plaats over de juridische complicaties van het voorgenomen besluit en over mogelijke 

andere te nemen maatregelen. 

 

 

*hiervoor is de afdeling Advies &  Support  geëquipeerd en beschikbaar.  
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DEFINITIEVE VERWIJDERING 

 

1. Uitsluitend de schoolleider is bevoegd tot het nemen van een besluit tot een definitieve 

verwijdering van een leerling. 

 

De noodzaak tot verwijdering wordt in eerste instantie beoordeeld door de schoolleider, 

op basis van intern onderzoek naar (de ernst van) de situatie. Ook hier geldt de nood-

zaak tot een goede en tijdige oriëntatie op juridische aspecten en consequenties*. Is de 

gezamenlijke conclusie dat verwijdering van de leerling de enige haalbare mogelijkheid 

is, dan licht de schoolleider de betreffende leerling en diens ouders/verzorgers in een 

gesprek in over het in gang zetten van een verwijderingsprocedure,waarbij de proce-

dureregels worden overhandigd. Aan deze procedureregels toetst het College van 

Bestuur het door de schoolleider te nemen besluit tot verwijdering van de leerling. Deze 

procedureregels zijn gebaseerd op het bepaalde in het Inrichtingsbesluit WVO. Het 

Inrichtingsbesluit bepaalt dat vooroverleg met de Inspecteur vereist is als het gaat om 

verwijdering van een leerplichtige leerling  

 

2. Voorafgaand aan het besluit tot verwijdering  

- heeft de schoolleider de leerling gehoord: 

- indien een leerling minderjarig is wordt hij gehoord in bijzijn van zijn 

ouders/verzorgers 

 

3. Een definitieve verwijdering vindt niet anders plaats dan in en na overleg met de inspecteur 

en de leerplichtambtenaar. 

 

   Hangende het overleg met de inspecteur en de leerplichtambtenaar kan de leerling  

  worden geschorst (“de toegang tot de school ontzegd”). Zo’n schorsing dient volgens de 

  rechter van korte duur te zijn,gelet op het belang dat een leerling heeft bij een spoedige  

  afwikkeling èn het risico van stigmatisering als de procesgang te lang gaat duren.  

   

4. Een leerling wordt niet verwijderd dan nadat een andere onderwijsplek voor de leerling is  

gevonden. 

 

Sinds 1 augustus 1998 rust op de schoolleider de plicht om voordat een voornemen tot  

 definitieve verwijdering wordt geëffectueerd, een andere school of instelling bereid moet 

 zijn gevonden de betreffende leerling op te nemen. Dit geldt voorzover de leerling leer-

plichtig is. De school blijft dus verantwoordelijk voor de opvang van de desbetreffende 

leerling, tenzij de school in overleg met de ouders en de leerplichtambtenaar alsmede  de 

inspecteur anders overeenkomen. Een besluit tot verwijdering van een leerling geldt 

binnen de stichting als een  ultieme maatregel en dus als een uitzonderlijke sanctie. Er 

kunnen zich situaties voordoen die een voortzetting van het onderwijsproces in de school 

onverantwoord maken. Dit zal met name het geval zijn als de veiligheid en de  integriteit 

van de leerlingen en/of van anderen in zijn omgeving in het geding zijn. Het is, ingeval er 

geen sprake is van een leerplichtige leerling, aan de beoordeling van de schoolleider 

overgelaten of en in hoeverre de zorgplicht ook dan geldt. 

  

 

 

 

 

 

*hiervoor is de afdeling Advies & Support  geëquipeerd en   

 beschikbaar(adviseur/teamleider).  
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5. Het besluit tot verwijdering wordt schriftelijk en met opgave van redenen aan de leerling 

 en ingeval van een minderjarige leerling aan de ouders/verzorgers meegedeeld. 

 Hierbij wordt vermeld dat binnen zes weken na de bekendmaking belanghebbenden 

 bezwaar kunnen maken bij het College van Bestuur. Het College van Bestuur beslist 

 binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift. 

 

Er is altijd een bezwaar bij het College van Bestuur mogelijk. Die mogelijkheid moet 

expliciet en op schrift zijn meegedeeld aan de betreffende leerling (of diens ouders/ 

verzorgers). De schoolleider kan in overleg met het College van Bestuur de betreffende 

leerling, gedurende de behandeling van het bezwaar door het College van Bestuur, de 

toegang tot de school ontzeggen. 

 

6. Een verwijdering dient altijd gemeld te worden bij de inspectie op het door de inspectie 

 voorgeschreven formulier.  
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BIJLAGE 1 

 

TOELICHTING BIJ DIT PROTOCOL 

 

De definitie van het begrip schorsing is in dit protocol ontleend aan het ter zake bepaalde Inrichtings-

besluit WVO van 6 april 1993, Stb.207 en in de Wet op het voortgezet onderwijs.  

Onder schorsing wordt verstaan dat het een leerling niet is toegestaan het reguliere  

onderwijsprogramma te volgen. Ook als een leerling niet thuis is, maar elders wordt opgevangen, al dan  

niet binnen de school, geldt dit als een schorsing.  

 

Een besluit tot schorsing of verwijdering moet op grond van artikel 13, 14 en 15 Inrichtingsbesluit  

schriftelijk aan de leerling en diens ouders/verzorgers worden kenbaar gemaakt, indien de leerling de 

leeftijd van 21 jaar nog niet heeft bereikt.  Deze leeftijdgrens wordt aangehouden in verband met de 

financiële zorgplicht die tot dan op ouders/verzorgers rust 

 

 Schorsing 

 Dit  is een zware sanctie voor een ernstig vergrijp.  

 Voordat tot schorsing wordt besloten kan een school besluiten tot het nemen van disciplinaire cq. orde- 

maatregelen.  

 

Een leerling kan de toegang tot de lessen worden ontzegd. Een dergelijke maatregel moet echter 

wèl in (redelijke) tijd zijn bepaald en zou bovendien een pedagogisch doel moeten dienen, met 

andere woorden: bij een ontzeggen van de toegang tot de lessen dient een leerling in principe 

onderwijsactiviteiten te ontplooien (dus niet zonder meer corvee gedurende een week omdat de 

binnenplaats toch al toe was aan een grote beurt).Denk ook aan het mogelijk blijven maken van 

proefwerken en om examen te doen. Denk ook aan mogelijke effecten van een maatregel: een 

leerling voelt zich juist beloond of in status bevestigd. Deze afwegingen, van pedagogisch-

didactische aard, kunnen niet anders dan situatiegebonden worden gemaakt. 

 

Definitieve Verwijdering   

Voordat een beslissing valt om tot verwijdering over te gaan, moet vaststaan dat alle voorzieningen 

hebben gefaald. In dat verband zijn er gangbare alternatieven voor de ultieme sanctie die verwijdering 

toch is: 

 

1. Een leerling blijft op school. Met hem/haar en zijn/haar ouders/verzorgers worden afspraken ge-

maakt,  bijvoorbeeld over schadevergoeding, begeleiding, gedragsregels die op schrift worden 

vastgelegd. 

 

Het maken van gedragsafspraken is in veel gevallen  een goed instrument gebleken om tot een 

oplossing van de problemen te komen. Het bij de afspraken opnemen van een bepaling, inhou-

dende dat de verwijdering van de leerling tot de mogelijkheden behoort als het fout gaat, ont-

slaat de school bij overtreding van de afspraken door de leerling er niet van zich te houden aan 

de procedureregels.Zeker als het gaat om leerplichtige leerlingen blijft de zorg van de school 

voor het onderwijsproces de maat der dingen.  

Gedragsafspraken dienen een pedagogisch-didactisch doel. Ze zijn daarnaast dienstig in het 

geval er aan dossiervorming moet worden gedacht.Het bestuursbureau heeft modellen voor 

gedragsafspraken beschikbaar en kan scholen in verschillende situaties van advies dienen. 
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2.  De schoolleider gaat zelf, in overleg en in overeenstemming met de ouders/verzorgers en 

 bijgestaan door het Bestuursbureau, op zoek naar een andere school of instelling voor de leerling.  

 

Zolang een leerling niet daadwerkelijk op een andere school of instelling  is ondergebracht, blijft 

hij/zij “onze“ leerling..Dit brengt mee dat van een verwijdering in de zin van de wet en het 

Inrichtingsbesluit eerst dan sprake kan zijn. Hier geldt: zonder inschrijving geen uitschrijving 

v.v. 

 

3. Met de ouders/verzorgers wordt overeengekomen dat ze zelf hun kind van school halen.  

 

In een dergelijk geval kan een enkele mededeling van de ouders/verzorgers de school niet ont-

slaan van verantwoordelijkheden, ook niet als die mededeling er feitelijk toe heeft geleid dat een 

leerplichtige leerling door de ouders/verzorgers thuis wordt gelaten. Ook hier geldt dat zowel de 

inspectie als de leerplichtambtenaar ervan uitgaat dat de school actief is en blijft  in de bemid-

deling tussen ouders/verzorgers en een nieuwe school/instelling. Verder geldt: zonder inschrij-

ving geen uitschrijving . 

 

2. Beoordeling door het College van Bestuur  

 

Voor de schoolleider moet vaststaan dat de mogelijkheden om de situatie anders op te lossen zijn uitge-

put. Een voornemen en een besluit tot verwijdering van een leerling moet altijd zijn gebaseerd op een 

dossier waarin onder meer eerdere schorsingen, afspraken en verslagen van gesprekken met de leerling 

en/of ouders/verzorgers zijn opgenomen. 

 

Dossiervorming wordt ten onrechte nogal eens in verband gebracht met privacy-aspecten, 

vanwege strijd met het beginsel van vertrouwelijkheid, met de pedagogische setting van de 

school en met het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dossiervorming maakt 

echter noodzakelijkerwijs deel uit van een procesgang, die zorgvuldig moet zijn en verifieerbaar 

voor alle ‘partijen’. Het zorgvuldig aanleggen van een dossier dat inzicht geeft in de 

problematiek van de leerling en in de wijze waarop de school hiermee is omgegaan is dus 

essentieel. Omdat het hierbij gaat om een uit  de doelstellingen van de school voortvloeiende 

vastlegging van feitelijkheden en dit als zodanig niet in strijd met de wet of met de 

zorgvuldigheid.  

Het kan goed zijn op teamniveau afspraken te maken over het treffen van disciplinaire 

maatregelen, bijvoorbeeld door medewerkers van oop (denk aan surveillance, orde enzovoorts). 

 

Het College van Bestuur toetst het te nemen besluit tot verwijdering van de leerling terughoudend, dat 

wil zeggen dat het College van Bestuur beoordeelt of bij de besluitvorming van de schoolleider de pro-

cedureregels zijn nageleefd. Tevens toetst het College van Bestuur of het besluit tot verwijdering in een 

evenredige verhouding staat tot de te beschermen belangen van met name de betrokken leerling zelf, de 

medeleerlingen, de medewerkers en andere leerlingen van de school.  

 

Een gepleegd feit moet een leerling daadwerkelijk en aantoonbaar aan te rekenen zijn. Staat dat niet on-

omstotelijk vast (er is geen bewijs, geen heterdaad, geen dossier) dan loopt de schoolleider het gerede 

risico beticht te worden van onrechtmatig handelen.   

 

In dat verband ook zijn de volgende vragen van belang: 

* is het een zaak voor de klachtencommissie ? 

* is er aangifte gedaan: door de school, door slachtoffers ?  

* is er contact met politie/justitie en/of hulpverlening geweest ? 

 

In een situatie waarbij agressie en/of geweld in strafrechtelijke zin aan de orde is, is aangifte door de 

school noodzakelijk (en dient het slachtoffer te worden geadviseerd eveneens aangifte te doen). 
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Er kunnen zich situaties voordoen, waarbij er sprake is van een langdurige afwezigheid van een leerling, 

bijvoorbeeld omdat de leerling in hechtenis is, of hij zich anderszins in een justitieel of hulpverlenings-

traject bevindt. Het is evident dat in die gevallen overleg plaatsvindt met ouders/verzorgers, de Inspec-

teur, de leerplichtambtenaar, de  reclassering en/of jeugdhulpverlening, politie en justitie enzovoorts. 

Elke situatie zal anders zijn. 

 

Het is zeer ingewikkeld om een examenleerling te verwijderen. Algemeen, bevestigd door jurisprudentie, 

wordt een verwijdering dan als een te zware straf gezien; een leerling moet in ieder geval in staat worden 

gesteld examen te doen. Een verwijdering op basis van leerresultaten is niet toegestaan. Dit is slechts 

anders indien dit de consequentie is van een besluit van de docentenvergadering, een verwijzingscom-

missie zoals twee keer doubleren en overgang naar het speciaal onderwijs. In een aantal van deze 

gevallen gelden bezwaar-en/of beroepsmogelijkheden. 

 

3. Rol bestuursbureau 

 

Het bestuursbureau hanteert voor de interne behandeling en beoordeling van situaties betreffende schor-

sing en verwijdering van leerlingen een gestandaardiseerde snelle intake (zie bijlage 2). Op deze wijze 

kan informatie snel worden verwerkt tot een eerste indruk. Schoolleiders worden dan ook bij het eerste 

contact zoveel mogelijk dezelfde vragen gesteld. De aandacht van het bureau richt zich vooral op het 

adviseren van schoolleiders over mogelijk te nemen maatregelen en de hierbij te volgen procedures èn op 

het uitvoeren van besluiten die het College van Bestuur neemt. Soms verzorgt het bestuursbureau de 

contacten met de Inspectie en de leerplichtambtenaar, uiteraard in nauw overleg met de schoolleider of 

indien van toepassing zijn gemandateerde. Het ligt voor de hand initiatieven die door de school zelf 

kunnen worden genomen, ook daar te laten nemen. 

 

4. Jurisprudentie  
 

De jurisprudentie geeft enkele criteria voor verwijdering: 

- als er zich factoren voordoen die liggen in de sfeer liggen van (te vrezen) min of meer ernstige 

verstoring van orde, rust en veiligheid op school; 

- uit zorg voor een pedagogisch klimaat en voor de omstandigheden zoals een onderwijssituatie die 

vergt; 

- uit zorg voor de betrokken leerling; 

 

De burgerlijke rechter vindt over het algemeen dat een bevoegd gezag moet kunnen aantonen dat het alles 

heeft gedaan om de verwijdering te voorkomen. Verwijdering is dè ultieme sanctie die in verhouding 

moet staan tot een gepleegd feit. Het belang dat een leerling heeft bij goed onderwijs en een goede 

toekomst wordt daarbij kritisch afgezet tegen het belang van de school/het bevoegd gezag. (Zo zal een 

enkele en op zichzelf staande fysieke bedreiging niet snel leiden tot het honoreren van een verwijdering 

door de rechter.) 
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BIJLAGE 2 

 

Checklist procedurele behandeling  bij schorsing en verwijdering 

 

Naam leerling  :   

Leeftijd  : 

School   :    

Contactpersoon :  

Behandeld door :   

Datum melding :    

 

1. KORTE BESCHRIJVING VAN DE PROBLEMATIEK M.B.T. DE LEERLING 

 

2. KORTE BESCHRIJVING VAN HET PROCES TOT NU TOE: 

 

3. Voorstel van de schoolleider  

a. waarschuwing 

 b. schorsing 

 c. gedragsafspraken opstellen 

 d. verwijdering 

  

 Toelichting: 

 

4. Betrokken instanties (tot nu toe) 

 a. ouders:  moeder / vader / verzorgers / voogd(en) 

 b. inspecteur:   

 c. leerplichtambt.:  

 d. raadsman:   

 e. advocaat:   

 

Toelichting: 

 

5. Beoordeling procedure (tot nu toe) 

 a. goed (er zijn geen procedurefouten) 

 b. matig (er zijn kleinere procedurefouten) 

 c. slecht (er zijn essentiële procedurefouten) 

 d. er is een dossier aanwezig     ja/nee 

  opgevraagd dd.:  

 

Toelichting: 

 

6. Beschrijving vervolgactiviteiten 

 

7. Advies juridische aspecten 

a. Bestuursbureau, i.c. de afdeling Advies & Support 

(adviseur/teamleider) 

b. Inspectiekantoor  

c. Kantoor Leerplichtambtenaar 

d. Overige deskundigen (advocaat, besturenorganisaties) 

Toelichting: 
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BIJLAGE 3 

 

Inrichtingsbesluit W.V.O. artikelen 13, 14, 15 

 
Artikel 13 Schorsing  

 

1. Het bevoegd gezag kan met opgave van redenen een leerling voor een periode van ten hoogste één week  

schorsen.   

2. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de betrokkene en indien deze nog niet de leeftijd van 21 jaar 

heeft bereikt ook aan de ouders, voogden of verzorgers van de betrokkene bekendgemaakt. 

3. Het bevoegd gezag stelt de inspectie van een schorsing voor een periode langer dan één dag schriftelijk en 

met opgave van redenen in kennis.  

 
Artikel 14 Definitieve verwijdering  

 

1. Het bevoegd gezag kan besluiten tot definitieve verwijdering van een leerling nadat deze en indien de 

leerling nog niet de leeftijd van achttien jaren heeft bereikt ook diens ouders, voogden of verzorgers in de 

gelegenheid is onderscheidenlijk zijn gesteld hierover te worden gehoord. Een leerling wordt op grond van 

onvoldoende vorderingen niet in de loop van een schooljaar verwijderd.  

2. Definitieve verwijdering van een leerplichtige leerling geschiedt slechts na overleg met de inspectie. 

Hangende dit overleg kan de leerling worden geschorst. Het overleg strekt er mede toe na te gaan op welke 

andere wijze de betrokken leerling onderwijs zal kunnen volgen.  

3. Het bevoegd gezag stelt de inspectie van een definitieve verwijdering schriftelijk en met opgave van redenen 

in kennis.  

 
Artikel 15 Beslistermijn bij bezwaar  

 

1. De besluiten tot weigering van de toelating van een kandidaat-leerling of tot definitieve verwijdering van een 

leerling worden schriftelijk en met opgave van redenen aan de leerling en indien deze nog niet de leeftijd van 

21 jaren heeft bereikt ook aan diens ouders. voogden of verzorgers bekendgemaakt, waarbij tevens de inhoud 

van het tweede lid wordt vermeld.  

2. Binnen zes weken na de bekendmaking kunnen belanghebbenden bezwaar maken bij het bevoegd gezag.   

3. Het bevoegd gezag beslist in overeenstemming met artikel 27 van de wet binnen vier weken na ontvangst van 

het bezwaarschrift doch niet eerder dan nadat de kandidaat-leerling onderscheidenlijk de leerling en indien 

deze nog niet de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt ook diens ouders voogden of verzorgers in de 

gelegenheid is onderscheidenlijk zijn gesteld te worden gehoord en kennis heeft onderscheidenlijk hebben 

kunnen nemen van de op die besluiten betrekking hebbende adviezen of rapporten.  

4. Het bevoegd gezag kan de desbetreffende leerling, gedurende de behandeling van het bezwaar tegen een 

besluit tot definitieve verwijdering, de toegang lot de school ontzeggen.  
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