DE WET SOCIALE VEILIGHEID OP SCHOLEN
Per 1 augustus 2015 is voor scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs de wettelijke bepaling over de sociale veiligheid van leerlingen op school in werking getreden. De wet regelt een zorgplicht voor scholen. Er is bepaald dat sprake moet zijn van het voeren van een veiligheidsbeleid, het aanstellen van een coördinator en jaarlijkse monitoring van de
veiligheidsbeleving van leerlingen.
SOCIALE VEILIGHEID MONITOREN
Van scholen wordt verwacht dat ze alles doen wat nodig is om leerlingen een veilige omgeving te
bieden. Het actief tegengaan van pesten is daar onderdeel van. Dit vraagt van scholen dat ze een
actief veiligheidsbeleid voeren dat doeltreffend is. Monitoring van de sociale veiligheid van leerlingen door de school zelf geeft daarover informatie.
KEUZE DOOR DE SCHOOL
Scholen kunnen zelf het instrument kiezen dat ze voor de monitoring willen gebruiken. Daarvoor
kan gebruik worden gemaakt van verschillende instrumenten die daarvoor in omloop zijn, mits
deze aan de wettelijke eisen voldoen.
Belangrijk is dat de school de monitoring zo inricht, dat het de informatie geeft die nodig is om
een veiligheidsbeleid te kunnen voeren, dat past bij de eigen situatie.
DE IvSV MONITOR
In 2016 is de PO/VO vragenlijst leerlingtevredenheidsenquête in Vensters zodanig aangepast met

nieuwe vragen over de beleving van sociale veiligheid dat deze voldoet aan de nieuwe wettelijk
gestelde eisen.
De IvSV monitor werkt met de elf nieuwe vragen over sociale veiligheid uit deze gestandaardiseerde Vensters-vragenlijst en voldoet daarmee aan de Wet Sociale Veiligheid op scholen.

INSPECTIE TOEZICHT
Onderwijsinspectie heeft een nieuw toetsingskader en is bevoegd om de feitelijke
inspanning van een school te beoordelen
en ziet erop toe dat scholen hun verantwoordelijkheid invullen en effect sorteren.
De inspectie heeft daartoe toegang tot de
monitorgegevens van de school, en ziet erop toe dat scholen op basis daarvan zo nodig vroegtijdig maatregelen tot verbetering
treffen.
REVIEUW INSPECTIEBEZOEK

Directeur van een M5 school:
'We hebben afgelopen week inspectiebezoek gehad. De inspecteur had nog niet
eerder een M5 school meegemaakt, maar
was laaiend enthousiast over de M5 visie
en aanpak. Dat kinderen incidenten veilig
kunnen melden, dat deze worden geregistreerd in de Meldbox en school daar 24/7
actief beleid op kan voeren.'

MEMORIE VAN TOELICHTING
“Een school kan pas goed beleid ten aanzien
van sociale veiligheid voeren als zij inzicht
heeft in de feitelijke en ervaren veiligheid en
het welbevinden van de leerlingen. Op basis
van monitoring die een representatief en actueel beeld geeft van de sociale veiligheid
van de leerlingen, krijgen scholen inzicht in
de daadwerkelijke sociale veiligheid op de
school.”

PRIVACY
Een peiling met de IvSV Monitor is anoniem en wordt opgeslagen op een beveiligde externe server zonder persoonsgegevens.
RESULTATEN
De monitor levert managementinformatie waarmee u uw aanpak, waar nodig, kan bijsturen.
U kunt de peiling op klas- en schoolniveau per vraag vergelijken met eerdere peilingen en met
peilingen uit een landelijk gemiddelde van peilingen.
BELEID VOEREN
Als de monitor op tekorten wijst kan de school gerichte maatregelen nemen voor verbetering om
te kunnen blijven voldoen aan de zorgplicht. Zo kunt u gericht beleid voeren over sociale veiligheid op klas- en schoolniveau.

KOSTEN
Voor de scholen die werken met de M5
aanpak, voor het stoppen van structureel
pesten en regie nemen over sociale veiligheid en die daarbij gebruik maken van 'De
Meldbox', is deze monitor gratis.
Voor de scholen die daar niet mee werken
kost een abonnement € 150,- per jaar.

WERKWIJZE
De peiling met de IvSV monitor gaat over de verplichte monitoring van de sociale veiligheid en
bestaat uit elf eenvoudige vragen die per klas kunnen worden ingevuld door de leerlingen.

AANBIEDING

Bij het uitzetten van een peiling kunt u een startdatum en einddatum invullen voor de periode
waarin de peiling kan worden ingevuld en kunt u aangeven welke klassen de peiling moeten invullen en welke mentoren/klassenleerkrachten de link moeten krijgen over de uitgezette peiling.
De leerkrachten kunnen met die link de peiling voor hun klas openen en hun leerlingen deze onder begeleiding laten invullen in kleine groepjes apart of klassikaal. Op alle pagina's staan helpteksten om u door het proces te leiden.

Voor de scholen die zich in het schooljaar
2016/17 aanmelden is de IvSV monitor voor
het schooljaar 2016/17 nog gratis.

U kunt de voortgang van de peiling bijhouden en de resultaten al bekijken terwijl de peiling nog
loopt.
AANMELDING

CONTACT

U kunt een mailtje sturen met de gegevens van uw school en van de verantwoordelijke. Wij voeren uw gegevens in en u krijgt een link en inloggegevens waarmee u direct kunt beschikken over
de IvSV monitor waarmee u zo vaak als u wilt een peiling kunt uitvoeren.

Lourens de Bakker - directeur IvSV
Symfonielaan 78
3208 SE SPIJKENISSE
0181 648880
06 22785944
info@instituutsocialeveiligheid.nl

U kunt in de mail ook uw vragen stellen, wij nemen dan contact met u op. Uiteraard kunt u ons
ook altijd bellen voor meer informatie.

