Veiligheidsbeleid scholen Delta-onderwijs
Veiligheid op school
De wet Veiligheid op school schrijft voor dat scholen in het basisonderwijs,
speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs zich inspannen om pesten tegen
te gaan en de sociale veiligheid op school verbeteren.
In de wet staat verder dat scholen:
•
•

•

een sociaal veiligheidsbeleid moeten uitvoeren;
2 taken binnen het onderwijsteam moeten beleggen. Er moet een
aanspreekpunt zijn waar leerlingen en ouders pesten kunnen melden. Ook
moet iemand het pestbeleid op school coördineren. Dit kan dezelfde persoon
zijn, maar dat hoeft niet.
de beleving van veiligheid, de aantasting van die veiligheid en het welzijn van
hun leerlingen moeten volgen. Zo is er altijd een actueel en representatief
beeld van de situatie op school waar de school naar kan handelen.

Scholen verantwoordelijk voor veiligheid
Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid op school. Ze beslissen
hoe zij:
•
•
•
•

het veiligheidsbeleid vormgeven;
welke maatregelen zij nemen om de veiligheid te verbeteren;
pesten tegengaan;
hun onderwijspersoneel trainen bijvoorbeeld tegen agressie en geweld

Maatregelen scholen
Voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs geldt ook
nog het volgende:
•

Scholen moeten een beleid hebben m.b.t. veiligheid. Hierin is o.a. het
pestprotocol opgenomen.

•

Verklaring Omtrent het Gedrag voor onderwijspersoneel
Scholen vragen aan nieuw onderwijspersoneel een Verklaring Omtrent het
Gedrag (VOG). Hieruit blijkt of er belemmeringen zijn om in de nieuwe functie
aan de slag te gaan. De VOG moet voldoen aan de wettelijke eisen.

Toezicht op veiligheidsbeleid bij scholen
De Inspectie van het Onderwijs controleert of onderwijsinstellingen
maatregelen nemen voor een veilige omgeving. Het gaat dan om een veilige
omgeving voor zowel leerlingen als het onderwijspersoneel. De Inspectie let er
vooral op of scholen de sociale veiligheid van hun leerlingen monitoren. Ook
controleert de Inspectie of er op scholen een vast aanspreekpunt voor pesten
is. Leerlingen en ouders die met pesten te maken krijgen moeten altijd met
hun verhaal bij iemand terecht kunnen op school.

Toezicht op monitoring sociale veiligheid
Een onderdeel van de zorgplicht sociale veiligheid is dat scholen ieder jaar
meten of de leerlingen zich veilig voelen op school. De Inspectie van het
Onderwijs controleert dit. Scholen kiezen hoe zij meten, als zij maar aan de
wettelijke eisen voldoen. Indien nodig, moet de school het veiligheidsbeleid
aanpassen. Het schoolbestuur is hiervoor verantwoordelijk.

Veiligheid onderwijspersoneel
Duidelijke regels helpen bij een veilige werk- en leeromgeving van scholen.
Ook onderwijsmedewerkers hebben recht op een veilige en werkplek zonder
agressie.
Voor heel veel van de in de wet genoemde zaken moet beleid gemaakt worden.
Voor de wettelijk verplichte onderdelen heeft Delta-onderwijs beleid
beschreven, dat voor alle scholen hetzelfde is. Op de school van uw kind, kunt
u om inzage vragen in deze documenten. Deze documenten zijn te vinden in
een besloten gedeelte van de website van Delta-onderwijs.

