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1. Waarom aandacht voor veiligheidsbeleid?

De overheid hecht veel waarde aan een integraal en samenhangend veiligheidsbeleid in het onderwijs. Scholen moeten, 

net als andere bedrijven, op grond van Artikel 3 uit de Arbeidsomstandighedenwet, een veiligheidsplan hebben. Onder 

algemeen veiligheidsbeleid vallen enerzijds voorzieningen om de fysieke veiligheid van leden van de schoolgemeenschap 

te waarborgen en anderzijds maatregelen om leerlingen en personeel te beschermen tegen sociale onveiligheid. 

Veiligheid bestaat uit drie facetten: 

1. Fysieke veiligheid.

 Het beleid van de school is gericht op het beperken van fysieke schade voor leerlingen en personeel.

2. Maatschappelijke veiligheid.

 De overheid stelt dat de school de taak heeft om risicoleerlingen vroegtijdig te signaleren en zo nodig te begeleiden 

naar expertinstellingen, bijvoorbeeld als er sprake is van opvoedingsproblemen, criminaliteit, radicalisering, 

etcetera. Onderzoek (Mooij, 2008) toont aan dat sociaal probleemgedrag zich vooral per locatie (in een bepaalde 

woonomgeving e.d.) concentreert, en zich daar onder andere uit in een gebrekkige sociale cohesie tussen leerlingen 

en personeel. Naast diagnostiek, veiligheidsbeleid en evaluatie op landelijk niveau, is dus ook veiligheidsbeleid nodig 

op locatieniveau en op individueel niveau. Dit betekent dat risicogedrag van jonge leerlingen tijdig en adequaat moet 

worden onderkend en ondervangen.  

3. Sociale veiligheid.

 Het beleid van de school is gericht op bevordering van een veilig schoolklimaat en correcte omgangsvormen van 

leerlingen, personeel en ouders.

De inspectie is verantwoordelijk voor het toezicht op c.q. de toetsing van het veiligheidsbeleid van scholen. De inspectie 

beoordeelt vooral (de aanwezigheid van) het veiligheidsplan. In deze publicatie ligt de focus op sociale veiligheid. 

Scholen die veiligheidsbeleid willen ontwikkelen, kunnen kiezen uit een ruim aanbod van materialen, werkwijzen en 

ondersteuningsmogelijkheden. De laatste jaren zijn er tal van instrumenten ontwikkeld die scholen kunnen gebruiken om 

veiligheidsbeleid handen en voeten te geven. Ruim een kwart van de docenten is van mening dat de sociale veiligheid 

in en rond de school moet worden vergroot en 34% vindt dit nodig in de schoolomgeving. Bij leerlingen zijn deze 

percentages respectievelijk 13% en 23%. Tussen 2006 en 2008 doen zich geen veranderingen voor in deze percentages 

(Mooij & De Wit, 2008).

Scholen hebben er moeite mee om de visie op veiligheid te concretiseren en om integraal beleid te ontwikkelen. 

Veiligheid, actief burgerschap, persoonlijke en maatschappelijke vorming zijn vaak (nog) gescheiden onderwerpen op 

scholen (Inspectie van het Onderwijs, 2010). De inspectie constateert dat veiligheidsbeleid in scholen vaak pas op gang 

komt na ernstige incidenten. Bovendien bestaat de indruk dat de inspanningen van scholen vaak niet het gewenste 

duurzame effect hebben op houding en gedrag (Mooij, 2001). Zekerheid daarover is lastig te geven, doordat monitoring 

van veranderingsprocessen in scholen meer uitzondering is dan regel. Een kwaliteitsoverzicht van ontwerpprincipes, 

interventies en daarbij horende werkwijzen en instrumenten ontbreekt toch nog toe. Terwijl er in de sfeer van 

gezondheidsbevordering, jeugdzorg en justitie een toenemende aandacht is voor het gebruik van kwaliteitscriteria en 

het benoemen van best practices, is dat bij veiligheidsbeleid in het onderwijs nog nauwelijks het geval. Daardoor is het 
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Voorwoord 

Veiligheid raakt iedereen en is voor alle mensen binnen en buiten de school van essentieel belang. Veiligheid is een 

basisvoorwaarde om te kunnen leren en samen te kunnen werken. Toch loopt het nog wel eens niet lekker…

“Veel collega’s durven leerlingen binnen de les, maar ook daarbuiten, niet aan te spreken op ongewenst gedrag.”

 “U had een vraag over de veiligheid bij ons op school? Dan moet u bij de veiligheidscoördinator zijn.”

“Wij hebben op school alle protocollen en het veiligheidsplan keurig op orde. Helaas houdt niemand zich eraan omdat 

deze papierwinkel niet wordt gelezen.”

 “We willen niet in plannenmakerij blijven steken, maar ook werken aan preventie bij leerlingen en competenties van het 

personeel: hoe doen we dat?”

Herkent u zich in een of meer van deze uitspraken van schoolleiders?

Actuele onderwerpen, zoals burgerschapsvorming, het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en het meest recente 

programma Veilige Publieke Taak Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW, 2009), 

maken duidelijk dat sociale veiligheid grote invloed heeft en blijvend aandacht nodig heeft. Daarnaast heeft het thema 

veiligheid een nieuwe impuls gekregen door de verplichte registratie van incidenten (vanaf schooljaar 2011/2012) en 

diverse projecten van de LPC en organisaties zoals de VO-raad en het NJI. 

Deze publicatie is het eindproduct van een driejarig R&D-project ‘Veiligheid op school’, dat wordt uitgevoerd in opdracht 

van het Ministerie van OCW. Doel van het project is interventies te ontwikkelen om strategisch wordt veiligheidsbeleid op 

scholen (beter) te implementeren.

De publicatie is als volgt opgebouwd:

Na informatie over veiligheidsbeleid en de achtergrond van het procesformat wordt in hoofdstuk 9 het 

procesformat gepresenteerd, uitgewerkt aan de hand van een voorbeeldthema: “effectief omgaan met grenzen en 

verantwoordelijkheid”. De tien beleidsstappen uit het procesformat worden vervolgens in de hoofdstukken 11, 12 en 13 

uitgewerkt aan de hand van voorbeeldcheckvragen en voorbeeldinterventies.
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4. Eigenaarschap en beleid voor een cultuurverandering gericht op een veilig schoolklimaat in een lerende organisatie. 

Naast het format, beschrijft deze uitgave tal van praktische interventies, die docenten en teamleiders als voorbeeld 

kunnen gebruiken.

3. Voor wie is deze uitgave?

Het procesformat is met name te gebruiken door schoolleiders, teamleiders, veiligheidscoördinatoren, arbocoördinatoren, 

zorgcoördinatoren en HRM-medewerkers in het voortgezet onderwijs. 

4. Met welke modellen werkt het procesformat?

Het procesformat start met het in kaart brengen van het huidige veiligheidsbeleid van de school en het kiezen van een 

focus. Voorbeelden van op bewustwording gerichte vragen maken duidelijk hoe het veiligheidsbeleid ervoor staat. Denk 

hierbij aan de afstemming van het veiligheidsbeleid op het strategisch beleid, het schoolplan, de wet- en regelgeving en 

andere beleidsplannen, zoals personeelsplan. 

Het lemniscaat en de ontwikkelingsfasen

Wanneer docenten een top-down benadering van het management ervaren, zullen zij weerstand gaan vertonen 

(Odenthal, 2007). Dat geldt ook voor veiligheidsbeleid. Binnen de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act) is het daarom van 

wezenlijk belang dat eigenaarschap bij alle geledingen in de school wordt geborgd. Dit kan door het lemniscaat van 

Daniël Ofman steeds toe te passen (lezing cultuurmanagement Ofman 2003). Door de betrokkenheid van een ieder te 

vergroten, docenten te betrekken bij de beleidsontwikkeling en de teams op eigen wijze te laten werken aan een veilig 

schoolklimaat, worden eigenaarschap en resultaat geborgd. 
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moeilijk te beoordelen of het veiligheidsbeleid van de school volgens de afspraken wordt uitgevoerd en of het voldoet aan 

kwaliteitscriteria. 

Goede algemene kwaliteitscriteria zijn er echter niet, want wat een ‘goed veiligheidsbeleid’ is, verschilt per school. 

De diversiteit in het onderwijs is te groot om te kunnen volstaan met één voorbeeldprotocol of één format voor 

gedragsregels, dat bij alle scholen past.

Wel geldt in het algemeen, voor alle scholen, dat de effecten van veiligheidsbeleid tot uiting komen in gedrag. Daarom 

moet het beleid gestalte krijgen in de dagelijkse praktijk, in het gedrag van de mensen in de school. De essentie van 

de professionaliteit van docenten is dat zij op effectieve wijze de dialoog met leerlingen aan kunnen gaan. Dit zien we 

ook terug in de zeven competenties van de wet BIO (De Vries e.a, 2009). Deze competenties dienen dan ook aan 

de orde te komen in de gesprekscyclus (het POP), in samenhang met de missie, visie en het algemene beleid van de 

school (Van Drunen, 2008). Het gaat bij sociale veiligheid om persoonlijke beleving en emoties, die zijn gerelateerd aan 

de ontwikkeling van emotionele intelligentie (Goleman, 1999). Feitelijk gedrag en het omgaan met emoties en grenzen, 

bepalen in sterke mate de schoolcultuur (Galenkamp, 2006).

De manier waarop het veiligheidsbeleid tot stand komt en wordt geïmplementeerd, blijkt in de praktijk minstens 

zo belangrijk te zijn als de ingrediënten van het veiligheidsbeleid. Het gaat om de manier waarop een school 

gebruikmaakt van de beschikbare instrumenten, de wijze waarop zij de aanpak onderling bespreekbaar maakt en 

hoe er wordt gestuurd op de bestrijding van agressie en geweld (Actieprogramma aanpak agressie en geweld tegen 

onderwijspersoneel, 2008).

2. Wat is het doel van deze uitgave? 

Deze uitgave bevat een procesformat, dat scholen kunnen gebruiken om integraal veiligheidsbeleid te ontwikkelen, uit te 

voeren, te implementeren, te evalueren en bij te stellen. Dit format geeft scholen een structuur om beleid te ontwikkelen 

dat aansluit bij de schooleigen vragen op gebied van veiligheid en sociale cohesie.

Het format bevat aanwijzingen, interventies en checklists, die in een tijdlijn zijn geplaatst en die zijn uitgewerkt op 

aparte werkbladen. Kern van het procesformat is dat het eigenaarschap van het veiligheidsbeleid wordt geborgd 

bij alle geledingen in de school en in de schoolomgeving. Het verbindt curatieve en preventieve activiteiten in de 

school. Het format geeft informatie over effectief veiligheidsbeleid en geeft antwoord op vragen zoals: wat is effectief 

veiligheidsbeleid? Hoe kunnen we effectief veiligheidsbeleid ontwikkelen, implementeren, evalueren en borgen?

Blijvend resultaat

Het procesformat biedt scholen een structuur om te werken aan een blijvend resultaat op de volgende gebieden:   

1. Bewustzijn van het belang van een veilig schoolklimaat.

2. Een afgewogen keuze voor een duidelijke focus binnen het veiligheidsbeleid, in dit document is als voorbeeld 

genomen effectief omgaan met grenzen. 

3. Een juiste planning, uitvoering en monitoring op basis van kwaliteitscriteria. 
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Figuur 1 Relatie Veiligheidsplan  en andere plannen
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Met het lemniscaat kunnen leiders door middel van interventies de fasen van een ontwikkelingsproces in de cultuur 

bewust aansturen. Het gaat om de volgende fasen:  

1. Verkenning, analyse en diagnose van de situatie: wat zijn de vragen, behoeften en problemen van de doelgroep? 

Wat is het kader? 

2. Ik-betrokkenheid van de leider en van de leden van de groep: wat is mijn aandeel als persoon in de organisatie? 

Wat zijn eigen vragen en behoeften, rol en positie, kwaliteiten en valkuilen, belemmerende en stimulerende 

overtuigingen, inzichten, kennis en competenties?   

3. Wij-betrokkenheid van de groep: hoe worden wij ons bewust van onze gemeenschappelijke waarden, visie, taak 

en verantwoordelijkheid? Wat is onze gedeelde visie en missie?

4. Uitvoering, strategie en activiteiten: wat staat ons te doen om de visie te concretiseren? 

De vier stappen in het lemniscaat zijn oorspronkelijk van Daniël Ofman. Wij hebben het model aangepast op basis 

van ervaringen met veranderingsprocessen in de schoolcultuur en sociale veiligheid. Vanwege het grote belang 

van eigenaarschap bij sociale veiligheid, ligt hier meer nadruk op de eigen betrokkenheid dan in het lemniscaat van 

Ofman.  

Leiders willen soms stappen overslaan: van stap 1 naar stap 4. Ze bewegen dan tegen de draad van het lemniscaat in. Het 

lemniscaat maakt inzichtelijk dat dit niet lukt, omdat er nog geen ik-betrokkenheid en wij-betrokkenheid tot stand is gekomen. 

Het procesformat is een hulpmiddel voor het realiseren van twee doelen:

1.  Ontwikkeling en implementatie van effectief veiligheidsbeleid.

2. Borging van effectief veiligheidsbeleid middels een cyclisch proces op basis van de PDCA-cyclus.

1.  Ontwikkeling en implementatie van effectief veiligheidsbeleid 

Het procesformat helpt een antwoord te geven op de hoe-vraag. Hoe kan uw school een effectief veiligheidsbeleid 

ontwikkelen en implementeren? Welke stappen moeten daartoe worden genomen? Hier gaat het over zaken, 

zoals het nemen van beleidsbeslissingen op basis van bewustwording van de situatie, werken aan eigenaarschap, 

teamontwikkeling, professionele ontwikkeling, et cetera.
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Figuur 2 Lemniscaat 

Figuur 3 PDCA-cyclus

Implementatievragen spelen op drie niveaus:

- Strategisch niveau: hoe kijken wij als school aan tegen veiligheid? Wat is de meerwaarde van de invoering van 

veiligheidsbeleid? Wat is onze focus, bewuste visie en strategie?

- Tactisch niveau: welke aanpak is geschikt voor onze situatie? Hoe organiseren we dat? Kunnen onze docenten dat? 

Wat zijn succesfactoren?

- Operationeel niveau: hoe maken we het waar in de dagelijkse onderwijspraktijk? Wat is de praktische uitvoering? Wie 

doet/doen dat en met welke instrumenten?

Vanuit deze invalshoek is niet het ‘dat’ of ‘wat’ van de implementatie van veiligheidsbeleid doorslaggevend voor de 

effectiviteit van het beleid, maar het ‘hoe’. Het gaat met name om de vertaalslag van de visie naar de werkvloer en om de 

manier waarop het personeel het geheel beleeft. 

Centraal staat het bevorderen, ontwikkelen en borgen van eigenaarschap bij alle geledingen en deelgebieden in de 

school. Eigenaarschap is van groot belang voor het pedagogisch didactisch klimaat, de persoonlijke en maatschappelijke 

ontwikkeling en burgerschapscompetenties van leerlingen en draagt bij aan een professionele cultuur binnen de school. 

Eigenaarschap is een voorwaarde voor de professionele ontwikkeling van docenten en de ontwikkeling van leerlingen. 

Het is de basis voor het vergroten van de handelingsbekwaamheid en de daadkracht van personeel en leerlingen. Het 

gaat niet alleen om het gedrag van de mensen in de school, maar ook om hun beleving, overtuigingen en houdingen. 

2. Borging van effectief veiligheidsbeleid middels een cyclisch proces gebaseerd op PDCA-cyclus 

Het tweede doel van het procesformat is gericht op de borging van het veiligheidsbeleid. Dit wordt bereikt door een 

cyclisch proces te volgen: ontwikkeling, implementatie en evaluaties gebaseerd op de PDCA-cyclus en toegepast op 

alledrie de genoemde niveaus (strategisch, tactisch, operationeel). 

Een dergelijk proces waarmaken in de dagelijkse onderwijspraktijk vraagt een enorme ontwikkeling van de 

schoolorganisatie, teams en docenten. Het is van groot belang dat mensen in alle lagen van de school systematisch 

leren nadenken over de consequenties van hun gedrag en hoe anderen daarop reageren. Het gaat hier om een 

ontwikkelingsproces van steeds weer opnieuw ontdekken van de eigen betrokkenheid en zelfreflectie, volgens het 

principe van de lerende organisatie (Senge, 2006). 

2. Ik-betrokkenheid creativiteit
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5. Wat zijn de kernbegrippen als het gaat om sociale veiligheid?
 

Context

Context stuurt gedrag. Niet de individuele eigenschappen van mensen (docenten, onderwijsondersteunend personeel, 

leidinggevenden, leerlingen) zijn doorslaggevend voor hun gedrag in de school, maar de context waarin zij zich bevinden. 

Binnen die context kunnen vier krachten worden onderscheiden: leiderschap, structuur, taak en omgeving. Wanneer u 

deze krachten als leidinggevende kent, kunt u proberen deze te sturen om daarmee het gedrag van medewerkers te 

beïnvloeden en zodoende de cultuur te veranderen.

(Dingemans, 2010; Busscher, 2007).

Leiderschap

Leiderschap is niet alleen een zaak van de schoolleiding. Leiderschap kan zich op vele manieren manifesteren. Als 

het om groepsgedrag gaat, zijn niet alle leiders even bepalend en krachtig. Het leiderschap kan voor verschillende 

onderdelen/groepen in de school bij verschillende mensen liggen. Leiderschap is een van de belangrijkste krachten 

in de cultuurvorming van een groep. Als er iets verandert binnen de organisatie, en de leiders blijven precies hetzelfde 

gedrag vertonen, dan is het zeer de vraag wat het effect van de verandering is. Leiderschap is een krachtig instrument. 

Ander leiderschap, ander voorbeeldgedrag, leidt vaak tot ander gedrag in de groep. Wilt u als leider verandering 

bewerkstelligen, dan moet u de verandering zijn.

“Leiderschap is mensen laten worden wie ze zijn.”

Wessel Ganzevoort

Structuur

Met structuur bedoelen we het speelveld waarin gewerkt kan worden. Het zijn de regels en kaders die je in een 

organisatie met elkaar afspreekt, alle zaken die aangeven wat wel mag en wat niet. Als het goed is, zorgt een structuur 

voor een goede balans tussen ruimte en grenzen. Als die balans er is, komt een individu het meest tot zijn recht én kan hij 

optimaal bijdragen aan het belang van de groep. 

Structuur moet bieden: ordening van expertise (wie kan wat, waar goed?), veiligheid, focus, afbakening, 

verantwoordelijkheid, beloning (Busscher, 2007).

Takenpakket

Als een medewerker zijn takenpakket goed kent, kan hij de volgende vragen direct beantwoorden. Wat moet ik doen? 

Wat doen mijn collega’s? Waarop word ik beoordeeld? Wat moet ik nastreven? Wat is mijn verantwoordelijkheid? 

Waarmee moet ik mij niet bemoeien? Weten wat er wel en niet van je wordt verwacht, geeft overzicht en een gevoel van 

veiligheid. 

Omgeving

Met de omgeving bedoelen we, naast de fysieke omgeving, alles wat er is, soms schijnbaar zonder reden. Denk aan de 

werkomgeving, de klaslokalen, de materialen waarmee wij werken, maar ook aan rituelen, taal, gewoontes, geschiedenis 

en de verhalen die wij elkaar vertellen. Naast formele besluiten (structuur), hebben de geldende ongeschreven regels een 

grote invloed op de schoolcultuur: ‘Zo doen wij dat hier’. De cultuur heeft vervolgens invloed op de wijze waarop het 

veiligheidsbeleid vorm krijgt (Galenkamp 2003). De ouders zijn belangrijke stakeholders in de leeromgeving van leerlingen 

en drukken daarmee ook een belangrijk stempel op de veiligheidsbeleving van leerlingen. Het is daarom noodzakelijk om 

ouders te betrekken bij schoolbeleid (De Vries, 2010). 

Integraal

Veiligheidsbeleid dient integraal te worden benaderd. Door tijdens de evaluatiemomenten regelmatig gebruik te maken 

van een correcte checklist (NJI, 2009) worden hiaten voorkomen. 

Eigenaarschap 

Er is sprake van eigenaarschap wanneer elk individu de mogelijkheid heeft om invloed uit te oefenen op de ontwikkeling 

en de uitvoering van het veiligheidsbeleid. Daarnaast stimuleert eigenaarschap de verantwoordelijkheid voor de eigen 

ontwikkeling.

“Vertel het mij en ik zal het vergeten, laat het mij zien en ik zal het mij herinneren, betrek mij erin en ik zal 

het begrijpen.”

Confucius, 500 v.C.

Lerende organisatie

Een lerende organisatie heeft het vermogen zich telkens te verbeteren, te vernieuwen en te ontwikkelen (Senge, 2006).  

In een lerende organisatie worden processen geborgd in een beleidscyclus, waarin nieuwe ontwikkelingen worden 

geïnitieerd, geïmplementeerd, geëvalueerd en bijgesteld volgens een duidelijke planning. Naast de gereguleerde 

overlegstructuur, vinden er individuele en groepsgewijze gesprekken en oefeningen plaats die de dagelijkse werkpraktijk 

ondersteunen en de deskundigheid van medewerkers bevorderen. Binnen de beleidscyclus speelt het kwaliteitssysteem 

een belangrijke rol. 

Leren is een belangrijk doel én gevolg van organiseren op sociotechnische principes. De theorie van de lerende 

organisatie vindt zijn oorsprong binnen de sociotechniek. Het denkbeeld van de lerende school legt de verbinding tussen 

het lerende vermogen van de school en de specifieke problemen waarmee het onderwijs kampt. In de lerende school is 

een gemeenschappelijke visie de drijvende kracht achter leren. De cultuur beïnvloedt het leren, waardoor de cultuur zowel 

een bevorderende als een belemmerende kracht kan zijn. Er is een sterke relatie tussen structuur en cultuur. Scholen 

dienen daarom ontworpen te worden rondom leren. Hoe dit nieuwe ontwerp eruit ziet, ligt in de lerende school niet vast, 

maar wordt in gezamenlijkheid ontwikkeld. 

Organisatorische afspraken kunnen het leren bevorderen of belemmeren. Door bij reorganisatie organisatorische 

afspraken bewust te koppelen aan richtinggevende ideeën, kunnen de ‘structuren’ van de school worden gericht 

op leren.

Voor de leraar is beroepsmatige autonomie onontbeerlijk. Echter, een beroepsmatig saamhorigheidsgevoel en een 

collectief verantwoordelijkheidsgevoel dragen bij aan verbeteringen van de school. 

Door effectief voorbeeldgedrag en een effectieve leiderschapsstijl (leidinggeven zonder controle) kunnen directeuren 

en andere leiders een lerende school opzetten. 
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6. Wat zijn de kwaliteitscriteria voor het proces? 

Het procesformat is ontwikkeld op basis van kwaliteitscriteria voor effectief beleid en effectieve implementatie die in dit 

hoofdstuk staan. De criteria zijn ontwikkeld op basis van conclusies van het onderzoek van het R en D project waar dit 

procesformat uit voortkomt. Daarbij was de theorie over veranderingsmanagement van J. Kotter aanvullend op de criteria 

die in 2009  in het project zijn geformuleerd. Op basis van het procesformat kunnen scholen stap voor stap toewerken 

naar blijvend resultaat: een toegenomen bewustzijn en eigenaarschap over sociale veiligheid, afgewogen keuzes, 

realistische planning, uitvoering, monitoring en evaluatie. 

Bij het bepalen van succesfactoren voor een effectieve aanpak is eveneens gebruikgemaakt van aanbevelingen en 

opmerkingen van Dr. Ewoud Roede (interview 2010). Bij het Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam 

deed Roede jarenlang onderzoek op het terrein van de sociaal-emotionele ontwikkeling in het onderwijs. De laatste jaren 

lag de nadruk in zijn onderzoek op de effectiviteit van interventies voor de ontwikkeling van sociale competentie, het 

voorkomen van geweld en het tegengaan van pesten.

Volgens Roede is de kernvraag bij sociale veiligheid op scholen: hoe kunnen docenten en leerlingen systematisch leren 

nadenken over sociale situaties en over wat de consequenties zijn van wat zij doen en hoe mensen daarop reageren? 

Roede zegt hierover het volgende: “Daar is beleid en praktijkoefening bij nodig. Oefeningen niet alleen in gedrag, maar 

juist ook in reflecteren op eigen en andermans waarden, normen en overtuigingen. Dat is nodig om op langere termijn 

succes te boeken.”

We citeren nog een aantal uitspraken van Roede, die in dit kader relevant zijn geweest in de uitwerking van het procesformat.

“Het gaat bij een effectieve aanpak niet alleen om het creëren van een meer effectieve omgeving en gedrag, maar ook 

om emotie, overtuiging, mentale modellen, identiteit en achtergrond. Ook de cultuur van de school en de leerling en 

groepsdynamische processen spelen een grote rol. Belangrijk is het daarom om eigen risico’s, kansen en knelpunten van 

zowel de school als van de leerlingen goed in kaart te brengen en een duidelijke aanpak te hebben.” 

“Door de eigen situaties van leerlingen op school, stage, op straat, in de buurt of thuis in kaart te brengen, krijg je 

betrokkenheid en het vermogen om situaties in te schatten en te analyseren wat het beste in de communicatie werkt 

en wat minder goed of niet werkt. Dat werkt het meest effectief. Het gaat dus niet zozeer om een specifieke effectieve 

techniek, maar veeleer om het zelf leren inschatten.”

“Zichtbare en meetbare effecten liggen vooral in de verandering van kennis en waarden en normen, sociale cognities 

en houdingen en niet direct in het veranderen van gedrag op zich. Wel moet voor leerlingen en docenten de cultuur (het 

klimaat) op school merkbaar veranderen: meer respect, elkaar helpen en vertrouwen en minder pesten. Ga daarom 

consequent in op concrete situaties! Wie, wat, wanneer, hoe en waarom. Geef voorbeelden en achterhaal samen met 

docenten en leerlingen wat er achter situaties zit. Het gaat om bewust reageren, niet om vaststaande reacties.”

De kwaliteitscriteria 

Op basis van de conclusies van het onderzoek, zijn kwaliteitscriteria opgesteld voor de ontwikkeling en uitvoering van het 

procesformat. In hoofdstuk 4 werd gesteld dat het - gezien de verschillen tussen scholen - niet mogelijk is om algemeen 

geldende kwaliteitscriteria voor sociale veiligheid op te stellen. Wel is het mogelijk om kwaliteitscriteria te formuleren 

voor een verantwoorde ontwikkeling en toepassing van het format. Deze kwaliteitscriteria zijn gericht op de vraag of het 

effectief is wat deze school doet. Wordt het doel, eigenaarschap en implementatie van het beleid, bereikt in de specifieke 

situatie van deze school? Dat betekent dat de school zelf moet bekijken wat het meest effectief is in de eigen situatie.  

De schoolleiding kan deze criteria gebruiken als handreiking bij het toepassen van het format in de eigen school. 

1. Effectieve focus en veranderingsvisie

De schoolleiding heeft een effectieve focus op een concreet thema rond sociale veiligheid. Deze focus sluit aan bij 

de praktische vragen van de mensen in de school en de omgeving, gaat in op hun ervaringen en past bij hun taal en 

denkwijze. Er kunnen op korte termijn concrete successen worden geboekt, de focus is ‘SMART’ uit te werken, spreekt 

aan, is een uitdaging voor mensen en past bij hun verlangen naar verandering. Het thema (focus) is voldoende begrensd 

en kan in kleine stappen door de hele organisatie worden benaderd.

2. Effectieve taken en verantwoordelijkheden 

De verantwoordelijkheden van de leiding en van specialisten zijn helder. Speciale functies, zoals van de 

veiligheidscoördinator, zijn duidelijk omschreven. Iedereen weet waar hij met verschillende vragen/onderwerpen terecht 

kan en wat er van hem wordt verwacht in de communicatie met de schoolleiding, collega’s en leerlingen. De functies 

en verantwoordelijkheden passen bij de talenten, capaciteiten en competenties van mensen en als dit niet het geval 

is, worden deze verantwoordelijkheden bij de betreffende persoon weggehaald. Competenties en resultaten worden 

besproken en geëvalueerd in functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken en persoonlijke plannen. Er vindt 

coaching plaats als dat nodig is. 

3. Effectieve leiding en vertegenwoordiging

Er is een beleidsgroep sociale veiligheid die gedragen wordt en waarin de directie, alle teamleiders, de veiligheidscoördinator, 

zorgcoördinator en het onderwijsondersteunend personeel aanwezig zijn. De directie en het onderwijsondersteunend 

personeel kunnen worden vertegenwoordigd. Er is voldoende brede en specialistische inbreng en ontwikkeling en er wordt 

adequaat gedelegeerd. Er is een goede afstemming en niet teveel overlap met andere beleidsterreinen.

4. Effectieve strategie

De schoolleiding werkt vanuit een veranderingsvisie aan het schoolklimaat en aan sociale veiligheid. De visie, strategie, 

beleidsstappen en het implementatieproces passen bij de huidige cultuur van de school. Er is draagvlak bij personeel, 

specialisten, leerlingen en de omgeving van de school en zij worden uitgedaagd om actief mee te denken en mee te doen.

5. Effectieve communicatie 

De uitgangspunten en de strategie voor het proces en de beoogde resultaten zijn helder geformuleerd en worden effectief 

gecommuniceerd met de betrokkenen in de school. Dit leidt tot meer betrokkenheid, zelfreflectie, initiatief, samenwerking 

en succes en tot een blijvend resultaat, dat zichtbaar is in het gedrag en de houding van personeel en leerlingen.

6. Effectieve planning in fasen

Er wordt effectief ingespeeld op de periodes in het jaar en op de fasen en groepsprocessen (bij docenten en leerlingen) 

tijdens het implementatieproces. Werkoverleg en terugkoppelingsmomenten zijn gepland in het jaar.
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7. Effectieve doorwerking

Het beleid werkt door in de diverse deelgebieden van de school: managementteam, organisatie, docententeam, 

pedagogisch didactisch klimaat in de klas, leerlingbegeleiders, zorgcoördinatie, teamleiders, professionalisering 

docenten, onderwijsondersteunend personeel, ouders, veiligheidscoördinator en het veiligheidsplan. In een latere fase is 

er aandacht voor verbreding naar de omgeving van de school.

8. Effectieve implementatie 

De kernpunten voor implementatie zijn begrijpelijk, toepasselijk en spreken aan. Er is sprake van voldoende 

professionalisering en oefening. Mensen in de school – dus ook de leerlingen – ervaren elke dag uitdagingen en kansen 

om invulling te geven aan het thema door vaardigheden en competenties praktisch te oefenen. Ze werken aan blijvend en 

omschreven resultaat voor henzelf, het team of de klas en de omgeving.

 

9. Effectieve beleidscyclus 

Er is samenhang tussen de beleidsstappen, besluitvorming en implementatieprocessen en het proces verloopt volgens 

de PDCA-cyclus. Het beleids- en implementatieproces wordt gestuurd door de beleidsgroep en er wordt regelmatig 

teruggekoppeld naar leidinggevenden en beleidsgroep.

10. Effectieve evaluatie, monitoring en registratie 

Er wordt gedurende het proces regelmatig effectief geëvalueerd aan de hand van de kwaliteitscriteria: doen we de 

goede dingen, doen we deze goed en wat gaat wel en niet goed? Successen worden gevierd, ontwikkelingen en 

verbeterpunten worden geïnventariseerd en meegenomen in het beleid. In de aansturing is er evenwicht tussen top-

down en bottom-up. Conclusies, die zijn gerelateerd aan het leerproces van betrokkenen, worden geïnventariseerd en 

meegenomen naar de volgende beleidsfase.

7. Hoe is het procesformat opgebouwd? 

Bedoeling 

Het procesformat geeft scholen een model om systematisch en cyclisch te werken aan beleidsontwikkeling en 

-implementatie, maar het is geen blauwdruk. Het procesformat bestaat uit 10 beleidsstappen en een voorbereiding.  Die 

beleidsstappen staan in het format langs de verticale lijn.

Binnen de tien beleidsstappen wordt onderscheid gemaakt tussen wat er gedaan moet worden en hoe je dat aanpakt. 

De beleidsstappen hebben consequenties met betrekking tot de uitvoering in verschillende deelgebieden in de school. 

Per beleidsstap is de uitvoering voor de deelgebieden te vinden op de horizontale lijn. 

Er wordt in dit procesformat  een voorbeeldthema uitgewerkt: ‘effectief omgaan met grenzen en verantwoordelijkheid’ 

. Natuurlijk kan het format ook worden uitgewerkt voor andere thema’s rondom veiligheid die binnen de school aan 

de orde zijn. Het procesformat is ingevuld voor drietal deelgebieden binnen de school: voor de beleidsgroep/het 

managementteam, het docententeam en voor in de klas. De overige drie deelgebieden kan een school zelf uitwerken. 

Het thema ‘effectief omgaan met grenzen en verantwoordelijkheid’ wordt aan de hand van voorbeeldvragen 

(checkvragen) en interventies ingevuld voor de beleidsgroep en het managementteam, het docententeam en de 

leerlingen in de klas. 

Definities 

De beleidsgroep sociale veiligheid 

De beleidsgroep sociale veiligheid bestaat uit: de directie (een vertegenwoordiging die beslissingsbevoegdheid heeft), 

teamleiders, de veiligheidscoördinator en de zorgcoördinator. Deze groep is verantwoordelijk voor het veiligheidsplan, 

neemt beleidsbeslissingen en stuurt de implementatie aan. De beleidsgroep bestaat dus uit een deel van het 

managementsteam. Op scholen met een klein managementsteam kan het hele managementsteam in de beleidsgroep 

zitting hebben. Sommige scholen kiezen ervoor dat het managementsteam de beslissingen van de beleidgroep 

accordeert. De keus is aan de school. In dit format spreken we van ‘de beleidsgroep’. 

De beleidsgroep stuurt zes deelgebieden aan op het gebied van sociale veiligheid:

1. Samenhangend schoolbeleid en implementatie; eigen rol en positie van het managementteam.  

Verantwoordelijk voor het managementteam: een aangewezen persoon uit de directie die ook in de beleidsgroep zit

2. Professionalisering van (het) docenten(team). Verantwoordelijk: de teamleiders.

3. Het pedagogische-didactisch klimaat in de klas. Verantwoordelijk: de docenten.

4. Leerlingbegeleiding en -zorg. Verantwoordelijk: de zorgcoördinator en de mentoren.

5. School en omgeving, onderwijsondersteuning. Verantwoordelijk: de veiligheidscoördinator

6. Veiligheidsbeleid en veiligheidsplan (inclusief fysieke veiligheid, arbo en specifieke delen van het veiligheidsplan). 

Verantwoordelijk: de veiligheidscoördinator

De veiligheidsgroep 

De veiligheidsgroep bestaat uit: de veiligheidscoördinator, de zorgcoördinator, de arbo-medewerker, de 

vertrouwenspersoon en het hoofd van het onderwijsondersteunend personeel. De school kan ook kiezen voor 

een andere samenstelling. De veiligheidsgroep is verantwoordelijk voor specifieke taken en onderdelen van het 

veiligheidsbeleid en het veiligheidsplan.

Beleid en implementatie 

In het format loopt een horizontale lijn en een verticale lijn. De verticale laat de tien beleidsstappen zien die genomen 

moeten worden. Het gaat hierbij om een doorgaande cyclus: wat het ene schooljaar is gestart, gaat door in het volgende 

schooljaar. De horizontale lijn laat zien wat de consequenties voor de deelgebieden zijn vanuit de beleidsbeslissingen. 

Daarbij komen zowel het wat als het hoe aan de orde. Er spelen twee cyclische processen: De beleidscyclus: met de 

PDCA-cirkel blijven plannen, ontwikkelen, uitvoeren, checken en bijstellen. De implementatiecyclus: door middel van 

gesprekken en oefening het hele jaar door blijven werken aan eigenaarschap en competenties.

Overzicht van de stappen als fasen in het proces

Met behulp van de tien beleidsstappen worden een aantal fasen doorlopen. Vanuit de principes van het lemniscaat, het 

PDCA en de kwaliteitscriteria wordt het beleidsproces in fasen worden uitgewerkt om de implementatie succesvol te 

laten verlopen. Iedere fase kent een paar beleidsstappen die na afloop van de fase worden geëvalueerd op basis van 

de resultaten. De stappen worden eerst door de beleidsgroep en de schoolleiding genomen en direct er na door de 

medewerkers en de leerlingen. Belangrijk: de volgende fase kan pas worden ingegaan als de voorgaande fase succesvol 

is verlopen. Een overzicht van de vier fasen: 
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1. Urgentie beseffen: waarom een focus, wie is verantwoordelijk waarvoor?

Verantwoording: door in de aanvang van de (nieuwe) beleidscyclus te kiezen voor een concrete focus binnen sociale 

veiligheid is er een duidelijk kader voor iedereen. Waar gaat het dit jaar (of de komende periode) over en waar over 

gaat het niet?  Vanuit de focus kunnen concrete situaties worden gekozen en kunnen bepaalde vaardigheden concreet 

geoefend worden. In dit geval gaat het om de focus op het effectief omgaan met grenzen en verantwoordelijkheid. 

Het gaat in deze fase om de volgende beleidsstappen: 

Stap 0: (dit is een voorbereidingsstap): Waarom deze focus? Welke focus? Wie is verantwoordelijk waarvoor? Het proces 

is gericht op het kiezen van een concrete focus en het communiceren hierover in de deelgebieden.

Stap 1: Beleidsgroep samenstellen, verantwoordelijkheden en deelgebieden bepalen. Het proces is gericht op de 

bewustwording van de eigen verantwoordelijkheid in de school en de deelgebieden en de eigen uitdaging in het uitdragen 

van de visie en de communicatie over grenzen en regels in de deelgebieden. 

2. Vaardigheden vergroten: wat gaan we oefenen?

Verantwoording: Pas als voor de schoolleiding de concrete focus binnen het omgangsklimaat en de 

verantwoordelijkheden ten aanzien van dat thema duidelijk zijn,  is het mogelijk om de betreffende competenties en 

vaardigheden toe te passen en - waar nodig - door middel van voortdurende professionalisering, feedback en intervisie 

en evaluatie aan de hand van ervaringen in de praktijk te blijven verbeteren. 

Maak in deze fase helder wat de urgentie is van bijvoorbeeld het thema Effectief omgaan met grenzen en 

verantwoordelijkheid naar aanleiding van de evaluatie (zie fase 4) en de huidige situatie. 

Het gaat in deze fase om de volgende beleidsstappen: 

Stap 2. Waarnemen, signaleren en registreren. Het proces is gericht op de eigen uitdaging in het effectief waarnemen, 

signaleren en registeren   

Stap 3. Eigen rol en uitdaging oppakken. Het proces is gericht op de eigen wijze van professionalisering en een effectieve 

wijze om grenzen aan te geven

Stap 4. Beleid aanscherpen, missie en visie verhelderen.  Het proces is gericht op de wijze waarop de missie en visie en 

worden uit gedragen.  

3. Verantwoordelijkheid geven: hoe doen we dat?

Verantwoording: als de schoolleiding en het personeel van de school beschikken over de basisinzichten en competenties 

toe passen is het nodig om aan anderen zoveel mogelijk verantwoordelijkheid te geven. 

Het gaat om de volgende beleidsstappen: 

Stap 5. Motiveren van mensen in de deelgebieden. Het proces is gericht op de eigen uitdaging in het geven van 

verantwoordelijkheid aan medewerkers. 

Stap 6. Talenten van leerlingen inzetten. Het proces is gericht op de eigen uitdaging in het inzetten van talenten en 

stimuleren van sociale competenties bij leerlingen. 

Stap 7. Effectief samenwerken met ouders en omgeving: het proces is gericht op de eigen uitdaging in het effectief 

samenwerken met ouders en het zelfbeeld van leerlingen. 

4. Balans opmaken: doen we de dingen goed?

Verantwoording: Na elke fase en na de beleidscyclus wordt de balans steeds opgemaakt. Dit gebeurt zowel ten aanzien 

van concrete besluiten als ten aanzien van de vaardigheden van iedereen in de school. De begeleiding moet worden 

aangepast aan de mate van professionaliteit van de medewerkers, leerlingen en mensen buiten de school. 

Het gaat om de volgende beleidsstappen: 

Stap 8. Doorwerking in de buurt. Het proces is gericht op de uitdaging in het bewaken van de sociale veiligheid in school 

en omgeving.

Stap 9. Effectieve toets en analyse. Het proces is gericht op de uitdaging in de eigen analyse van het beleid en het bieden 

van rust en structuur in de examenperiode.

Stap 10. Evaluatie en afronding. Het proces is gericht op de uitdaging in het afronden van het proces en afscheid nemen.

Uitvoering in een schooljaar

Het beleidsproces zoals beschreven in het format kan afgerond worden in een schooljaar als elke stap in een maand 

wordt genomen. Dat betekent elke maand overleg, besluiten nemen, delegeren en uitvoeren en zorgen voor de 

doorwerking in de deelgebieden. Het voordeel is van deze planning dat de inhoud goed aansluit bij de situatie in de 

tijd van het jaar. (bv regels stellen in het begin van het jaar, visie delen met de kerst, aandacht voor de omgeving als de 

leerlingen weer meer naar buiten gaan en aandacht voor toetsen en evaluatie in de examentijd. Iedere beleidsstap heeft 

zijn eigen uitdaging die met een oneliner achter de maand staat aangegeven. Deze oneliners staan ook in het format. Het 

proces per maand ziet er als volgt uit:  

Stap 0 juni/augustus: Voorbereiding: Maak helder wat de urgentie is van het thema naar aanleiding van de evaluatie en 

de situatie nu.

Stap 1.  september: Toon leiderschap en zorg voor helderheid over de regels

Stap 2.  oktober: Neem zorgvuldig waar, signaleer grenzen en hanteer de regels

Stap 3.  november: Benoem grenzen, toon inzicht in de functie van emoties 

Stap 4.  december: Breng samen de visie in beeld en geef elkaar effectieve feedback

Stap 5.  januari: Geef anderen verantwoordelijkheid en vraag feedback

Stap 6.  februari: Zorg dat de leerlingen meer duidelijke verantwoordelijkheden krijgen

Stap 7.  maart: Bespreek samen met ouders concrete verantwoordelijkheden en grenzen

Stap 8.  april: Werk met mensen uit de buurt aan het stellen van grenzen

Stap 9.  mei: Ga na hoever de school is in het stellen van grenzen

Stap 10.  juni: Vier successen, maak de balans op en neem zorgvuldig afscheid. 

Planning bijstellen

Een deel van de scholen zal de beleidscyclus niet in een jaar kunnen doorlopen omdat de stappen niet passen bij de 

gekozen prioriteiten of overlegmomenten van de school of omdat het meer tijd kost om een bepaalde fase goed te 

doorlopen. Er kan in dat geval ook langer over worden gedaan. Als de planning op school afwijkt van het bovenstaande 

schema moeten sommige stappen worden bijgesteld of uitgesteld. Het is bijvoorbeeld niet geschikt om de leerlingen in 

het begin van het schooljaar meer verantwoordelijkheid te gaan geven (stap 6). Ook stap 10 is duidelijk tijdgebonden.  

Belangrijk is dat de volgorde van de stappen in grote lijnen blijft gehandhaafd in verband met de fasen die op elkaar 

voortbouwen (zie de kwaliteitscriteria en verantwoording van de fasen). 

Uitwerking van het format in werkbladen

Bij iedere beleidsstap in het format staat een onderdeel “eigen format”.  De bedoeling is dat de school op een eigen 

format of logboek noteert wat al ontwikkeld is en wat nog verbeterpunten zijn. Daarnaast staat een onderdeel evaluatie. 

In een eigen format kan de school ruimte maken om te evalueren. 
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De per beleidstap genoteerde eigen gegevens kunnen in een verzamelstaat bij elkaar gebracht worden na afloop van 

iedere fase van twee (na de eerste fase) of drie stappen.

Op de werkbladen kunt u resultaten verzamelen, die u later invult op de verzamelstaat. Dit kan uiteraard ook in een 

andere vorm, bijvoorbeeld in een logboek. Het gaat om concrete gegevens over wat er is ontwikkeld, wat nog moet 

worden verbeterd in het beleid en wat (nog) uitdagingen zijn in het proces en in de competentieontwikkeling van het 

personeel en de leerlingen.

Bij de implementatie gaat het in de eerste plaats om het proces, het eigenaarschap en het samen actief blijven oefenen. 

Daarbij kijken de leider en de leden van het deelgebied steeds naar de huidige situatie van individuen (professionalisering 

en coaching), van de teams of van de klas. Het managementteam heeft hierin een voorbeeldrol. De uitdagingen 

moeten steeds duidelijk worden benoemd en op de verzamelstaat worden bijgehouden. Als de school dat wil, 

kunnen competenties worden gemeten met andere instrumenten. Er is vier keer, voor elk kwartaal, een verzamelstaat 

opgenomen om de resultaten bij te houden, te evalueren en conclusies te trekken. Deze zijn opgenomen bij de 

werkbladen voor de beleidsgroep/het managementteam.  

Oneliners op visitekaartjes

Bij elke beleidsstap staat in het procesformat een focus, een onderwerp voor de betreffende beleidsstap. Deze 

onderwerpen zijn gekozen op basis van de kwaliteitscriteria en het thema van het jaar. Om de opdracht die daarbij past 

kort en bondig duidelijk te maken, is er voor elke beleidsstap een oneliner geformuleerd en een illustratie gemaakt. Het 

overzicht van de oneliners met illustraties is te vinden op pagina… Deze hebben de vorm van een visitekaartje, zodat de 

schoolleiding ze kan uitknippen en in de betreffende beleidsstap als memo kan meenemen in een portefeuille. 

8. Hoe aan het werk met het procesformat?  

Voorbespreking

Voordat er met het procesformat kan worden gewerkt, is het nodig om een voorbespreking te houden, op initiatief van 

de veiligheidscoördinator of een (andere) schoolleider. Het doel van deze bespreking is te onderzoeken of de opzet en 

werkwijze van het format aansluiten bij de wensen en behoeften rond veiligheid van het personeel. Op basis daarvan kan 

een besluit worden genomen.

De voorbespreking bestaat uit de volgende stappen: 

0.  Maak een start: kennismaken, functies in het kader van veiligheid verhelderen en de vraag beantwoorden: ‘Wat 

betekent (on)veiligheid voor jou?’  

1.  Inventariseer de wensen, behoeften, verwachtingen en uitgangspunten van de deelnemers. 

2.  Inventariseer wat er op school al wordt gedaan op het gebied van sociale veiligheid (denk aan veiligheidsplan, 

veiligheidscoördinator, activiteiten en competentieontwikkeling).

3.  Introduceer het format: waartoe dient het en hoe wordt het gebruikt? Is het begrijpelijk, haalbaar en toepasbaar voor 

de school? Waar liggen de vragen? (zie de toelichting bij het format).

4.  Onderzoek welke mogelijkheden voor het gebruik belangrijk zijn: 

 - de juiste naam geven aan het traject,

 - het thema kiezen waarin u vooral eigenaarschap wilt bereiken: ‘omgaan met grenzen’ of ‘verbinding en 

teamontwikkeling’,

 - het format toepassen op een ander thema, bijvoorbeeld het pedagogisch klimaat.  

5.  Besluit of de school met het procesformat gaat werken.

6.  Bepaal wie er in de beleidsgroep moeten zitten. Denk daarbij aan de consequenties van de keuzes. Bijvoorbeeld: als 

de hele schoolleiding in de beleidsgroep zit, dan moet er meer worden gedelegeerd aan de veiligheidsgroep, maar 

kan het managementteam na het nemen van besluiten (zie de checklist) direct de betreffende interventies toepassen 

in het MT. Als er één vertegenwoordiger van de schoolleiding in de beleidsgroep zit, dan zullen bepaalde besluiten 

eerst moeten worden teruggekoppeld naar het MT en zullen zowel de beleidsgroep als het MT de interventies 

moeten uitvoeren. In de beleidsgroep wordt dan met de interventies geoefend om ze vervolgens uit te voeren in de 

deelgebieden waar men leiding over heeft. Een van de deelgebieden is dan het MT. 

7.  Besluit hoe er met het format gewerkt gaat worden.

8.  Bepaal met de beleidsgroep de doelen, de werkwijzen, de fasen en verantwoordelijkheden van het werken met het 

format. Wat past het beste bij de kalender van de school? (zie ook beleidsstap 0 in het format: juni of augustus). 

Elke maand 

Elke maand (of bijvoorbeeld zes weken)  stelt de beleidsgroep vast of de checkvragen (Wat beslissen we? Wie voert 

het uit?) en interventies (Hoe doen we het in de deelgebieden? Om welk proces gaat het?) relevant zijn. Passen ze bij 

de situatie op school? Passen ze bij het deelgebied? Niet alles kan. Er moet gekozen worden wat voor de school het 

belangrijkste is. Het is daarbij van groot belang dat zowel het beleid (het wat, de checklist) als de implementatie (het hoe, 

de interventies) aan bod blijven komen. Het format geeft concrete voorbeelden, die kunnen worden bijgesteld, vervangen 

of aangevuld. Ook bij docenten en leerlingen wordt gecheckt of er bijstellingen nodig zijn. Al doende leert men, in de 

verschillende deelgebieden, op basis van de keuzes die worden gemaakt en de ervaringen die men samen opdoet. 

Elke maand (of bijvoorbeeld 6 weken) worden de volgende stappen genomen: 

1.  Stel de checkvragen waar nodig bij.

2.  Laat de deelnemers bij de checkvragen aankruisen wat voor hen van toepassing of belangrijk is. 

3.  Maak samen een keuze voor activiteiten en competenties die verder ontwikkeld moeten worden. 

4.  Maak goede afspraken over de activiteiten die ontwikkeld worden (SMART) en zorg ervoor dat deze worden 

teruggekoppeld en waar nodig worden verbeterd (PDCA). 

5.  Zorg ervoor dat de competenties die geoefend moeten worden ook daadwerkelijk worden geoefend. 

6.  Houd de resultaten van de inhoudelijke focus (het beleid, het wat) en de interventies en oefeningen (het hoe) goed bij 

op het werkblad en in de verzamelstaat. Laat de deelnemers hun eigen vorderingen bijhouden in een logboek voor 

henzelf en hun team (POP en TOP). Pas ook hier PDCA toe.. 

7.  Zorg  ervoor dat teams in elke fase bepaalde activiteiten en competenties oefenen door middel van intervisie of 

collegiale consultatie. 

8.  Geef opdrachten aan de betrokkenen op de deelgebieden, vraag terugkoppeling en bewaak dit proces (input en 

output). 

Het is belangrijk om een gemeenschappelijke, levende visie te ontwikkelen en voortdurend te monitoren: doe je nog wat 

je wilt doen en bereik je ermee wat je wilt bereiken? Hoe vaker je evalueert, hoe meer effect het heeft.

(Farrington en Ttofi, 2009) 
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Elk jaar 

Aan het begin en aan het eind van elk jaar (of andere periode die de school heeft vastgesteld voor het nemen van de 

tien stappen) is het nodig naar het eindresultaat te kijken. Op basis van de evaluatie van het beleidsproces worden de 

consequenties van de gegevens op de verzamelstaat doorgetrokken. Het gaat om een cyclisch proces, waarin de focus 

kan veranderen. Zorg ervoor dat gedurende het jaar het veiligheidsplan wordt geactualiseerd en specifieke taken waar 

mogelijk worden gedelegeerd, zodat de beleidsgroep en de schoolleiding de rode lijn in de schoolontwikkeling en de 

cultuur kunnen bewaken. De veiligheidscoördinator en de veiligheidsgroep kunnen veel taken overnemen. Zorg ook hier 

voor terugkoppeling. 

23

Procesformat 
‘Integraal 

veiligheidsbeleid’

Sociale 
veiligheid 

op school
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OPZET VAN HET PROCESFORMAT ‘INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID’ 

Toegepast op het thema: effectief omgaan met grenzen en verantwoordelijkheid.

Dit procesformat geeft scholen een model om systematisch en cyclisch te werken aan de ontwikkeling en implementatie 

van veiligheidsbeleid en eigenaarschap. De nadruk ligt op sociale veiligheid. Als voorbeeld wordt het effectief omgaan 

met grenzen en verantwoordelijkheid ingevuld voor de beleidsgroep en het managementteam, het docententeam en de 

leerlingen in de klas. 

Definities 

De beleidsgroep sociale veiligheid 

-  bestaat uit: directie, teamleiders, veiligheidscoördinator, zorgcoördinator,

-  is verantwoordelijk voor het veiligheidsplan, neemt beleidsbeslissingen en stuurt de implementatie aan,

-  wordt in dit format ‘beleidsgroep’ genoemd.

De beleidsgroep stuurt zes deelgebieden aan op het gebied van sociale veiligheid:

1. Samenhangend schoolbeleid en implementatie; eigen rol en positie van het managementteam. 

 Verantwoordelijk voor het managementteam: een aangewezenpersoon uit de directie die ook in de beleidsgroep zit.

2. Professionalisering van (het) docenten(team). Verantwoordelijk: de teamleiders.

3. Het pedagogische-didactisch klimaat in de klas. Verantwoordelijk: de docenten.

4. Leerlingbegeleiding en -zorg. Verantwoordelijk: de zorgcoördinator en de mentoren.

5. School en omgeving, onderwijsondersteuning. Verantwoordelijk: de veiligheidscoördinator.

6. Veiligheidsbeleid en veiligheidsplan (inclusief fysieke veiligheid, arbo en specifieke delen van het veiligheidsplan). 

 Verantwoordelijk: de veiligheidscoördinator.

De veiligheidsgroep 

De veiligheidsgroep bestaat uit bijvoorbeeld: veiligheidscoördinator, zorgcoördinator, arbo-medewerker, 

vertrouwenspersoon en het hoofd onderwijsondersteunend personeel. De veiligheidsgroep is verantwoordelijk voor 

specifieke taken en onderdelen van het veiligheidsplan.

Beleid en implementatie 

In het format loopt een horizontale lijn en een verticale lijn. De horizontale lijn laat zien hoe de zes deelgebieden door 

beleidsbeslissingen kunnen worden aangestuurd en welk proces bij de implementatie hoort. De verticale lijn laat zien 

welke stappen in de loop van het schooljaar genomen moeten worden, zowel in de beleidsontwikkeling als in het 

implementatieproces. Het gaat hierbij om een doorgaande cyclus: wat het ene schooljaar is gestart, gaat door in het 

volgende schooljaar. 
Beleidscyclus: met de PDCA-cirkel blijven plannen, ontwikkelen, uitvoeren, checken en bijstellen. 

Implementatiecyclus: door middel van gesprekken en oefening het hele jaar door blijven werken aan eigenaarschap. 

Uitwerking van dit format

Download de hele publicatie 10 stappen naar een veiliger school! Op de website www.onderwijsinontwikkeling.nl (zie 

veiligheid en sociale cohesie of eigenaarschap voor sociale veiligheid) wordt de achtergrondinformatie en concrete 

uitwerking van de interventies en checklists gegeven. 
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Uitvoering in het  
docententeam 

Wat 

Focus
Omgaan met grenzen in de 
klas.

Checklist
Wat is de urgentie van het 
omgaan met grenzen in de 
klas? Wat is er duidelijk aan 
de schoolregels en wat nog 
niet? 

Eigen format 
Welke schoolregels zijn 
helder en welke nog niet? 

Focus 
Leiden van de klas als 
groep.

Checklist
Is mijn verantwoordelijkheid 
helder als leider in de klas? 

Eigen format 
Wat doen wij en wat nog 
niet als leider van de klas? 

Hoe 

Procesdoel
Zorgen voor een veilig 
klimaat in de klas

Interventie 
Het gesprek op gang  
brengen in de klas.
Schoolregels en omgangs-
regels in de klas bespreken.

Eigen format 
Wat is je uitdaging in het 
omgaan met regels? 

Procesdoel 
Zorgen voor een veilig  
klimaat in de klas (vervolg).

Interventie 
Gesprek op gang brengen 
(vervolg). Wat ging wel en 
niet goed in het oefenen?

Evaluatie
Wat kun je goed, wat kan 
beter? 
Wat is je uitdaging in het 
zorgen voor veiligheid in  
de klas?

Uitvoering in de klas

Wat 

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Focus 
Introductie goed klassen-
klimaat. 

Checklist 
Wat is voor leerlingen 
belangrijk?

Eigen format
Welke regels kunnen we 
goed hanteren en welke nog 
niet? Waar ligt dat bij mij aan 
(in de communicatie)? 

Hoe

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Procesdoel
Leerlingen maken goed 
kennis met elkaar en met de 
school.

Interventie
Kennismaken met elkaar. 
Schoolregels en omgangs-
regels in de klas bespreken. 

Evaluatie
Wat ging goed en niet goed 
bij de kennismaking in klas? 

Beleidsgroep

Beleid

Besluit 
Nieuwe beleidscyclus: themakeuze, 
waarom en wie? 

Checklist 
-  is er een effectieve focus die past 

binnen de schoolvisie en school-
cultuur? 

-  zijn de verantwoordelijkheden in de 
deelgebieden helder? 

Eigen format 
Al ontwikkeld:
Verbeterpunten:

Besluit 
Beleidsgroep samenstellen en bijeen-
roepen, urgentie thema, beleidscyclus 
deelgebieden en verantwoordelijkhe-
den vastleggen.

Checklist 
Wordt er effectief leiding gegeven in 
de gekozen deelgebieden? 
Is de urgentie van het gekozen thema 
voor de betrokkenen helder?

Eigen format (zelf invullen) 
Al ontwikkeld:
Verbeterpunten:

Uitvoering in MT

Proces/implementatie

Procesdoel 
Focus op het thema en eigen verant-
woordelijkheid in de beleidsgroep en MT. 

Interventie 
Samen kiezen van een concreet thema 
binnen sociale veiligheid (hier: omgaan 
met grenzen en verantwoordelijkheid): 
urgentie, bedoeling, verwachtingen, opzet 
beleidscyclus, werkregels bespreken. 

Evaluatie 
Hebben we een duidelijk verhaal voor 
onszelf? 

Procesdoel 
Bewustwording van betekenis en urgen-
tie van grenzen; beleidsproces, rollen en 
posities verhelderen.

Interventie 
Het gesprek over grenzen op gang bren-
gen in de deelgebieden, hoe doe je dat? 

Evaluatie 
Wat gaat goed, wat kan beter? 
Wat is je uitdaging naar je team? 
Heb je een duidelijk verhaal voor 
je collega’s? 

URGENTIE BESEFFEN: 
WAAROM EEN FOCUS, 
WIE IS VERANTWOORDE-
LIJK WAARVOOR?

VOORBEREIDINGS-
STAP:

Maak helder wat de 
urgentie is van het thema 
naar aanleiding van de 
evaluatie en de situatie nu.

BELEIDSSTAP 1: 

Toon leiderschap en zorg 
voor helderheid over de 
regels.

0

1
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4

Uitvoering in het  
docententeam 

Wat 

Focus 
Grenzen waarnemen en 
signaleren in situaties.

Checklist 
Wat speelt er bij het  
waarnemen, signaleren, 
registreren en beoordelen 
van situaties? 

Eigen format
Al ontwikkeld:
Verbeterpunten: 

Focus 
Begeleiden.

Checklist 
Welke competenties heb ik 
(niet)?

Eigen format
Al ontwikkeld:
Verbeterpunten:

Focus 
Elkaar aanspreken vanuit 
de visie.

Checklist  
Professionalisering: hoe 
spreek je elkaar aan? Hoe 
geef je positieve feedback? 

Eigen format 
Al ontwikkeld:
Verbeterpunten: 
 

Hoe 

Procesdoel 
Grenzen effectief leren 
waarnemen.

Interventie
Docenten oefenen met 
herkenbare situaties: wat 
speelt er bij jou (eigen 
verhaal)? 

Evaluatie
Wat gaat goed, wat kun je 
beter? Wat is je uitdaging in 
het waarnemen, signaleren 
en registreren?

Procesdoel
Effectief reageren op 
leerlingen.

Interventie 
Een goed gesprek voeren 
met een leerling in een 
lastige situatie. Verhaal van 
leerlingen meenemen. 

Evaluatie
Wat is je uitdaging in zorg-
vuldig confronteren/corrige-
ren van leerlingen? 

Procesdoel 
Visie delen met leerlingen in 
concreet gedrag.

Interventie 
Verder oefenen met feed-
back geven aan leerlingen 
en collega’s.

Evaluatie
Wat is je uitdaging in het 
geven van feedback in de 
klas? 

Uitvoering in de klas

Wat 

Focus 
Bewustzijn van grenzen en 
regels.

Checklist 
Welke grenzen en regels wor-
den gehandhaafd en welke 
nog niet? 

Eigen format
Al ontwikkeld:
Verbeterpunten:

Focus 
Storend gedrag van  
leerlingen.

Checklist 
Inzicht in eigen gedrags-
patronen.

Eigen format 
Al ontwikkeld:
Verbeterpunten:

Focus 
Elkaar aanspreken 
vanuit visie.

Checklist 
Feedbackregels.

Eigen format 
Al ontwikkeld:
Verbeterpunten:

Hoe

Procesdoel 
Leerlingen kennen de beteke-
nis van grenzen in praktische 
situaties. 

Interventie 
Grensoverschrijdingen be-
spreken in de klas. Situaties 
oefenen in de mentorles. 

Evaluatie 
Wat is je uitdaging in het 
grenzen stellen en handhaven 
van regels? 

Procesdoel
Leerlingen reflecteren op 
de effectiviteit van het eigen 
gedrag. 

Interventie 
Leerlingen bewustmaken  
van effect van gedrag in  
conflictsituaties. Verhaal  
van de leerling meenemen. 

Evaluatie
Wat hebben leerlingen aan 
inzichten in gedrag ontwik-
keld en wat nog niet? 

Procesdoel:
Leerlingen gericht feedback 
geven.

Interventie 
Leerlingen laten reflecteren 
op het effect van hun gedrag 
(vervolg).

Evaluatie
Wat hebben leerlingen ont-
wikkeld in het begrijpen van 
anderen?

Beleidsgroep

Beleid

Besluit 
Besluit nemen over een effectieve 
wijze van analyseren, meten, signale-
ren en registreren.
 
Checklist 
Is er een effectieve wijze van waarne-
men, signaleren en registratie? Wie 
doet wat? 
Hoe gaan we meten (welke methode 
gebruiken)?

Eigen format 
Al ontwikkeld:
Verbeterpunten:

Besluit 
Taken, competenties meten of samen 
bespreken.

Checklist 
Worden verantwoordelijkheden ef-
fectief gecommuniceerd? 
Zijn er vormen van intervisie geïntro-
duceerd?

Eigen format 
Wat doen we goed, wat kan beter als 
het gaat om onze competenties in 
lastige situaties? 

Al ontwikkeld:
Verbeterpunten: 

Besluit 
Wat is onze droom, missie? Past het 
beleid bij wat wij als school beogen? 

Checklist 
Sluiten missie en visie aan bij de deel-
gebieden? Loopt het met de intervisie 
en de functioneringsgesprekken? 

Eigen format 
Doen we de goede dingen en doen 
we deze goed?
 
Al ontwikkeld:
Verbeterpunten:

Uitvoering in MT

Proces/implementatie

Procesdoel 
Bewust worden van hoe je effectief kunt 
waarnemen, signaleren en registreren.

 
Interventie 
Situaties waarnemen, signaleren, eigen 
verhaal delen. 

Evaluatie 
Wat gaat goed, wat kan beter? Wat is je 
uitdaging in het waarnemen, signaleren en 
registreren bij collega’s? 

Procesdoel 
Zelfreflectie en van elkaar leren.

Interventie 
Reflecteren op eigen rol als leider en  
manier van omgaan met grenzen.

Evaluatie 
Wat gaat goed, wat kan beter? Wat is je 
uitdaging in het omgaan met grenzen en 
in lastige situaties feedback geven aan 
collega’s? Verhalen in de school.

Procesdoel 
Droom en missie delen, visie aanscher-
pen. 

Interventie 
Oefenen met het uitdragen van je visie en 
houding in bijvoorbeeld functioneringsge-
sprekken en gericht feedback geven aan 
docenten (verdieping). 

Evaluatie 
Wat gaat goed? Wat kan beter? Wat is je 
uitdaging in de wijze waarop je de visie 
van de school uitdraagt? 

VAARDIGHEDEN 
VERGROTEN: WAT 
GAAN WE OEFENEN?

BELEIDSSTAP 2: 

Neem zorgvuldig waar, 
signaleer grenzen en  
hanteer de regels.

BELEIDSSTAP 3:

Benoem grenzen en toon 
inzicht in de functie van 
emoties.

BELEIDSSTAP 4: 

Breng samen de visie in 
beeld en geef elkaar effec-
tieve feedback.
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VAARDIGHEDEN 
VERGROTEN: WAT 
GAAN WE OEFENEN?

BELEIDSSTAP 5: 

Geef anderen verant-
woordelijkheid en vraag 
feedback.

BELEIDSSTAP 6: 

Zorg dat leerlingen meer 
duidelijke verantwoordelijk-
heden krijgen.

BELEIDSSTAP 7: 

Bespreek samen met  
ouders concrete verant-
woordelijkheden en  
grenzen.

5

6

7

Uitvoering in het  
docententeam 

Wat 

Focus 
Leerlingen motiveren.

Checklist 
Soorten vragen.

Eigen format 
Al ontwikkeld:
Verbeterpunten:

Focus 
Sociale talenten van leer-
lingen.

Checklist 
Sociale competenties bij 
leerlingen ontwikkelen.

Eigen format 
Al ontwikkeld:
Verbeterpunten:

Focus 
Afstemming docenten/
ouders.

Checklist 
Beeldvorming en mogelijk-
heden afstemmen.

Eigen format 
Al ontwikkeld:
Verbeterpunten:

Hoe 

Procesdoel 
Beschikken over effectieve 
interventies.

Interventie 
Gericht vragen stellen en 
leerlingen actief betrekken 
bij oplossingen. 

Evaluatie
Wat is je uitdaging in het 
vragen van feedback aan 
leerlingen?

Procesdoel 
Leerlingen helpen effectief 
te reageren. 

Interventie 
Feiten, meningen, 
gevoelens onderscheiden.

Evaluatie
Wat is je uitdaging in het 
omgaan met feiten,  
meningen en gevoelens in 
de klas? 

Procesdoel 
Effectief communiceren met 
ouders.

Interventie 
Vijftienminuten gesprek.

Evaluatie
Wat is mijn uitdaging in het 
voeren van gesprekken met 
ouders?

Uitvoering in de klas

Wat 

Focus 
Leerlingen motiveren.

Checklist 
Thermometer en klassen-
klimaat.

Eigen format 
Al ontwikkeld:
Verbeterpunten:

Focus 
Sociale competentie. 

Checklist 
Activiteiten voor leerlingen 
rond het omgaan met ver-
schillen.

Eigen format 
Al ontwikkeld
Verbeterpunten:

Focus 
Loopbaanoriëntatie  
en begeleiding (LOB).

Checklist 
Aanbevelingen voor de dia-
loog tussen leerling, docent 
en ouder.

Eigen format 
Al ontwikkeld:
Verbeterpunten:

Hoe

Procesdoel
Leerlingen geven feedback.

Interventie
Leerlingen gerichte vragen 
laten stellen en feedback 
laten geven.

Evaluatie 
Wat hebben de leerlingen 
gedaan in het geven van 
feedback en wat nog niet? 

Procesdoel
Actief omgaan met 
verschillen.

Interventie
Leerlingen zetten talenten 
in en gaan beter om met 
verschillen. 

Evaluatie 
Welke sociale competenties 
hebben leerlingen ingezet 
en welke nog niet? 

Procesdoel 
Zelfbeeld onderzoeken en ver-
sterken in het kader van LOB.

Interventie
Leerlingen laten reflecteren 
op wie ze zijn/wat ze kunnen 
in de les.

Evaluatie 
Wat hebben leerlingen aan 
zelfbeeld ontwikkeld en wat 
nog niet? 

Beleidsgroep

Beleid

Besluit 
Strategie bepalen, proces van nu 
naar straks. 

Checklist 
Hebben we een effectieve strategie? 
Is er een effectieve haalbare plan-
ning? Motiveert het? 

Eigen format 
Al ontwikkeld: 
Verbeterpunten: 

Besluit 
Talenten gebruiken, omgaan met 
verschillen.

Checklist 
Nemen leerlingen meer verantwoor-
delijkheid? 

Eigen format
Al ontwikkeld:
Verbeterpunten: 

Besluit 
Samenwerken met ouders.

Checklist 
Wordt er met ouders effectief samen-
gewerkt rond veiligheid?

Eigen format
Al ontwikkeld:
Verbeterpunten: 

Uitvoering in MT

Proces/implementatie

Procesdoel 
Visie concretiseren, verantwoordelijkheid 
geven.

Interventie 
Bepalen hoe je anderen wel en niet  
motiveert en verantwoordelijkheid geeft. 

Evaluatie
Wat gaat goed, wat kan beter? Wat is  
je uitdaging in het vragen van feedback 
en geven van verantwoordelijkheid aan 
collega’s? 

Procesdoel 
Talenten van leerlingen inzetten. 

Interventie 
Hoe kunnen we talenten van leerlingen 
gebruiken in de organisatie?

Evaluatie
Wat gaat goed en wat kan beter? Wat is  
je uitdaging in het geven van verantwoor-
delijkheid aan docenten (zodat zij dat doen 
bij leerlingen)? 

Procesdoel 
Effectief samenwerken met ouders 
(performing). 

Interventie:
Gericht op een concrete activiteit met 
ouders en op beeldvorming over in de 
school.

Evaluatie
Wat gaat goed? Wat kan beter? 
Wat is je uitdaging in de relatie tussen 
school (docenten) en ouders? 
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Uitvoering in het  
docententeam 

Wat 

Focus 
Kansen en gevaren in de 
buurt.

Checklist 
Incidenten en veiligheidsge-
voel in de buurt signaleren 
en registreren.

Eigen format 
Al ontwikkeld:
Verbeterpunten:

Focus 
Toetsen en examen.

Checklist 
Welke aanbevelingen zijn er 
in de examenperiode? 

Eigen format 
Ontwikkeld:
Verbeterpunten:

Focus
Successen vieren.

Checklist:
Afronden en afscheid 
nemen. 

Eigen format
Al ontwikkeld:
Verbeterpunten:

Hoe 

Procesdoel 
Beschikken over effectieve 
interventies.

Interventie 
Gericht vragen stellen en 
leerlingen actief betrekken 
bij oplossingen. 

Evaluatie
Wat is je uitdaging in het 
vragen van feedback aan 
leerlingen?

Procesdoel 
Eigen rol en verantwoorde-
lijkheid nemen. 

Interventie 
Structuur en rust in exa-
menperiode.

Evaluatie
Wat is mijn uitdaging in 
het bieden van rust en 
structuur in de examen-
periode? 

Procesdoel 
Proces afronden, afscheid 
nemen.

Interventie 
Reflecteren op de activitei-
ten en op het proces.

Evaluatie
Wat is mijn uitdaging in  
het afronden van een  
proces en afscheid nemen? 

Uitvoering in de klas

Wat 

Focus 
Leerlingen doen mee!

Checklist 
Welzijn en veiligheid in de 
buurt.

Eigen format 
Al ontwikkeld:
Verbeterpunten:

Focus 
Toetsen en examens.

Checklist 
Duidelijke structuur voor 
leerlingen.

Eigen format 
Al ontwikkeld:
Verbeterpunten:

Focus
Afscheid nemen.

Checklist
Een geslaagd feest.

Eigen format 
Al ontwikkeld:
Verbeterpunten:

Hoe

Procesdoel 
Actief burgerschap in maat-
schappelijke stage.

Interventie 
Leerlingen actief betrekken bij 
analyse en oplossingen van 
problemen rond veiligheid in 
de buurt.

Evaluatie 
Wat hebben leerlingen 
geleerd wat betreft maat-
schappelijke analyse en hun 
maatschappelijke bijdrage en 
wat nog niet? 

Procesdoel 
Helderheid voor iedereen in 
examenperiode 

Interventie 
Hoe geef je instructies? 
Hoe stuur je aan?

Evaluatie
Wat hebben de leerlingen aan 
instructies opgevolgd en wat 
werkte nog niet? 

Procesdoel
Succes vieren en afscheid 
nemen. 

Interventie
Succes vieren en afscheid 
nemen.

Evaluatie
Waarin hebben de leerlingen 
afscheid kunnen nemen 
en wat ging nog niet goed 
genoeg? 

Beleidsgroep

Beleid

Besluit 
School in de samenleving. Hoe ver 
gaan we?

Checklist 
Wat speelt er in de buurt? Is er een 
effectieve doorwerking van ons beleid 
in het effectief omgaan met grenzen 
in de buurt? 

Eigen format
Al ontwikkeld:
Verbeterpunten: 

Besluit 
Veiligheidsbeleid testen op basis 
van gegevens.

Checklist 
Is er sprake van een effectieve ana-
lyse en evaluatie van ons veiligheids-
beleid?

Eigen format
Al ontwikkeld:
Verbeterpunten: 

Besluit 
Afronden PDCA. 

 

Checklist 
Hebben we een overzicht van alle 
ontwikkel- en verbeterpunten uit de 
eigen formats in de deelgebieden?
Welke afspraken zijn nagekomen en 
welke nog niet? 

Eigen format
Al ontwikkeld:
Verbeterpunten: 

Uitvoering in MT

Proces/implementatie

Procesdoel 
Samenwerken met de buurt en overheid 
(politie en coördinatoren).

Interventie 
Analyse van situaties in de buurt en pro-
blemen aanpakken.

Evaluatie
Wat gaat goed? Wat kan beter? 
Wat is je uitdaging wat betreft activiteiten 
in de buurt? 

Procesdoel 
Het proces evalueren. 

Interventie 
Voortgang op de deelgebieden evalueren. 

Evaluatie
Wat ging dit jaar goed en wat kon beter 
in je eigen ontwikkelingsproces en in het 
MT? 

Procesdoel 
Conclusies uit PDCA bespreken, proces 
afronden, nieuwe focus bepalen, afscheid 
nemen.

Interventie 
Evaluatie van de beleids- en procescyclus 
en van ontwikkelingen in de schoolcultuur.

Evaluatie
Wat ging goed?
Wat kon beter? 
Wat is volgend jaar onze uitdaging en 
focus? 

VAARDIGHEDEN 
VERGROTEN: WAT 
GAAN WE OEFENEN?

BELEIDSSTAP 8: 

Werk met mensen uit de 
buurt aan het stellen van 
grenzen.

BELEIDSSTAP 9: 

Ga na hoe ver de school is 
in het stellen van grenzen.

BELEIDSSTAP 10: 

Vier je successen, maak de 
balans op en neem zorgvul-
dig afscheid.

8

9

10
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Uitvoering in school en 
omgeving/OOP

Wat 

Doen we de goede dingen? 

Veiligheidscoördinator:
Checklist maken bij het 
thema van de maand met 
bijvoorbeeld: 
- politie
- contacten ouders 

Al ontwikkeld:
Verbeterpunten: 

Hoe 

Doen we ze goed? 

Interventies en oefeningen 
bij het thema van de maand 
voor OOP. 

Evaluatie: 
Uitdaging:

Uitvoering in veiligheids-
plan en specifieke zaken

Wat 

Doe we de goede dingen?
Veiligheidscoördinator: 

Checklist maken met 
bijvoorbeeld:
-overheids verplichtingen
- specifieke delen
- veiligheidsplan
- procedures
- ARBO.

Ontwikkeld:
Verbeterpunten: 

Hoe

Doen we ze goed? 

Interventies en oefenin-
gen bij het thema van de 
maand voor specialisten, 
zoals veiligheidscoördinator, 
zorgcoördinator, arbodienst, 
maatschappelijk werker, 
vertrouwenspersonen.

Evaluatie: 
Uitdaging:

OVERIGE DEELGEBIEDEN 

VOORBEREIDINGSSTAP: 
Maak helder wat de urgentie is 
van het thema naar aanleiding 
van de evaluatie en de situatie 
nu.

BELEIDSSTAP 1: 
Toon leiderschap en zorg voor 
helderheid over de regels.

BELEIDSSTAP 2: 
Neem zorgvuldig waar, sig-
naleer grenzen en hanteer de 
regels.

BELEIDSSTAP 3: 
Benoem grenzen en toon in-
zicht in de functie van emoties.

BELEIDSSTAP 4: 
Breng samen de visie in beeld 
en geef effectieve feedback.

BELEIDSSTAP 5:
Vraag feedback en geef ande-
ren verantwoordelijkheid.

BELEIDSSTAP 6:
Zorg dat leerlingen meer dui-
delijke verantwoordelijkheden  
krijgen.

BELEIDSSTAP 7:
Bespreek samen met ouders 
concrete verantwoordelijkhe-
den  en grenzen.

BELEIDSSTAP 8:
Werk met mensen in de buurt 
aan het stellen van grenzen.

BELEIDSSTAP 9:
Ga na hoe ver de school is in 
het stellen van grenzen.

BELEIDSSTAP 10:
Vier je successen, maak de 
balans op en neem zorgvuldig 
afscheid. 
  

Uitvoering in de
leerlingbegeleiding/Zorg

Wat

Doen we de goede dingen? 

Checklist maken met bijvoorbeeld: 
- Registreren 
- LVS
- Sociale kaart
- Contacten met externe organisaties. 

Al ontwikkeld:
Verbeterpunten: 

Hoe

Doen we ze goed? 

Interventies en oefeningen voor leerlingbe-
geleiders en mentoren met bijvoorbeeld:
- mentorlessen
- begeleiding tav thema en maand.

Evaluatie: 
Uitdaging:

10 Format voor overige deelgebieden



36

10 stappen naar 
een veiliger school

37

10 stappen naar 
een veiliger school

Besluit
Nieuwe beleidscyclus: themakeuze, waarom en wie? 

Checklist
Is er een effectieve focus die past binnen de schoolvisie en de 
schoolcultuur? 
Zijn de verantwoordelijkheden in de deelgebieden helder? 

Voorbeeld checkvragen
-   Is de focus gericht op omgaan met grenzen of een ander 

duidelijk thema? 
-   Is er besloten welke deelgebieden dit jaar (extra) aan bod 

komen in het veiligheidsbeleid? 
-  Zijn de verantwoordelijkheden helder? Wie doet wat, waar, 

wanneer en hoe in de deelgebieden? 
-  Zijn de omschreven functies in de schoolpraktijk begrijpelijk, 

haalbaar en praktisch voor leerlingen en het personeel? 
-  Wat moet er eventueel worden bijgesteld in de taken en 

portefeuilles? 
-  Zijn de bestaande beleidsdocumenten (kledingprotocol, 

pestprotocol, ict-protocol, veiligheidsbeleid et cetera) 
samengesteld door vertegenwoordigers uit zoveel mogelijk 
lagen van de organisatie?

-  Zijn de beleidsdocumenten voor iedereen toegankelijk en 
eenvoudig te vinden?

Eigen format 
Ontwikkeld:
Verbeterpunten:

Procesdoel
Focus op het thema en eigen verantwoordelijkheid van de be-
leidsgroep en het MT.

Interventie
Samen een concreet thema kiezen (hier omgaan met grenzen en 
verantwoordelijkheid). Urgentie, bedoeling, verwachtingen, opzet 
beleidscyclus, werkregels bespreken. 

Voorbeeldinterventie: kennismaken
1.  Kennismakingsrondje in de beleidsgroep en het MT: 
 - Wie ben je (functie en relatie en verantwoordelijkheid tav 

veiligheid)? 
 - Wat betekent (on)veiligheid voor jou? 
2.  Inventarisatie van wensen, behoeften, verwachtingen ten 

aanzien van een veiligheidsproject.
3.  Wat is er al op school aan veiligheidsbeleid, activiteiten en 

producten? 
4.  Wat is het antwoord op de checkvragen? 
5.  Welke taken heeft de veiligheidscoördinator en wat is de 

verantwoordelijkheid van het MT? 
6.  Kunnen we het procesformat gebruiken? Welke gebieden? 

Welk concreet thema is voor onze leerlingen het belangrijkste? 
7.  Doelen, opzet, uitgangspunten van het procesformat 

bespreken en zo nodig bijstellen (tijd, middelen, inhoud, 
proces).

8.  Welke werkregels vinden wij zelf essentieel voor een goed 
verloop van het beleid en het proces (bv vertrouwelijkheid, 
afspraken nakomen, zelf verantwoordelijk zijn voor je eigen 
leerproces, “to the point” blijven)? 

9.  Hoe gaan we de werkregels bespreken in de deelgebieden? 
10. Voorwaarden, afspraken en evaluatie.

Evaluatie 
Hebben we een duidelijk verhaal voor onszelf?  

Besluit
Beleidsgroep samenstellen en bijeenroepen.
Urgentie thema, beleidscyclus deelgebieden en verantwoorde-
lijkheden vastleggen.

Checklist 
Wordt er effectief  leiding gegeven in de gekozen deelgebieden? 
Is de urgentie van het gekozen thema voor de betrokkenen 
helder?

Voorbeeld checkvragen 
-  Is het voor iedereen duidelijk waar de verantwoordelijkheid 

van de school begint en waar deze eindigt?
-  Is het duidelijk welke competenties van het personeel wor-

den verwacht, hoe deze verder ontwikkeld kunnen worden 
en hoe de voortgang wordt geregistreerd en besproken? 

-  Zijn doelstellingen in teamplannen, gesprekscycli en beoor-
delingscriteria geborgd? 

-  Worden negatieve beelden of vooroordelen doorbroken door 
de leiding? 

-  Is er met het onderwijsondersteunend personeel gesproken 
over hun wensen en over de wensen van de schoolleiding?

Eigen format  
Ontwikkeld:
Verbeterpunten:

Procesdoel
Bewustwording van betekenis en urgentie van grenzen.
Beleidsproces, rollen en posities verhelderen.

Interventie 
Het gesprek over grenzen op gang brengen in de deelgebieden, 
hoe doe je dat?  

Voorbeeldinterventie: wat is het verschil? 
Voer de volgende interventie met elkaar uit. Bespreek met elkaar 
hoe je deze interventie in je team (in de deelgebieden) kunt 
uitvoeren: 
1. Schrijf op een flap de woorden veilig en onveilig.
2. Vraag aan de deelnemers: 
 - Waaraan denk je bij het begrip veilig?
 - Waaraan denk je bij het begrip onveilig?
3. Zet de antwoorden kernachtig op de flap.
4. Vraag de deelnemers samen te zoeken naar de kern.
5. Leg de relatie met psychische en fysieke grenzen (subjectief) 

en wettelijke grenzen (objectief).
6. Ga na met welke grenzen leerlingen moeilijk kunnen omgaan 

en waaraan dat ligt. 
7. Kom tot aandachtspunten en trek conclusies over de stap-

pen die gezet moeten worden in de besluitvorming en het 
proces. 

8. Ga na (aan de hand van het procesformat): wat doen we dit 
jaar, wat doen we later en stel eventueel iets bij.

9. Evalueer het proces. 

Evaluatie 
Wat gaat goed, wat kan beter? Wat is je uitdaging naar je team? 
Heb je een duidelijk verhaal voor je collega’s?  

VOORBEREIDING

Beleidsgroep            

Beleid

BELEIDSSTAP 1 

Beleidsgroep           

Beleid

Uitvoering in MT

Proces/implementatie

Uitvoering in MT

Proces/implementatie
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11. Uitwerking format voor beleidsgroep/managementteam
In dit hoofdstuk worden de 10 beleidsstappen uit het format verder uitgewerkt voor de beleidsgroep en het  
managementteam. De stappen zijn ingevuld met voorbeeld checkvragen en voorbeeld interventies. Uiteraard kan 
een school ook met andere, eigen checkvragen en interventies werken.
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Verzamelstaat voorbereiding en  

beleidsstap 1, input en output

BESLUITEN VOORBEREIDING  

EN BELEIDSSTAP 1:

Wat doen we dit jaar wel en wat nog niet 

in de deelgebieden?

Wie is waarvoor verantwoordelijk?

Al ontwikkeld:

Verbeterpunten:

(wie,wat, waar, hoe, wanneer)

EVALUATIE PROCES VOORBEREI-

DING EN BELEIDSSTAP 1: 

Hoe is het thema geïntroduceerd in de 

deelgebieden? 

Wat doen we goed? Wat kan beter? 

Wat is onze uitdaging in het verder op 

gang brengen van het gesprek? 

Al ontwikkeld:

Verbeterpunten: 

Al ontwikkeld Verbeteren
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Besluit
Besluit nemen over een effectieve wijze van analyseren, meten, 
signaleren en registreren.
 
Checklist
Is er een effectieve wijze van waarnemen, signaleren en registra-
tie?
Wie doet wat?  
Hoe gaan we meten (welke methode gebruiken)?

Checkvragen
Maak gebruik van de thermometer voor de veilige school en/of 
een veilige klas.

Eigen format 
Al ontwikkeld:
Verbeterpunten:

Procesdoel
Bewust worden van hoe je effectief kunt waarnemen, signaleren 
en registreren.

Interventie
Situaties waarnemen, signaleren, eigen verhaal delen. 

Voorbeeldinterventie: waarnemen is weten
Doel: informatie verzamelen over de huidige situatie in de deel-
gebieden.
1. Vraag aan de deelnemers wat ze elke keer weer zien gebeu-

ren, wat volgens hen kenmerkend is voor hun doelgroep. 
Leg uit waarom het belangrijk is zo objectief mogelijk te 
registreren (zonder oordeel en interpretatie). 

2. Laat de deelnemers als een filmcamera kijken naar de hou-
dingen van mensen in het eigen deelgebied:

 - Wat zie je gebeuren? 
 - Hoe reageren ze meestal? 
 - Wie is er het meeste aan het woord? 
 - Hoe worden besluiten genomen? 
 - Wat gebeurt er steeds weer in de communicatie als het niet 

goed loopt? 
3. Laat mensen elkaar interviewen met dit soort vragen (A wil 

de feiten achterhalen in een deelgebied, B en of C kennen 
het deelgebied). 

4. Verzamel de gegevens na afloop en trek conclusies over de 
veranderingen die gewenst zijn per deelgebied.

Evaluatie 
Wat gaat goed, wat kan beter? Wat is je uitdaging in het waar-
nemen, signaleren en registreren bij collega’s?   

Besluit
Taken, competenties meten of samen bespreken.

Checklist
Worden verantwoordelijkheden effectief gecommuniceerd?
Zijn er vormen van intervisie geïntroduceerd?

Voorbeeld checkvragen (beleid) 
- Is er een evaluatieronde gehouden op de punten die voor de 

voorgaande twee maanden waren vastgesteld?
-  Is het personeel van de school gewend om het eigen gedrag 

ten aanzien van het pedagogisch (didactisch) klimaat te 
bespreken?

-  Worden professionaliseringswensen van het personeel gefa-
ciliteerd met coaching en/of training?

-  Zijn er mogelijkheden voor coaching en intervisie voor het 
MT, docenten en onderwijsondersteunend personeel?

-  Zijn er regelmatig mogelijkheden om lastige situaties te be-
spreken met elkaar, bijvoorbeeld in team- of sectieverband?

-  Kan de teamleider docenten effectief aanspreken? 
-  Is er een effectieve wijze van feedback krijgen en geven?
-  Kennen wij ongewenste patronen in ons eigen gedrag: hoe 

ga ik soms demachtstrijd aan? Hoe ga ik om met boosheid?
-  Is het helder wat wel en niet effectief is in onze wijze van 

reageren op elkaar? Wat is mijn bijdrage daarin?
-  Kunnen wij ongewenst gedrag van collega’s op respectvolle 

wijze aan te orde stellen?

Eigen format 
Wat doen we goed, wat kan beter als het gaat om onze compe-
tenties in lastige situaties? 
Al ontwikkeld:
Verbeterpunten:

Procesdoel
Zelfreflectie en van elkaar leren.

Interventie
Reflecteren op eigen rol als leider en manier van omgaan met 
grenzen.

Voorbeeldinterventie: kwaliteiten en valkuilen
1.  Zet op een flap drie kernpunten: kwaliteit, wat is voor jou een 

lastige situatie in de school, leerwens/uitdaging.
2.  Laat de deelnemers dit eerst voor zichzelf invullen. Bespreek 

de lastige situaties in tweetallen aan de hand van verhelde-
rende vragen, zodat het duidelijk wordt wat lastig is voor de 
ander en wat hij concreet wil leren? 

3.  Inventariseer de antwoorden op de drie kernpunten. Formu-
leer dit zo concreet mogelijk. Dus niet: ik kan goed luisteren, 
maar wel: ik kan me goed inleven in waar een leerling mee 
zit. Niet: ik kan er niet tegen als leerlingen brutaal zijn, maar 
wel: ik weet niet wat ik kan doen als ze me uitdagen. Niet: ik 
wil ze terechtwijzen, maar wel: ik wil mijn eisen steviger stel-
len en mijn gezag houden. 

4.  Schrijf de uitdagingen op de flap.
5.  Koppel eventueel mensen die van elkaar kunnen leren (de 

ander bevragen, bij elkaar in de les kijken en op die punten 
letten).

6.  Noteer welke scholingsbehoeften er zijn en aan welke infor-
matie mensen behoefte hebben.

7.  Geef aan in welke maand welke punten aan bod zullen 
komen.

Evaluatie
Wat gaat  goed, wat kan beter?  Wat is je uitdaging in het 
omgaan met grenzen en in lastige situaties feedback geven aan 
collega’s? 

BELEIDSSTAP 2 

Beleidsgroep                                                                                                                                   

Beleid

BELEIDSSTAP 3 

Beleidsgroep                                                                                                                                   

Beleid

Uitvoering in MT

Proces/implementatie

Uitvoering in MT

Proces/implementatie
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Verzamelstaat voorbereiding, 

beleidsstap 1,2,3 en 4

BELEID/ BESLUITEN VOORBEREIDING 

EN BELEIDSSTAP 1,2,3 EN 4

Stap 1. Wat doen we in het uitdragen van 

de missie in de deelgebieden en wat nog 

niet? 

Stap 2. Wat doen we in het waarnemen, 

signaleren en registreren en wat doen we 

nog niet?  

Stap 3. Wat doen we in het aangeven van 

grenzen en wat nog niet?

Stap 4. Communiceren we de goede 

dingen en communiceren we ze goed in de 

deelgebieden? Wat wel en wat nog niet? 

Al ontwikkeld:

Verbeterpunten:

(wie,wat, waar, hoe, wanneer) 

EVALUATIE PROCES VOORBEREIDING 

EN BELEIDSSTAP 1,2,3 EN 4

Stap 1. Wat is onze uitdaging in de com-

municatie over grenzen en regels in de 

deelgebieden? 

Stap 2. Wat is onze uitdaging  in het 

waarnemen, signaleren en registreren in de 

deelgebieden? Wat kan beter? 

Stap 3. Wat is onze uitdaging in het om-

gaan met grenzen in de deelgebieden?

Stap 4. Wat is onze uitdaging in de wijze 

waarop we onze visie uitdragen in de deel-

gebieden? 

Al ontwikkeld:

Verbeterpunten:

(wie,wat, waar, hoe, wanneer)

Besluit
Wat is onze droom, missie? Past het beleid bij wat wij als school 
beogen? 

Checklist
Sluiten missie en visie aan bij de deelgebieden?
Loopt het met de intervisie en de functioneringsgesprekken? 

Voorbeeld checkvragen (beleid) 
-  Krijgen docenten en onderwijsondersteunend personeel via 

coaching on the job feedback op hun omgang met leerlin-
gen? 

-  Worden leerlingen in de mentorlessen getraind in het elkaar 
aanspreken en het geven en ontvangen van feedback?

-  Worden in de teams teamontwikkeling en betrokkenheid 
gestimuleerd door interactiebevorderende interventies en 
werkvormen?

-  Wordt geaccepteerd dat mensen fouten maken in de om-
gang, dat iedereen fouten maakt? Ligt de nadruk erop dat 
mensen de schade die ze hebben aangericht zelf herstellen?

-  Gaan de mentoren in op situaties die zich voordoen in de 
klas, op school en in de omgeving van de school? Stimule-
ren ze leerlingen om ervaringen te delen en er betekenis aan 
te geven?

-  Kent iedereen de visie en de missie van de school?
-  Heeft iedereen de gelegenheid om mee te denken en praten 

over de missie en visie?
-  Is in de visie geborgd hoe wij met elkaar willen omgaan?
-  Zijn de talenten van de school, haar medewerkers en leer-

lingen in kaart gebracht? Is het duidelijk hoe deze worden 
gestimuleerd en gebruikt om de visie te concretiseren?

-  Is er een verzamelstaat gemaakt van de afgelopen drie 
maanden? Maakt deze duidelijk welke punten zijn ontwik-
keld zijn en welke punten verbeterd moeten worden (zie de 
vragen in de verzamelstaat)? 

-  Is het proces van voorbereiding en beleidsstap  1,2,3 en 4 
geëvalueerd (zie de vragen in de verzamelstaat)?

Eigen format
Al ontwikkeld:
Verbeterpunten:

Procesdoel
Droom en missie delen, visie aanscherpen. 

Interventie
Oefenen met het uitdragen van je visie en houding in bijvoor-
beeld functioneringsgesprekken en gericht feedback geven aan 
docenten (verdieping). 

Voorbeeldinterventie: van missen naar missie 
1.  Laat elke deelnemer in drie punten antwoord geven op de 

vraag: wat missen de leerlingen als deze school er niet was? 
Inventariseer de punten en maak er kernwaarden van.

2.  Besluit samen wat de belangrijkste punten/kernwaarden zijn.
3.  Laat elke deelnemer antwoord geven op de vraag: wat mis-

sen docenten dit jaar als de beleidsgroep er niet was?
4.  Besluit samen wat de drie belangrijkste punten zijn.
5.  Laat de deelnemers een beeld of tekening maken van hun 

eigen droom: hoe ziet de organisatie er in de toekomst uit 
(zonder te praten)?

6.  Bespreek de tekeningen door elkaar verhelderende vragen te 
stellen.

7.  Zoek samen naar overeenkomsten in de beelden, blijf spre-
ken in de termen van de beelden.

8.  Formuleer samen stap voor stap een gemeenschappelijke 
visie die aansluit bij de visie van de school.

9.  Ga na hoe de visie wordt uitgedragen in de houding tegen-
over docenten, bijvoorbeeld: worden docenten erkend in 
hun kwaliteiten? Worden ze duidelijk aangesproken? Wordt 
er zorgvuldig feedback gegeven?  

Evaluatie  
Wat gaat goed? 
Wat kan beter? Wat is je uitdaging in de wijze waarop je de visie 
van de school uitdraagt?  

BELEIDSSTAP 4 

Beleidsgroep                                                                                                                                   

Beleid

Uitvoering in MT

Proces/implementatie
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Besluit
Strategie bepalen, proces van nu naar straks.

Checklist
Hebben we  een effectieve strategie? Is er een effectieve haal-
bare planning? 
Motiveert het? 

Voorbeeld checkvragen (beleid) 
Ga na of het veiligheidsbeleid (nog) de juiste focus heeft. De 
volgende vragen kunnen daarbij helpen: 
-  De school maakt eigen keuzes ten aanzien van (de invul-

ling van) het procesformat en stelt waar nodig de inhoud en 
werkwijze bij. 

-  De keuze van de aanpak van sociale veiligheid is helder en 
sluit aan bij wat nodig is en bij de uitdaging van de mensen 
in de school.

-  Er worden keuzes gemaakt: waar wordt dit jaar, deze maand 
de nadruk op gelegd?  Wat doen we wel en niet en waar-
om? 

-  De planning en uitvoering is begrijpelijk, haalbaar en prak-
tisch en wordt waar nodig op tijd bijgesteld.

-  Verantwoordelijkheden van mensen en functies binnen de 
school zijn goed vastgelegd en worden gecheckt.

-  Het proces in de beleidsgroep en het managementteam 
loopt goed en er wordt waar nodig teruggekoppeld. 

-  Ontwikkelingen in de deelgebieden, input en output, worden 
teruggekoppeld en worden meegenomen in het proces.

-  Het managementteam pakt de eigen rol en positie en de 
uitdagingen in de deelgebieden stap voor stap op.

-  Er is een veiligheidsgroep die door de beleidsgroep gedele-
geerde taken uitvoert.

-  Het onderwijsondersteunend personeel is op hoogte van de 
focus, is actief betrokken bij het proces, doet actief mee en 
werkt aan eigen competenties.

-  Docenten worden getraind in gespreksvaardigheden, met 
name gericht op de communicatie met leerlingen. 

-  Er is geregeld docentenoverleg over de klas. Daarin worden 
de volgende vragen besproken: wat gebeurt er telkens weer 
in de klas? Wat is een effectieve interventie in deze situaties? 

-  De leerlingen zijn op hoogte van de focus, zijn actief betrok-
ken bij het proces en doen actief mee door te werken aan 
hun competenties.

-  Nieuwe leerlingen en collega’s worden bij de betrokkenen 
geïntroduceerd. Mensen die een tijd afwezig zijn worden op 
de hoogte gesteld. 

-  De beleidsgroep of de veiligheidsgroep maken helder welke 
preventieve en welke curatieve maatregelen passen binnen 
de school. De keuzes worden gemaakt op basis van een 
integrale aanpak. 

Eigen format 
Al ontwikkeld:  
Verbeterpunten: 

Procesdoel
Visie concretiseren, verantwoordelijkheid geven.

Interventie
Bepalen hoe je anderen wel en niet motiveert en verantwoorde-
lijkheid geeft. 

Voorbeeldinterventie: wie is verantwoordelijk?
Onderzoek de beelden die de deelnemers hebben over de eigen 
verantwoordelijkheid voor veiligheid en betrokkenheid. 
1.  De deelnemers gaan in twee rijen tegenover elkaar zitten, op 

de juiste afstand om een goed gesprek te voeren.
2.  De koppels vertellen elkaar welk het beeld ze hebben van 

hoe de school en zijzelf zich positief kunnen ontwikkelen (in 
aansluiting op de gemeenschappelijke visie).

3.  De koppels vertellen elkaar wat hun verantwoordelijkheid 
is in relatie tot de visie en het beeld dat ze hebben van de 
ontwikkeling van de school. A vertelt, B luistert. Luister aan-
dachtig, stel geen vragen, wees zorgvuldig. Na het eerste 
gesprek wisselen A en B van rol.

5.  Noteer na dit gesprek een overeenkomst en een verschil 
(ieder voor zich). 

6.  Iedereen schuift een stoel door met de klok mee (procedure 
herhalen totdat iedereen elkaar heeft gesproken).

7.  Ieder geeft kort weer welke ontdekkingen zijn gedaan. 
8.  Trek conclusies over de gemeenschappelijke uitdaging aan-

gaande verantwoordelijkheid. 

Evaluatie
Wat gaat goed, wat kan beter?
Wat is je uitdaging in het vragen van feedback en geven van 
verantwoordelijkheid aan collega’s? 

Besluit
Talenten gebruiken, omgaan met verschillen.

Checklist
Nemen leerlingen meer verantwoordelijkheid?

De stap om bij problemen met een leeftijdgenoot de hulp van 
een docent in te roepen is vaak groot voor leerlingen. Het is 
eenvoudiger en veiliger om een medeleerling in vertrouwen te 
nemen. Ook ontwikkelen leerlingen sociale competenties als ze 
elkaar – met begeleiding – helpen. Het is zinvol om na te gaan in 
hoeverre de school leerlingen stimuleert om verantwoordelijkheid 
te nemen en te bespreken op welke manieren de school dat 
wil stimuleren. Spreek af wat er in dit opzicht gerealiseerd moet 
worden. 

Voorbeeld checkvragen 
-  Wordt aan de leerlingen gevraagd of ze veiligheid, duidelijk-

heid en structuur ervaren in de omgang met docenten en 
met elkaar?

-  Vinden wij het zinvol om te achterhalen welke leerlingen 
talent hebben in het omgaan met gevoelens en met lastige 
situaties tussen leerlingen en willen wij die talenten gebrui-
ken? 

-  Worden geschikte leerlingen ingezet bij het oplossen van 
conflicten tussen leerlingen (peermediators)? 

-  Worden deze peermediators geschoold en begeleid? 
- Leren leerlingen op school stap voor stap wat hun kwalitei-

ten zijn en hoe ze deze kunnen inzetten op school en in de 
stages? 

-  Kunnen leerlingen studiepunten verdienen met peermedia-
tion?

- Is het duidelijk welke sociale competenties en communicatie-
vaardigheden leerlingen worden bijgebracht en wanneer dat 
gebeurt (dit ook in het kader van burgerschapscompeten-
ties)? 

Eigen format
Al ontwikkeld:
Verbeterpunten: 

Procesdoel
Talenten van leerlingen inzetten. 

Interventie
Hoe kunnen we talenten van leerlingen gebruiken in de organi-
satie?

Voorbeeldinterventie: van nu naar straks
1.  Neem per deelgebied/portefeuille een flap en vouw deze in 

de breedte in drie delen. Schrijf bovenaan het onderwerp: 
‘kwaliteiten en talenten van leerlingen inzetten’.

2.  Noteer boven het linker vak: de huidige situatie, boven het 
rechter vak: de gewenste situatie, en boven het middelste 
vak: activiteiten.

3.  Bekijk in groepjes de huidige en de gewenste situatie en 
bedenk welke activiteiten ervoor kunnen zorgen dat de 
gewenste situatie wordt  bereikt.

4.  Houd er rekening mee dat wordt gewerkt op basis van de 
kwaliteiten en sterke punten in de huidige situatie en dat 
mensen eerst persoonlijk betrokken moeten worden bij het 
onderwerp en samen een visie en kader moeten hebben, 
voordat ze aan het werk gaan (zie het lemniscaat in de inlei-
ding). 

5.  Iedere groep komt terug en licht de eigen flap toe. 
6.  Noteer overeenkomsten op een nieuwe flap.
7.  Brainstorm in de groep: wat wel doen en wat niet doen? Wat 

zijn succesfactoren om gewenste ontwikkelingen op gang te 
brengen in de houding van medewerkers en leerlingen? 

8.  Formuleer concrete doelen en suggesties voor activiteiten en 
werk deze verder uit in de deelgebieden.

9.  Stuur op het wat en niet op het hoe.

Evaluatie
Wat gaat goed en wat kan beter? Wat is je uitdaging in het 
geven van verantwoordelijkheid aan docenten (zodat zij dat doen 
bij leerlingen)? 

BELEIDSSTAP 5 

Beleidsgroep                                                                                                                                   

Beleid

BELEIDSSTAP 6

Beleidsgroep                                                                                                                                   

Beleid

Uitvoering in MT

Proces/implementatie

Uitvoering in MT

Proces/implementatie
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Verzamelstaat beleidsstap 5, 6 en 7

BESLUITEN BELEIDSSTAP 5, 6 EN 7

Stap 5. Wat doen we wel en niet in het 

motiveren van mensen in de deelgebie-

den? 

Stap 6. Waar zetten we talenten van  leer-

lingen nu in de deelgebieden in en waar 

nog niet? 

Stap 7. Waar werken we effectief samen 

met ouders. 

Al ontwikkeld:

Verbeterpunten:

(wie,wat, waar, hoe, wanneer)

EVALUATIE PROCES BELEIDSSTAP 5, 

6 EN 7

Stap 5. Wat is onze uitdaging in het geven 

van verantwoordelijkheid in de diverse 

deelgebieden? 

Stap 6. Wat is onze uitdaging in het inzet-

ten van talenten en stimuleren van sociale 

competenties bij leerlingen in de deelge-

bieden? 

Stap 7. Wat is onze uitdaging in het actief 

samenwerken met ouders.

Al ontwikkeld in de deelgebieden:

Verbeterpunten:

(wie, wat,waar, wanneer en hoe) 

Besluit
Samenwerken met ouders.

Checklist
Wordt er met ouders effectief samengewerkt rond veiligheid?

Voorbeeld van checkvragen (beleid) 
Welke van de onderstaande punten vinden wij belangrijk om 
door te voeren? Hoe gaan we dat doen? 
- Het is voor de ouders duidelijk wat de school van hen ver-

wacht en wat zij van de school kunnen verwachten. 
-  Ouders worden actief betrokken bij het veiligheidsbeleid: om 

welke omgangsvaardigheden en gespreksvaardigheden gaat 
het? Wat zijn do’s en wat zijn dont’s bij incidenten?

-  De docenten handelen consequent. Liever weinig regels 
die worden gehanteerd dan veel regels die niet worden 
nageleefd. Dit voorkomt onrust en onnodige discussies met 
ouders.

-  In de schoolvisie/plan staat duidelijk wat de school wel en 
niet doet voor leerlingen met specifieke problemen. Is er een 
programma voor dyslexie? Kan de leerling met faalangst 
speciale begeleiding krijgen? Heeft een gevoelige leerling de 
zekerheid dat pesten niet wordt getolereerd? 

-  Het is duidelijk wanneer leerlingen (met bijvoorbeeld een 
rugzak) wel en niet worden aangenomen of doorverwezen.

-  Lastige pedagogische situaties en de rolverdeling tussen 
ouders en school worden met ouders besproken en indien 
gewenst samen geoefend.

-  Er is duidelijkheid voor ouders over de wijze waarop de 
school handelt bij gevoelige incidenten (bijvoorbeeld mishan-
deling). Juiste procedures, waarbij vertrouwelijkheid wordt 
geborgd zijn hierbij cruciaal.

-  Er worden reële eisen gesteld aan kleding en er zijn heldere 
regels over het gebruik van mobieltjes.

Eigen format
Al ontwikkeld:
Verbeterpunten: 

Procesdoel
Effectief samenwerken met ouders. 

Interventie
Gericht op een concrete activiteit met ouders en op beeldvor-
ming over ouders in de school. 

Voorbeeldinterventie: beeldvorming over ouders
- Ga na welke herinneringen de deelnemers zelf hebben als 

ouder in de school van hun kind (of van andere kinderen die 
ze kennen).

- Wat was de aard van de betrokkenheid? Bijvoorbeeld: (on)
duidelijke verwachtingen, (on)mogelijkheid eigen inbreng, 
onduidelijke zaken, samenwerking, informatie, taboes.

- Bespreek welke associaties en beelden er over ouders leven 
in de school. 

- Zet het perspectief van ouders en van de school naast 
elkaar. 

- Stel vast wat er op school zou moeten verbeteren in de 
samenwerking met ouders: waar zitten gemeenschappelijke 
behoeften en belangen? Hoe kunnen leerlingen daarin zo 
actief mogelijk worden betrokken? 

- Stel vast hoe er in de deelgebieden gewerkt kan worden aan 
beeldvorming over ouders. 

- Ga na hoe de samenwerking met ouders (nog) beter kan 
verlopen: wat is er schoolbreed nodig en om welke acties 
gaat het in de deelgebieden? 

- Bespreek hoe dit kan worden opgepakt in de deelgebieden.

Evaluatie
Wat gaat goed? Wat kan beter?
Wat is je uitdaging in de relatie tussen school (docenten) en 
ouders? 

BELEIDSSTAP 7

Beleidsgroep                                                                                                                                   

Beleid

Uitvoering in MT

Proces/implementatie
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Besluit
School in de samenleving. Hoe ver gaan we?

Checklist
Wat speelt er in de buurt? 
Is er een effectieve doorwerking van ons beleid in het effectief 
omgaan met grenzen in de  buurt?  

Voorbeeld checkvragen (beleid)
Wat speelt er in de omgeving van onze school? Hoe maken we 
leerlingen duidelijk wat de gevaren zijn van manipulatie, drugs 
en alcohol? Ga na welke van de volgende activiteiten wel en niet 
worden gedaan en welke activiteiten gewenst zijn. Deze kunnen 
(deels) worden gedelegeerd aan de veiligheidsgroep. 
-  Zijn er afspraken gemaakt met de politie over gezamenlijke 

preventie?
-  Geven de politie en/of andere instanties voorlichting over 

alcohol, drugs en criminele activiteiten?
-  Is er op school een spreekuur van de politie voor leerlingen?
-  Zijn er afspraken met andere scholen in de buurt?
-  Is in het veiligheidsbeleid van de school geborgd hoe er 

wordt omgegaan met fysiek en verbaal geweld, discriminatie, 
seksuele intimidatie, drugs en alcohol?

-  Worden incidenten geregistreerd?
-  Wordt er onderzoek gedaan naar het veiligheidsgevoel van 

leerlingen en medewerkers in de omgeving van de school?
-  Zijn er camera’s? Zijn de plaatsen om de school zichtbaar? 

Is het fietsenhok veilig? 
-  Is er onderzocht wat goede voorlichtingsmaterialen zijn voor 

leerlingen en welke lessen en oefeningen nodig zijn in welk 
jaar?

-  Is er een integrale en gemeenschappelijke visie op verwer-
ving van burgerschapscompetenties en sociale vaardighe-
den in het curriculum en maatschappelijke stage? Wordt dit 
integraal opgepakt in activiteiten, zodat overlap in activiteiten 
wordt voorkomen?

-  Is er een functioneel contact met de buurt, met buurthuizen, 
sportclubs, andere scholen en organisaties?

-  Is in kaart gebracht welke gevaren er rondom de school 
zijn en wat het beleid is (ex-leerlingen, drugs, loverboys, 
tegenover elkaar staande groepen uit de school, seksuele 
intimidatie, internet)?

-  Zijn er duidelijke afspraken/verantwoordelijkheden over toe-
zicht en signalering op het schoolplein en in welke gevallen 
er direct actie nodig is?

-  Worden medewerkers middels intervisie, coaching en trai-
ning opgeleid in het omgaan met onveilige situaties rondom 
de school/op het schoolplein?

Eigen format
Al ontwikkeld:
Verbeterpunten: 

Procesdoel
Samenwerken met de buurt en overheid 
(politie en coördinatoren).

Interventie
Analyse van situaties in de buurt en problemen aanpakken.

Voorbeeldinterventie: van doel naar resultaat en proces
1.  Kies in de beleidsgroep vier doelen die passen bij gewenste 

vakoverstijgende activiteiten en maak onderscheid tussen 
lange en korte termijn.

2.  Formuleer de doelstellingen SMART (specifiek, meetbaar, ac-
ceptabel, realistisch en aan tijd gebonden).

3.  Ga in deelgebieden uiteen, kies een doel waar de groep en-
thousiast over is en brainstorm samen: wat is er zo belangrijk 
aan? Wat willen we hiermee bereiken? Welke aanpak past 
erbij? Welke mensen zijn hiervoor geschikt?

4.  Maak een concreet voorstel waarin verschillende deelgebie-
den betrokken zijn.

5.  Vertel elkaar de uitkomsten, vul aan met aanbevelingen.
6.  Kies de voorstellen die SMART zijn geformuleerd en die pas-

sen bij de prioriteiten en bij de situatie in de deelgebieden.
7.  Stel proceseigenaren aan voor de voorstellen. Doe dit als 

volgt:
 - Maak op een flap kolommen met de kopjes: taken/activitei-

ten, proceseigenaren, deadline. 
 - Bespreek wie proceseigenaar willen worden. De deelnemer 

geeft aan waarom hij hiervoor geschikt is. 
 - Als er taken overblijven, wordt er een tweede ronde ge-

maakt, rekeninghoudend met ieders kwaliteiten en omstan-
digheden.

 - Alle taken/activiteiten worden voorzien van een naam en 
een deadline waarop de taken moeten zijn afgerond. 

Evaluatie
Wat gaat goed? Wat kan beter? Wat is je uitdaging wat betreft 
activiteiten in de buurt? 

Besluit
Veiligheidsbeleid testen op basis van gegevens.

Checklist
Is er sprake van een effectieve analyse en evaluatie van ons 
veiligheidsbeleid?
Ga na of het veiligheidsbeleid en de implementatie dit jaar ef-
fectief zijn verlopen. Wat ging goed, wat kan volgend jaar beter? 
Raadpleeg hiervoor eventueel ook de kwaliteitscriteria in hoofd-
stuk 7 van de toelichting op het procesformat. 

Voorbeeldcheckvragen (beleid)
1. Focus en veranderingsvisie: heeft de schoolleiding een dui-

delijke focus op een concreet thema rond sociale veiligheid?
2. Taken en verantwoordelijkheden: zijn de verantwoordelijk-

heden en taken helder bij de leiding en de specialisten in de 
school?

3.  Leiding en vertegenwoordiging: Is er een beleidsgroep die 
gedragen wordt door de hele directie en waarin de directie is 
vertegenwoordigd?

4.  Strategie: werkt de schoolleiding vanuit een veranderings-
visie, strategie en beleid(stappen) aan het schoolklimaat en 
sociale veiligheid in brede zin?

5.  Communicatie: zijn de uitgangspunten en de strategie voor 
het proces en de beoogde resultaten helder geformuleerd 
en worden deze effectief gecommuniceerd met de betrok-
kenen? 

6.  Planning in fasen: wordt er effectief ingespeeld op de peri-
odes in het jaar en op de fasen en groepsprocessen in het 
implementatieproces? 

7. Doorwerking en professionalisering: werkt het beleid door in 
de diverse deelgebieden van de school?

8. Implementatie: zijn de kernpunten voor implementatie begrij-
pelijk, toepasselijk en spreken ze aan?

9.  Beleidscyclus: is er voldoende samenhang tussen beleids-
stappen, besluitvorming en implementatieprocessen? 

10. Evaluatie, monitoring en registratie: wordt er gedurende het 
proces regelmatig effectief geëvalueerd op basis van de 
gekozen kwaliteitscriteria? Doen we de goede dingen? Doen 
we die dingen goed? Wat gaat wel en niet goed?

Eigen format:
Al ontwikkeld:
Verbeterpunten: 

Procesdoel
Het proces evalueren. 

Interventie
Voortgang op de deelgebieden evalueren.  

Voorbeeldinterventie: de elevatorspeech met het lemniscaat
De deelnemers bezinnen zich op het proces bij henzelf en in de 
school. De groep gaat uiteen in deelgebieden/portefeuilles (of 
combinaties van deelgebieden die bij elkaar passen). 
1.  Ga in vier groepjes uiteen. Elke groep neemt een onderdeel 

van het proces voor haar rekening (dit zijn de fasen van het 
proces, zie het lemniscaat in de inleiding): 

 - Verkenning van de situatie: de situatie, vragen en doelen 
van de school en de beleidsgroep.

 - Verkenning van de eigen betrokkenheid: de eigen beteke-
nis, rol en positie.

 - De teambetrokkenheid en de gemeenschappelijke, gedra-
gen visie.

 - De uitvoering, resultaten en organisatie. 
2.  Bereid individueel een ‘elevatorspeech’ voor over het betref-

fende onderdeel van het proces. Bedenk wat je over dit 
procesonderdeel kort en krachtig zou vertellen aan iemand 
waarmee je kort in de lift staat: wat vond je er sterk aan, wat 
zijn de uitkomsten, wat kan anders? 

3.  Maak vervolgens als subgroep een elevatorspeech van 1 
minuut over dit onderdeel. Je krijgt hiervoor 5 minuten.

4.  Kom terug in het team en houd om de beurt de elevator-
speech.

5.  Geef feedback aan elkaar: wat kwam sterk over van het 
proces en de groep, wat kan beter, wat moet worden aange-
vuld? 

6.  Tot slot spreekt iedereen een uitdaging uit over zijn eigen 
aandeel in het proces dit jaar en volgend jaar.

Evaluatie:
Wat ging dit jaar goed en wat kon beter in je eigen ontwikke-

lingsproces en in het MT? 

BELEIDSSTAP 8

Beleidsgroep                                                                                                                                   

Beleid

BELEIDSSTAP 9

Beleidsgroep                                                                                                                                   

Beleid

Uitvoering in MT

Proces/implementatie

Uitvoering in MT

Proces/implementatie
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Verzamelstaat beleidsstap 8, 9 en 10

BESLUITEN BELEIDSSTAP 8, 9 EN 10

Stap 8. Wat speelt er in de buurt? Waar 

is in de deelgebieden een effectieve 

doorwerking in het effectief omgaan met 

grenzen in de buurt? Waar hebben we dat 

nog niet? 

Stap 9. Waar hebben we een effectieve 

analyse en overzicht van de resultaten in 

ons veiligheidsbeleid in de deelgebieden 

en waar hebben we dat nog niet?  

Stap 10. Zijn alle ontwikkelde en verbeter-

punten (zie de formats) helder, welke nog 

niet? Welke afspraken over verbeterpun-

ten zijn nagekomen en welke nog niet?  

Ontwikkeld:

Verbeterpunten:

(wie,wat, waar, hoe, wanneer)

EVALUATIE PROCES BELEIDSSTAP 8, 

9 EN 10

Stap 8. Wat is onze uitdaging in het bewa-

ken van de sociale veiligheid in school en 

omgeving?

Stap 9, Wat is onze uitdaging in het bie-

den van rust en structuur in de examen-

periode?

Stap 10. Wat is onze uitdaging in het 

afronden van een proces en afscheid 

nemen?

Al ontwikkeld:

Verbeterpunten:

(wie,wat, waar, hoe, wanneer)

Besluit
Afronden PDCA.

Checklist
Hebben we een overzicht van alle ontwikkel- en  verbeterpunten 
uit de eigen formats in de deelgebieden? Welke afspraken zijn 
nagekomen en welke nog niet?  

Het is in het kader van kwaliteit belangrijk om het veiligheidsbe-
leid van de school eens per jaar of om het jaar te toetsen. Dit 
kan door het overzicht van de deelgebieden in de verzamelstaat 
te bekijken. Welke afspraken zijn nagekomen/uitgevoerd en 
welke nog niet?  Op basis daarvan kunnen prioriteiten worden 
gesteld. Kies punten uit die van groot belang zijn voor een goed 
verloop van het vervolg. Op welke van de volgende punten wil 
de beleidsgroep extra letten?  Streep er drie aan en zorg ervoor 
dat die volgend jaar goed aan bod komen.

Voorbeeld van checkvragen (beleid) 
Welke van de onderstaande punten vinden wij belangrijk om 
door te voeren? Hoe gaan we dat doen? 
-  Wordt de Plan-Do-Act-Check-cirkel in elke fase van de 

ontwikkeling van het  veiligheidsbeleid toegepast (zie de 
inleiding)?

-  Is er een evaluatieronde gehouden en zijn de uitdagingen 
van het personeel helder?

-  Zijn alle incidenten geregistreerd?
-  Wat is de veiligheidsbeleving van medewerkers en leerlin-

gen?
-  Welke competenties hebben we in de deelgebieden ontwik-

keld? Waar moet nog aandacht aan worden besteed en 
hoe? 

-  Hoe was de samenwerking in de teams het afgelopen jaar? 
Tonen ze genoeg initiatief? Hoe kunnen teamleiders dat nog 
meer stimuleren? 

-  Was er constructief contact met ouders, de buurt en de 
relevante

Instanties?
-  Is er voldoende aandacht besteed aan het functioneren en 

de facilitering van  het onderwijsondersteunend personeel? 
-  Is de veiligheidscoördinator voldoende ondersteund en heeft 

hij zijn werk uit kunnen voeren? 
-  Zijn er voldoende systematische werk- en leerlingenbespre-

kingen? Wordt de daaruit voorkomende informatie voldoen-
de geborgd?

-  Was de informatie die is verspreid voor iedereen belangrijk?

Eigen format
Al ontwikkeld:
Verbeterpunten: 

Procesdoel
Conclusies uit PDCA bespreken, proces afronden, nieuwe focus 
bepalen, afscheid nemen.

Interventie
Evaluatie van de beleids- en procescyclus en van ontwikkelingen 
in de schoolcultuur. 

Voorbeeldinterventie: voortgang van het proces
De deelnemers gaan (dieper) in op de samenwerking en op de 
voortgang van het proces: wat was stimulerend en wat heeft 
geremd? Wat kunnen we samen nog oplossen?
1. Zet de volgende kernwoorden op een flap: stimulerend, rem-

mend, kwaliteiten, valkuilen.
2. Vraag aan de deelnemers antwoord te geven op de volgende 

vragen: waar ben je tevreden over in de samenwerking? Waar 
heb je nog vragen over? Wat heeft je gestimuleerd? Waar heb 
je nu behoefte aan? Waar heb je behoefte aan in het vervolg? 

3. Laat de deelnemers de antwoorden op de vragen eerst alleen 
en daarna in tweetallen opschrijven.

4. Bespreek het plenair en vraag door over gevoelens en pa-
tronen en noteer de belangrijkste punten in kernzinnen op de 
flap.

5. Ga eventueel in op interne en externe factoren. Kijk vooral 
naar wat er te  beïnvloeden is. 

6. Bespreek met de deelnemers het vervolg van het veiligheids-
beleid. 

De werkwijze van dit format is ook te gebruiken voor andere on-
derwerpen die dit thema overlappen, zoals pedagogisch klimaat, 
burgerschapsvorming, waardegericht onderwijs, identiteit of 
schoolcultuur. 

Evaluatie
Wat ging goed? Wat kan beter? 
Wat is volgend jaar onze uitdaging en focus? 

BELEIDSSTAP 10

Beleidsgroep                                                                                                                                   

Beleid
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Focus
De klas leiden als groep.

Checklist
Is mijn verantwoordelijkheid als leider in de klas helder? 

Voorbeeld checkvragen
-  Voelen leerlingen zich welkom?
-  Ken je iedereen? Kennen ze elkaar?
-  Verdeel je je aandacht tussen de individuen en de groep als 

geheel?
-  Neem je je rol als leider?
-  Bied je de taak duidelijk aan?
- Geef je aandacht aan het proces?
-  Doe je wat je hebt beloofd?
-  Worden leerlingen gehoord en begrepen?
-  Krijgen ze verantwoordelijkheid?
- Zorg je ervoor dat leerlingen samenwerken?
-  Ga je conflicten aan en los je deze op?
-  Daag je iedereen uit zijn bijdrage te leveren met zijn eigen 

talent? 

Eigen format 
Wat doen wij wel en wat nog niet als leider van de klas?

Procesdoel
Zorgen voor een veilig klimaat in de klas (vervolg van stap 0).

Interventie
Gesprek verder op gang brengen. Wat ging wel en niet goed in 
het oefenen?

Voorbeeldinterventie: onderzoek je gezag  
Voer met elkaar een intervisiegesprek aan de hand van de vol-
gende vragen:
-  Krijg je aandacht als je daarom vraagt?
-  Krijg je voorrang in het praten als je het nodig vindt om die te 

nemen?
-  Word je aan het begin en het einde van de les gegroet?
-  Krijg je complimenten van leerlingen?
-  Krijg je een respectvolle reactie als je straf uitdeelt?
-  Gaan leerlingen een toontje lager zingen als je daarom 

vraagt?
-  Zijn leerlingen bereid naar je standpunt te luisteren?
-  Praten leerlingen buiten de klas met respect over je?
-  Krijg je begrip als je je excuses aanbiedt?
-  Gaan leerlingen met respect om met de spullen die je uit-

deelt?

Voorbeeldinterventie: onderzoek hoe je grenzen stelt  
Voer met elkaar een intervisiegesprek aan de hand van deze 
vragen:
- Kun je goed voelen of je grens wordt overschreden?
-  Weet je van jezelf goed wat je wel en niet tolereert? 
-  Accepteer je de schoolregels en ben je bereid ze te handha-

ven?
- Geef je je grenzen zodanig aan, dat het indruk maakt op 

leerlingen? 
-  Voorkom je dat je gaat dreigen? 
-  Grijp je in als het nodig is?
-  Ben je congruent in je optreden: stroken lichaamstaal, tekst 

en intonatie met elkaar?
- Weet je welke strafmaatregelen je kunt nemen?

Evaluatie 
Wat kun je goed, wat kan beter?
Wat is je uitdaging in het zorgen voor veiligheid in de klas?

Focus
Beleidscyclus ‘Omgaan met grenzen in de klas’.  

Checklist
Wat is de urgentie van het omgaan met grenzen in de klas? Wat 
is er duidelijk aan schoolregels en wat nog niet? 

Voorbeeld checkvragen
- Ga na wat er is ontwikkeld en wat er nog moet verbeteren en 

maak een plan.
- Zijn de omgangsregels in de klas samen leerlingen opgesteld?
- Zijn de regels duidelijk benoemd?
- Zijn de regels duidelijk in beeld?
- Worden de regels met de ouders gedeeld?
- Zijn de regels ondertekend door leerlingen?
- Zijn de docenten bereid zich aan dezelfde regels te houden? 

Eigen format
Welke schoolregels zijn helder en welke nog niet? 

Procesdoel
Zorgen voor een veilig klimaat in de klas.

Interventie
Het gesprek op gang brengen in de klas.
Schoolregels en omgangsregels in de klas bespreken.

Voorbeeldinterventie: schoolregels en omgangsregels in 
de klas bespreken
Beantwoord samen de volgende vragen: 
-  Wat zouden leerlingen elkaar in een veilig klimaat kunnen 

vertellen?
-  Welke werkvorm is geschikt om leerlingen elkaar te laten 

bevragen? 
-  Hoe kun je samen met de leerlingen omgangsregels opstel-

len?  
-  Welke regels willen we laten ondertekenen door leerlingen 

en/of ouders? 

Er zijn twee fundamentele manieren om de sociale veiligheid in 
een groep te vergroten:
1. Ervoor zorgen dat de leden van de groep elkaar en zichzelf 
beter leren kennen door:
-  persoonlijke informatie met elkaar te delen, zoals informatie 

over de persoonlijke geschiedenis en over privé-omstandig-
heden,

-  te vertellen wat je van een ander ziet en hoort, maar wat hij 
van zichzelf niet goed weet, bijvoorbeeld welke stopwoordjes 
de docent gebruikt. Feedback is hierbij het middel: vertel in 
één zin wat je leuk vindt aan de ander. 

2. Duidelijke grenzen stellen aan gedrag en duidelijk stellen welk 
gedrag wel en niet is toegestaan. 
Leefregels, schoolregels, werkregels geven veiligheid. Voorwaar-
de is dat ze zo mogelijk worden opgesteld met leerlingen en dat 
ze worden benoemd, uitgewisseld en nageleefd. De regels wor-
den aan de muur gehangen, er wordt op gewezen, ze worden 
met de ouders gedeeld en er wordt aan leerlingen en ouders 
gevraagd ze te ondertekenen. Wellicht het belangrijkste is dat 
ook het lerarenteam en de schoolleiding zich aan dezelfde regels 
houden en elkaar aanspreken wanneer iemand ze overtreedt.

Eigen format 
Wat is je uitdaging in het omgaan met regels?  

BELEIDSSTAP 1. 

Uitvoering in het docententeam
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12. Uitwerking format voor het docententeam
In dit hoofdstuk worden de 10 beleidsstappen uit het format verder uitgewerkt voor het docententeam. De stappen zijn 
ingevuld met voorbeeld checkvragen en voorbeeld interventies. Uiteraard kan een school ook met andere, eigen checkvra-
gen en interventies werken.
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Focus
Begeleiden.

Checklist
Kernvraag: welke competenties heb ik (niet)?

Voorbeeld checkvragen (eigen competentie) 
- Ik neem voldoende ruimte om te reflecteren op mijn eigen 

functioneren.
- Ik geef gerichte en zorgvuldige feedback aan collega’s.
- Ik geef gerichte en zorgvuldige feedback aan leerlingen.
- Ik laat een collega wel eens meekijken in de les. 
- Ik durf open te zijn in dit team over mijn eigen vragen en 

onzekerheden.
- Ik geef het aan als me iets niet lekker zit in de communicatie.
- Ik geef het in het team aan als de communicatie niet goed 

verloopt. 

Eigen format
Al ontwikkeld:
verbeterpunten:

Procesdoel
Effectief reageren op leerlingen.

Interventie
Een goed gesprek voeren met een leerling in een lastige situatie. 
Verhaal van leerlingen meenemen. 

Voorbeeldinterventie: een goed gesprek na een lastige 
situatie.
Ga na welke competenties je al beheerst als een leerling de les 
verstoort en welke nog niet. Bespreek en oefen de onderstaande 
punten eerst in het team en pas ze dan toe in de klas.
-  Corrigeer de leerling kort en duidelijk op zijn gedrag als het 

nodig is.
-  Toon bij het corrigeren van een leerling in de les geen emo-

ties, waar andere leerlingen last van hebben.
-  Lukt het niet goed om de leerling in de les te corrigeren, geef 

dan aan dat je de leerling wilt spreken na de les.
-  Voer vervolgens een gesprek met de leerling buiten de klas.
-  Geef in dat gesprek aan wat er storend is aan het gedrag 

van de leerling (feitelijk, herkenbaar gedrag benoemen) en 
wat het effect ervan is voor de leerlingen en voor de leraar.

-  Probeer de leerling te laten praten over zijn gedrag. Hoe 
komt dat? Wat wilde hij bereiken? Wat was het effect op 
anderen? Wat is een effectievere manier om dat te bereiken?

-  Maak een concrete afspraak met de leerling, aanvankelijk 
voor één les: wat mag je wel en zeker niet doen?

-  Bespreek na de les, onder vier ogen, hoe het is gegaan.

Voorbeeldinterventie: het positieve van  
negatief gedrag benutten
Besef dat je de positieve kant van negatief gedrag kunt gebruiken.
-  Bedenk wat het positieve element is van negatief gedrag. 

Bijvoorbeeld: brutaal = durft veel? Druk = wil actief zijn? 
Opdringerig = wil voordoen? Praatgraag = kan uitleggen? 
Passief = kan observeren?

-  Bedenk voor de leerling een taak of rol, die hierbij past en 
die jou ontlast. Bijvoorbeeld: materiaal ophalen, verspreiden, 
controleren, natellen.

-  Vraag: ‘Wil jij mij even helpen met…?’ ‘Ga jij voor mij even…?’
-  Kijk of de leerling je voorstel aanneemt.

Evaluatie
Wat is je uitdaging in het zorgvuldig confronteren/corrigeren van 
leerlingen?

BELEIDSSTAP 3. 
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Focus
Grenzen waarnemen en signaleren in situaties.

Checklist
Wat speelt er bij het waarnemen, signaleren, registreren en beoorde-
len van situaties?  

Voorbeeld checkvragen 
- Wordt er in het docententeam geoefend in het zorgvuldig waar-

nemen van situaties? 
- Kun je frustratie bij jezelf en bij de leerlingen op tijd signaleren en 

herstellen? 
- Weten de leerlingen bij wie ze terecht kunnen als ze een probleem 

hebben met medeleerlingen of docenten?  
- Worden pedagogische competenties van docenten gemeten? 

Worden de leerlingen daar ook bij betrokken? 

Eigen format 
Al ontwikkeld:
Verbeterpunten: 

Procesdoel
Grenzen en regels effectief leren waarnemen.

Interventie
Docenten oefenen met herkenbare situaties: wat speelt er bij jou 
(eigen verhaal)?

Wat betekent het voor je als iemand zijn fout toegeeft? 
Bespreek: hoe is het om fouten toe te geven in de klas?
Wat denk je dat het effect hiervan is op leerlingen? 

Voorbeeldinterventie: waarnemen is weten (in de klas) 
Doel: informatie verzamelen over de huidige situatie in de klas.
1. Vraag aan de deelnemers wat ze elke keer weer zien gebeu-

ren/horen in hun klas. Leg uit dat het een oefening is om zo 
objectief mogelijk te registreren (zonder oordeel en interpre-
tatie).

2. Laat deelnemers als een filmcamera kijken naar de houdin-
gen van de leerlingen:

 - Wat zie je veel gebeuren? 
 - Hoe zien de gezichten eruit? 
 - Wat is de werkhouding? 
 - Wat hoor je ze vaak zeggen? 
 - Wie is er het meeste aan het woord? Wie bijna nooit? 
 - Wat zie je jezelf veel of weinig doen? 
 - Wat gebeurt er steeds weer in de communicatie als het niet 
        goed loopt? 
 - Wat werkt heel positief in deze klas? 
3.  Laat mensen elkaar interviewen met dit soort vragen (A wil 

de feiten achterhalen in een deelgebied, B en/of C kennen 
het deelgebied). 

4.  Verzamel de gegevens na afloop en trek conclusies over de 
veranderingen die gewenst zijn per deelgebied.

Evaluatie
Wat gaat goed, wat kun je beter? 
Wat is je uitdaging in het waarnemen, signaleren en registreren?

BELEIDSSTAP 2

Uitvoering in het docententeam

Wat Hoe

B
el

ei
d

ss
ta

p
 2

: N
ee

m
 z

o
rg

vu
ld

ig
 w

aa
r, 

si
g

na
le

er
 g

re
nz

en
 e

n 
ha

nt
ee

r 
d

e 
re

g
el

s.



56

10 stappen naar 
een veiliger school

57

10 stappen naar 
een veiliger school

Focus
Leerlingen motiveren.

Checklist
Soorten vragen.

Voorbeeld checkvragen (competentie) 
Welke vragen pas je vaak toe en welke moeten nog worden 
geoefend? 
- Stel open vragen aan leerlingen als je wilt dat ze iets over 

zichzelf vertellen of over zichzelf nadenken. Deze vragen 
beginnen vaak met wat of hoe. Bijvoorbeeld: “Hoe heb je dat 
aangepakt?”, “Wat was jouw rol bij het gebeurde?”

- Stel gesloten vragen als je wilt dat een leerling een kort, 
feitelijk antwoord geeft. Bijvoorbeeld: “Wie is klaar met zijn 
werk?”

-  Stel suggestieve vragen als je een leerling indirect op een 
idee wilt brengen. Zegt een leerling bijvoorbeeld: “Ik weet het 
niet”, dan zou je vraag kunnen beginnen met “Zou het een 
goed idee zijn als je…?

-  Stel procesvragen als je wilt weten of de leerling een stap in 
de goede richting gaat nemen. Bijvoorbeeld: “Weet je bij wie 
je terecht kunt?”, “Weet je wat je moet vertellen?”, “Waar zie 
je tegenop in het gesprek?”, “Wat zou er kunnen gebeuren 
als je het zo aanpakt?”

-  Stel evaluatieve vragen als je wilt dat leerlingen reflecteren op 
een ervaring of op hun leerproces. Bijvoorbeeld: “Wat ging er 
goed?”, “Hoe kwam dat?“, “Wat ging minder goed?”, “Hoe 
kwam dat?”

Eigen format 
Al ontwikkeld:
Verbeterpunten: 

Procesdoel
Beschikken over effectieve interventies.

Interventie
Gericht vragen stellen en leerlingen actief betrekken bij oplos-
singen. 

Voorbeeldinterventie: vragen stellen
- Bespreek de verschillende soorten vragen: welke stel je 

vaak, welke niet, wat is de functie ervan?
- Oefen met vragen stellen wanneer je in het team een on-

derwerp bespreekt, bijvoorbeeld bij het bespreken van een 
concrete lastige situatie in de intervisiegroep.

- Stel gesloten vragen voor verheldering van feiten. 
- Stel open vragen om meer te weten te komen. 
- Stel elkaar procesvragen om te controleren of het klopt wat 

je denkt.
- Bespreek de functie van de diverse vragen en ga na wat het 

verschil is tussen praten met en praten tegen leerlingen: wat 
doen de deelnemers het meeste? 

- Spreek af welke vragen door welk type docent meer geoe-
fend moeten worden. 

- Stel evaluatieve vragen om te evalueren. 

Praten met leerlingen
- Ik wil mijn mening en gevoel verwoorden en ik wil weten hoe 

jullie denken en voelen en wat jullie mening is.
-  Ik geef je gelegenheid om iets terug te zeggen.
-  Op gelijke hoogte, met verschillende belangen.

Praten tegen leerlingen:
- Ik wil dat jullie naar mij luisteren.
-  Ik wil geen onderbrekingen, geen reacties, ik ben aan het 

woord.

Evaluatie
Wat is je uitdaging in het vragen van feedback aan leerlingen?

BELEIDSSTAP 5. 

Uitvoering in het docententeam
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Focus
Elkaar aanspreken vanuit de visie.

Checklist
Professionalisering: hoe kun je elkaar aanspreken? Hoe geef je 
positieve feedback?

Voorbeeld checkvragen (eigen competentie) 
Ga na welk voorbeeldgedrag je leerlingen laat zien in de commu-
nicatie en bij het geven van feedback. Spreek af welk voorbeeld-
gedrag je gaat oefenen in de klas en/of met collega’s. 

De docent: 
-  komt zelf op tijd,
-  komt zijn toezeggingen na,
-  drukt zich duidelijk en respectvol uit,
-  gedraagt zich naar de status van zijn beroep,
-  praat niet afkeurend over afwezigen,
-  spreekt leerlingen aan op de regels van de school,
-  speelt niet onder één hoedje met leerlingen, 
-  is geen heilige en signaleert zijn eigen fouten,
-  maakt zijn excuus als hij over de schreef gaat,
-  ziet er verzorgd uit,
-  geeft zorgvuldig en duidelijk feedback aan collega’s, 
-  geeft zorgvuldig en duidelijk feedback aan leerlingen.

Informatie
Het is nodig om onderscheid te maken tussen leerlingen feed-
back geven op hun gedrag en leerlingen aanspreken op een 
schoolregel of afspraak. Wanneer een leerling weet dat iets niet 
kan, een afspraak niet nakomt of bewust een regel overtreedt, 
dan is het effectief om direct naar de afspraak of schoolregel 
te verwijzen: “We hebben afgesproken dat je dit vandaag zou 
inleveren. Ik heb je werk nu nodig, dus ik verwacht het vandaag 
van je.” Het is in dat geval niet effectief om een ik-boodschap af 
te geven. 

Eigen format 
Al ontwikkeld:
Verbeterpunten: 

Procesdoel
Visie delen met leerlingen in concreet gedrag.

Interventie
Verder oefenen met feedback geven aan leerlingen  en collega’s. 

Voorbeeldinterventie: elkaar feedback geven
1.  Geef aan dat het gaat om een oefening in feedback geven, 

om elkaar in de spiegel te laten kijken.
2.  Laat de deelnemers nagaan welke feedbackregels ze wel 

en niet hanteren (zie checkvragen hiernaast). Wat is het 
gewenste effect?

3.  Leg de belangrijkste regels uit die gelden bij feedback geven: 
 - Beschrijf het specifieke gedrag dat je hebt waargenomen.
 - Vertel welk effect dat op jou heeft: welk gevoel wordt bij jou 

opgeroepen? Welk gedrag ga je vertonen? Welk talent zie 
je?

 - Vraag hoe de feedback overkomt en geef zo nodig een tip 
voor gedragsverandering.

De GEIN-methode voor goede feedback:
G= gaat over gedrag en niet over de persoon.
E= gaat over het effect dat het gedrag op jou heeft.
I= wordt als een ik-boodschap gegeven.
N= wordt zo snel mogelijk gegeven: nu.

4.  Pas de interventie om en om toe in het eigen team: nummer 
1 geeft zijn rechter buurman positieve feedback, nummer 2 
geeft zijn rechter buurman kritische feedback en zo verder, 
totdat iedereen 1x positieve en 1x kritische feedback heeft 
gehad (voor gevorderden).  

 Het ook mogelijk om eerst een rondje positieve feedback te 
doen en daarna een rondje kritische feedback (voor begin-
ners). 

5.  Grijp in als de kritische feedback niet volgens de regels 
wordt gegeven door kort te verwijzen naar dat punt.

6.  Bespreek met de deelnemers wat het voordeel is van goede 
feedback in de klas, het team en de school. 

7.  Spreek af welke punten nog moeten worden geoefend in de 
klas en in de intervisie.

Evaluatie
Wat is je uitdaging in het geven van feedback in de klas? 

BELEIDSSTAP 4. 

Uitvoering in het docententeam
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Focus
Afstemming docenten/ouders.

Checklist
Beeldvorming en mogelijkheden afstemming.

Bespreek: kloppen de verwachtingen van ouders en de 
reacties van docenten in onderstaande tekst? 
De verwachtingen van de ouders: de gesprekken zijn kort en de 
verwachtingen zijn meestal hoog. Ouders gebruiken de gesprek-
ken meestal om betrokkenheid te tonen, soms om ongenoegen 
te spuien en belangen te verdedigen. 
De reacties van de docent: het eerste doel is het peilen van de 
verwachtingen van de ouders: wat is hun agenda? Dan komen 
de ouders met hun vragen of commentaar; hoe kun je hier ef-
fectief op reageren?
Als ouders kritiek willen leveren, bedenk dan dat goed luisteren 
belangrijker is dan het goede antwoord geven.

Kruis aan welke van de volgende reacties je niet geeft en daarom 
gaat oefenen (in intervisie) en toepassen? 

Aanbevelingen (competenties tienminutengesprek) 
- Herhaal de kritiek van ouders in neutrale bewoordingen en 

benoem het gevoel dat je gemerkt hebt. 
- Neem de zorg van ouders serieus door je in te leven en 

te verwoorden wat je hoort achter de kritiek, bijvoorbeeld 
bezorgdheid of wat zij voor hun kind willen bereiken. 

- Zeg toe dat je de kritiek serieus zult behandelen. 
- Ga niet te snel over op verdedigende antwoorden. Daar kun 

je alleen mee beginnen als je hebt gecontroleerd of je de kri-
tiek goed hebt begrepen. 

- Geef deze kritiek nauwkeurig door aan de betreffende afde-
lingsleider. 

- Als het gaat om kritiek op een collega, bespreek dan met de 
afdelingsleider of je de kritiek zelf bij deze collega aankaart of 
dat je die taak overlaat aan de afdelingsleider. 

- Als ouders met een lading kritiek komen over zaken die hen 
kennelijk heel hoog zitten, vraag dan naar de voorgeschiede-
nis en peil het onderliggende gevoel. 

- Val je collega’s niet af, val hen ook niet klakkeloos bij. 
- Als ouders met onheuse aantijgingen komen, neem daar dan 

afstand van en vraag hen om met zakelijke kritiek te komen. 
- Als er toch een twistgesprek ontstaat, kun je beter een 

nieuwe afspraak maken met de afdelingsleider erbij.

Eigen format
Al ontwikkeld:
Verbeterpunten:

Procesdoel
Effectief communiceren met ouders.

Interventie
Vijftienminutengesprek.

Voorbeeldinterventie: vijftienminutengesprek
1.  Bespreek de beeldvorming ten aanzien van ouders (zie ook 

de interventie van beleidsstap 7 in het MT-team). 
2.  Ga na of de verwachtingen van ouders en docenten met 

elkaar stroken (zie checkvragen in de checklist hiernaast).
3.  Stel vast wat je meestal wel en niet doet in je reactie op kri-

tiek van ouders. 
4.  Stel vast wat je zelf wilt oefenen in het omgaan met kritiek 

van ouders.
5.  Oefen het effectief reageren op ouders door een gesprek 

met ouders na te spelen. A is de ouder (zorg dat de ander 
kan oefenen, maak het niet te moeilijk voor de docent!). B 
is de docent die van tevoren aangeeft wat hij wil oefenen. C 
leeft zich in de ouder in en bekijkt wat wel en niet effectief 
overkomt.

6.  C geeft zorgvuldig feedback (zie feedbackregels bij checklist 
in december.) 

7.  Bespreek de verwachtingen en belangen van ouders: aan 
wat voor informatie hebben zij behoefte? Waar willen zij 
graag over praten? Hoe kunnen ouders en de docent de 
ontwikkeling van de leerling in meerdere opzichten (sociaal-
emotioneel, leren, talenten, loopbaan) bespreken en positief 
beïnvloeden? 

8.  Bespreek de mogelijkheid en kansen van een vijftienminuten-
gesprek. Wat kan dat opleveren?

9.  Hoe kun je ouders meer actief betrekken bij de ontwikkeling 
van hun kind op school? Hoe kan de leerling daar zo actief 
mogelijk aan meedoen? 

Evaluatie
Wat is mijn uitdaging in het voeren van gesprekken met ouders?

BELEIDSSTAP 7. 

Uitvoering in het docententeam
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Focus
Sociale talenten van leerlingen.

Checklist
Sociale competenties bij leerlingen ontwikkelen.

Voorbeeld checkvragen (eigen competentie) 
-  Is het duidelijk welke sociale competenties we leerlingen wil-

len leren?
-  Is er een visie op de wijze waarop we leerlingen kunnen leren 

omgaan met verschillen op school en in de stage? 
-  Is het duidelijk waar leerlingen gevallen van discriminatie of 

intimidatie kunnen melden? 
-  Wordt het melden gestimuleerd? Door wie en waar? 
-  Is er in het beleid(sdocument) aandacht voor de preventie 

van intimidatie en discriminatie in en om de school? 
-  Is het duidelijk wat de relatie en overlappen zijn tussen  

sociale veiligheid en burgerschapsvorming? 
-  Zijn alle verplichte veiligheidsdocumenten (zie Checklist NJI) 

aanwezig, gekend en worden zij gedragen? 
-  Is het geborgd (bijvoorbeeld in het programma van de men-

torlessen) dat leerlingen zich bewust leren worden wanneer 
hun grenzen worden overschreden en wanneer ze grenzen 
van andere mensen overschrijden? 

-  Zijn er (voldoende) leerlingen als mediator aanwezig? 
-  Kunnen schoolleiding, docenten en onderwijsondersteunend 

personeel worden aangesproken op discriminerend of intimi-
derend gedrag?

-  Wordt er actief aandacht besteed aan (sub)culturen? Dit kan 
bijvoorbeeld door het maken van werkstukken, film, stages 
of aandacht voor samenwerken met anderen.

Eigen format
Al ontwikkeld:
Verbeterpunten: 

Procesdoel
Leerlingen helpen effectief te reageren. 

Interventie
Feiten, meningen, gevoelens.

Voorbeeldinterventie: feiten, meningen en gevoelens
Oefen de volgende stappen door met elkaar op deze wijze een 
lastige situatie te bespreken en pas het dan toe in de les. 
Doel: leer leerlingen te reflecteren op hun eigen wijze van reage-
ren door lastige situaties in de communicatie samen te interpre-
teren en op te lossen. 
1.  Leg bij de reflectie nadruk op vragen zoals: wat gebeurt/
 gebeurde er (gedrag dat de dader goed herkent)? Wat is het
 effect ervan op anderen (effect dat de leerlingen zelf benoe-

men en alle leerlingen erkennen)? Wat zijn feiten (daarover 
ben je het eens)? Wat zijn de meningen (die verschillen) en 
de gevoelens (die verschillen ook)? 

2.  Ga, als die gegevens duidelijk zijn, in op de vraag: hoe kun je 
zoveel mogelijk rekening houden met alle betrokkenen? Wat 
is de beste benadering? 

3.  Blijf stap voor stap gerichte, open vragen stellen totdat de
 leerlingen samen het antwoord ontdekken. Vat steeds 

samen wat ze ontdekken over oorzaken en gevolgen van de 
wijze waarop ze met elkaar communiceren. Vul dat niet in.

4.  Vraag wat een effectieve reactie is. Wat kun je er wel of niet 
aan doen? Welke vaardigheden kunnen we meer oefenen?

5. Laat zien dat je als docent ook wilt leren door de aanbeve-
lingen van leerlingen toe te passen in je eigen manier van 
communiceren. Vraag zelf feedback aan de leerlingen.

Evaluatie
Wat is je uitdaging in het omgaan met feiten,  
meningen en gevoelens in de klas? 

BELEIDSSTAP 6. 

Uitvoering in het docententeam
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Focus
Toetsen en examen.

Checklist
Welke aanbevelingen zijn er in de examenperiode? 

Voorbeeld checkvragen (competentie) 
Geef je voldoende structuur? Ga voor jezelf na wat je wel en niet 
goed doet in het bieden van structuur en maak een lijstje ‘waarop te 
letten’.
-  Ben je voor leerlingen in zekere mate voorspelbaar in je hande-

len? 
-  Hoe doe je dat? Hoe kun je de voorspelbaarheid van je hande-

len extra vergroten tijdens een toets of een examen? 
-  Maak je voor leerlingen onderscheid in doel, programma en 

werkwijze van je les? Hoe doe je dat?
-  Hoe kun je dat nadrukkelijker doen tijdens een toets of een 

examen? 
-  Hebben jouw lessen voor leerlingen een kop en een staart? Hoe 

start je en hoe rond je duidelijk af bij een toets of een examen? 
-  Kunnen leerlingen de kern uit jouw les halen? 
-  Hoe maak je duidelijk waar ze vooral op moeten letten bij een 

toets of examen? 
-  Klagen leerlingen vaak dat ze het niet meer snappen? Over 

welke dingen gaat dat? 
-  Hoe kun je dit voorkomen of verhelpen op een manier die hen 

niet frustreert? 
-  Kun je structuur gemakkelijk aanpassen, versterken of afzwak-

ken, dus maatwerk leveren? Hoe heb je dat met succes ge-
daan? Wat zijn voor jou  aandachtspunten om niet te vergeten? 

Voorbeeld  checkvragen (afspraken maken) 
-  Hoe kunnen we rust houden in de examenperiode?
-  Hoe bied je structuur?
-  Hoe steun je leerlingen en collega’s?

Welke van de volgende aanbevelingen willen jullie toepassen? Kruis 
aan welke punten je wilt bespreken, oefenen en uitvoeren. 
-  Besteed met leerlingen extra aandacht aan het handhaven van 

de (nieuwe) regels.
-  Maak een draaiboek voor de laatste twee maanden van het 

schooljaar en communiceer dit goed binnen de organisatie.
-  Bespreek de afspraken voor de examenleerlingen en de andere 

leerlingen, met de docenten en andere betrokkenen.
- Maak waar dat nodig is nieuwe afspraken over wie wat doet. 

Sommige docenten zullen door verantwoordelijkheden bij het 
examen niet aan bepaalde activiteiten toekomen.

-  Gebruik de examensfeer positief in de andere klassen. Er zindert 
iets in de school.

-  Complimenteer leerlingen die geen examen doen. Beloon hen 
als ze zich rustig en stil hebben gehouden in de buurt van de 
examenruimte.

Eigen format
Al ontwikkeld:
Verbeterpunten:

Procesdoel
Eigen rol en verantwoordelijkheid nemen.

Interventie
Structuur en rust in examenperiode.

Voorbeeldinterventie: onderzoek of je voldoende (en niet 
teveel) structuur biedt:   
1.  Ieder bedenkt voor zich een situatie waarin het thema speelt.
2.  Kies samen een situatie die aanspreekt en die jullie willen 

verdiepen. Spreek met elkaar af of je het alleen over de les, 
alleen over een examen of over beiden wilt hebben. Stel de 
interventie zo nodig bij.

3.  Werk in groepjes van drie of vier en verdeel de rollen: A 
vertelt, de anderen begeleiden. C observeert de wijze van 
vragen stellen en geeft daarop na afloop feedback.  

4.  A vertelt over zijn ervaringen in een les, toets of bij het exa-
men.

5.  De anderen stellen eerst verhelderende vragen, daarna open 
gerichte vragen (deze beginnen vaak met ‘wat’ of ‘hoe’ en 
verdiepen het onderwerp). 

6.  De anderen overleggen met elkaar (A luistert alleen) wat 
ze A aanbevelen en geven hun aanbevelingen. Ze kunnen 
hierbij gebruikmaken van het checklistje hiernaast (Geef je 
voldoende structuur?).

7.  A vertelt wat hij aan de aanbevelingen heeft en wat hij ermee 
gaat doen.

8.  C geeft feedback op de wijze van vragen stellen (wat ging 
goed, wat kon beter met concrete voorbeelden). 

9  Evalueer samen de intervisievorm: wat werkt goed? Wat kan 
beter? 

Evaluatie
Wat is mijn uitdaging in het bieden van rust en structuur in de 
examenperiode?

BELEIDSSTAP 9. 
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Focus
Kansen en gevaren in de buurt.

Checklist
Incidenten en veiligheidsgevoel in de buurt signaleren en registreren.

Als iemand slaat, trapt, door het lint gaat of een andere gevaarlijke 
situatie veroorzaakt, dan is het belangrijk om je doel voor ogen te 
houden. Het gaat om je eigen veiligheid, de veiligheid van anderen en 
om het vinden van een bevredigende oplossing. Hoe kun je schadevrij 
omgaan met fysieke agressie in en om de school? Kruis aan waar je 
(niet) goed in bent en oefenen waar nodig

Voorbeeld checkvragen (eigen competentie) 
Je innerlijke houding
-  Ik ben verantwoordelijk voor wat er gebeurt.
-  Ik kan rustig blijven als de emoties toenemen en ben alert.
-  Ik ben me bewust van de procedures.
Bedreiging herkennen
-  Ik krijg een onpasselijk gevoel, ik voel mijn hart bonzen.
-  Ik voel mijn zelfvertrouwen en de controle over de situatie afnemen.
-  Ik neem onwillekeurig een gesloten houding aan (verdedigend).
Contact maken
-  Binnen gehoorsafstand komen, oogcontact maken.
-  Een open houding aannemen (handen langs het lichaam, benen 

naast elkaar).
-  Indien cultureel acceptabel: contact maken door hand even op arm 

of schouder te leggen.
-  Schat de situatie in: hoeveel betrokkenen, wie is sterk, wie is zwak?
-  Kijk naar de verbale en non-verbale signalen: Zeg wat je ziet.
-  Praat meer vragend dan stellend, duidelijk, niet te hard.
Pappen en nat houden
(als je je in rust tot de agressor kunt richten)
-  Hou de agressor aan de praat, laat hem uitrazen, negeer schelden 

en dreigen (want: hij is over zijn toeren, heeft een probleem).
-  Blijf oogcontact houden, blijf luisteren.
-  Houd aansluiting, zeg iets dat aansluit bij zijn emotie.
-  Luister of er een uitspraak komt die in emotionele zin afwijkt van het 

schelden en dreigen en onthoud deze zin. Die uitspraak is de kern. 
De uitspraak heeft te maken met een criterium van de agressor, is 
de kern waardoor de agressie is veroorzaakt. 

De switch
-  Neem initiatief, voel of het moment geschikt is, blijf open.
-  Spreek de agressor op betrokken wijze aan (zoveel mogelijk 

aansluitend bij zijn emotionele toestand), haal de ander uit zijn emo-
tionele spoor, benoem de kern in zijn bewoordingen.

-  Laat in houding en handgebaren (open) zien dat je hem begrijpt.
-  Als het goed is, heeft de uitspraak effect, wordt hij rustig. 
Controle (her)nemen
-  Zeg: we gaan een oplossing zoeken.
-  Neem de leiding.
-  Als het goed is gaat de agressor normaal praten en doen.
-  Bied hulp die geaccepteerd wordt.

Eigen format
Al ontwikkeld:
Verbeterpunten:

Procesdoel
Welzijn en sociale veiligheid stimuleren.

Interventie
Onveilige situaties in school en omgeving hanteren.

Voorbeeldinterventie: reageren op diefstal in de klas
1.  Bespreek de volgende situatie: er is een mobieltje of een 

portemonnee gestolen in de klas. Laat je leiden door de 
volgende principes:

 -  Houd de groep vast: hoe eerder de zaak is opgelost, 
  hoe beter het is.
 -  Schakel een collega in, want dit is werken onder 
  hoogspanning.
 -  Confronteer de groep: er is gestolen, het moet worden
  opgelost, dat is in het belang van de groep. 
 -  Laat de groep er zelf uitkomen. Vraag wie een idee heeft  

 hoe dit kan worden opgelost. 
 -  Bied de dader een uitweg: teruggeven zonder zich 
  publiekelijk bekend te maken.
 -  Benadruk dat aangeven door een medeleerling geen 
  verraad is wanneer de dader de kans voorbij heeft late
  gaan om zijn daad goed te maken of zich aan te geven.
 -  Als je aanwijzingen hebt in welke subgroep je de dade 

 moet zoeken, kun je de groep laten vertrekken en deze 
 leerlingen laten blijven. Verspreid hen meteen, zet ieder 
 in een aparte ruimte en voorkom dat ze contact met elkaar 
 hebben.

 -  Begin met verhoren: benut het gevangenendilemma: de 
 een weet niet wat de ander heeft gezegd en moet besli 
 sen of hij de dader wil aangeven. 

Oefenen
2. Laat de deelnemers, indien gewenst, principes bijstellen. 
3.  Doe de aanpak een keer voor in het docententeam. 
4.  Laat de docenten feedback geven op wat wel en niet effec-

tief was wat betreft de inhoud, toon en houding.
5.  Bespreek preventieve maatregelen:
 - Wees duidelijk over de bescherming van spullen: stel dit 

onderwerp regelmatig aan de orde en laat weten welke 
maatregelen de school hierover heeft genomen en welke 
strafmaatregelen genomen worden als er toch gestolen 
wordt.

 - Wees alert bij waardevolle spullen.
 - Vraag de leerlingen zelf alert te zijn op hun eigen spullen: 

wat je niet nodig hebt, moet je zorgvuldig en veilig opbergen. 
 

Evaluatie
Wat is mijn uitdaging in het bewaken van de sociale veiligheid in 
school en omgeving? 

BELEIDSSTAP 8. 
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Focus
Successen vieren.

Checklist
Afronden en afscheid nemen. 

De diploma-uitreiking is een hoogtepunt van het schooljaar. Een 
volle kantine, aula of gymzaal, de sfeer is uitgelaten. De handte-
keningen die thuis vele malen zijn geoefend, worden eindelijk ge-
zet. Vaak houden de teamleider en/of de mentoren een praatje 
waarin zij de leuke momenten uit het jaar memoreren. In deze 
speeches wordt het positieve benadrukt. Vervelende incidenten 
worden vergeven en vergeten.
‘Afscheid is het begin van een herinnering’ (Salvador Dali). 
Afscheid is gezien worden. Hoe neem je goed afscheid? Hoe 
maak je de overstap naar de volgende periode? 

Checkvragen (afspraken) 
Welke afspraken vinden wij van belang om na te leven? Kruis er 
ieder drie aan en kies er samen vier uit. Hoe gaan we dat doen? 
-  Houd als docent/mentor ook een eindpraatje in de niet-examen-

klassen.
-  Maak van je eindspeech geen eindafrekening, benadruk posi-

tieve kanten.
-  Houd je aan de afspraken: zorg ervoor dat alles netjes wordt 

afgerond voor het einde van het schooljaar.
-  Werk vooruit op basis van de planning van het nieuwe school-

jaar.
-  Neem de tijd om te evalueren. Stel waar nodig bij en leg alles 

opnieuw vast.
-  Vertel wat er allemaal is bereikt dit jaar en op welke wijze 

iedereen heeft bijgedragen. Geef ook aandacht aan wat er (nog) 
moeilijk was, individueel en per team/afdeling. Geef aan wat 
aandachtspunten zijn voor volgend jaar.

-  Organiseer een feestje om resultaten te vieren; niet alleen de 
resultaten van het examen, maar ook resultaten van niet-exa-
menklassen en teams.

-  Geef bekendheid aan concrete resultaten en uitdagingen op 
sociaal gebied. 

Eigen format
Al ontwikkeld:
Verbeterpunten:

Procesdoel
Proces afronden, afscheid nemen.

Interventie
Reflecteren op de activiteiten en op het proces.

Voorbeeldinterventie: interview in dubbele kring 
De deelnemers reflecteren op de activiteiten die ze het afgelopen 
jaar hebben uitgevoerd in het kader van het proces rond sociale 
veiligheid.
1. Verdeel de groep in even en oneven.
2. Geef de deelnemers de opdracht om te reflecteren op wat 

ze het afgelopen jaar  hebben gedaan op het gebied van 
effectief omgaan met grenzen.

3. Vraag na een paar minuten de even nummers een kring te 
vormen in het midden van de ruimte met het gezicht naar 
buiten.

4. Vraag de oneven nummers plaats te nemen tegenover een 
persoon in de binnencirkel, zodat er ook een buitencirkel 
ontstaat.

5. De persoon in de binnencirkel begint. Hij vertelt wat hij heeft 
gedaan, waar hij tevreden over is, wat stagneerde of juist 
niet en waar hij volgend jaar mee verder wil. De ander luis-
tert.

6. Draai de rollen om wanneer de persoon in de binnencirkel 
klaar is.

7. Laat de deelnemers vragen stellen aan elkaar, indien de tijd 
het toelaat.

8. Laat de buitencirkel na een minuut of acht twee plaatsen 
opschuiven naar rechts.

9. Volg dezelfde procedure zolang er tijd is.
10. Evalueer wat het voordeel is van deze werkvorm en be-

spreek wanneer je dit ook met leerlingen kunt doen. 

Evaluatie
Wat is mijn uitdaging in het afronden van een proces en afscheid 
nemen? 

BELEIDSSTAP 10. 
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Focus
Introductie goed klassenklimaat. 

Checklist 
Wat is voor leerlingen belangrijk?

Voorbeeld checkvragen
Test in welke mate je communicatie met leerlingen in de klas 
eenzijdig of tweezijdig is. Vul de vragenlijst zelf in of laat hem 
invullen door een collega die wel eens in jouw lessen komt. 

ONDERZOEK JE COMMUNICATIE
Vaak ….....………………Nooit                                                                                                               
1         2         3         4         5       score 
 
1. Je hebt het gevoel dat leerlingen je niet begrijpen.         

2. Je maakt gebruik van oplossingen die leerlingen aandragen. 

3. Je blijft bij jouw idee ‘ik wil dat jullie…’   

4. Je stelt open vragen (zonder vooraf bekend antwoord).  

5. Je denkt: ‘jullie willen niet luisteren’.    

6. Leerlingen stellen nieuwsgierige open vragen aan jou.  

7. Je voelt je niet begrepen in de klas.    
   

8. Je bent verrast door reacties van leerlingen.   

9. Leerlingen zeggen dat je niet goed luistert.                   

10. Je kijkt naar de luisteraars als een leerling iets vertelt.  
 

Uitslag
Hoge scores op de oneven vragen (bijvoorbeeld meer dan 20) 
en lage scores op de even vragen (bijvoorbeeld minder dan 10) 
duiden wellicht op eenzijdige communicatie.
Hoge scores op de even vragen (bijvoorbeeld meer dan 20) en 
lage scores op de oneven vragen (bijvoorbeeld minder dan 10) 
duiden wellicht op tweezijdige communicatie.

Eigen format  
Welke regels kunnen we goed hanteren en welke nog niet? 
Waar ligt dat bij mij aan (in de communicatie)? 

Procesdoel
Leerlingen maken goed kennis met elkaar en met de school.

Interventie
Kennismaken met elkaar, schoolregels en omgangsregels in de 
klas bespreken 

Voorbeeldinterventie regels bespreken 
-  Besteed als mentor in de ‘nieuwe’ klas direct aandacht aan 

de vraag hoe je samen kunt zorgen dat het gezellig is en 
iedereen goed kan leren.

-  Maak onderscheid tussen de regels die leerlingen zelf be-
denken en de schoolregels.

-  Laat leerlingen de regels voor het omgangsklimaat bedenken 
en bespreek ze samen.

-  Geef concrete opdrachten aan de groep waardoor leerlingen 
elkaar beter leren kennen.

-  Stop grensoverschrijdend gedrag onmiddellijk met: ‘STOP’ 
of ‘Nee, dat wil ik niet.’ Wacht niet tot er irritatie of onduide-
lijkheid is ontstaan in de klas (of het docententeam) doordat 
er te laat wordt ingegrepen.

-  Laat direct in de groepen zien wie de leiding heeft, wie ver-
antwoordelijk is voor het bewaken van het omgangsklimaat 
en wat de schoolregels zijn.

Evaluatie
Wat ging goed en niet goed bij de kennismaking in klas?  

Focus
Bewustzijn van grenzen en regels.

Checklist
Welke grenzen en regels worden gehandhaafd en welke nog 
niet? 

Voorbeeld checklist 
-  Ik ben me bewust van mijn eigen grenzen en behoeften en ik 

doe er iets mee. 
-  Ik onderken bewust mijn eigen gevoelens (en misken ze 

niet). 
-  Ik bewaak mijn eigen grens en die van de leerlingen door 

storend negatief gedrag op een respectvolle wijze te stop-
pen.

-  Ik geef zelf het goede voorbeeld door leerlingen aan te spre-
ken op concreet gedrag (dat ze herkennen) en niet door op 
de persoon te spelen.

-  Ik ken mijn eigen valkuilen (bijvoorbeeld situaties uit de weg 
gaan, het gevecht met leerlingen aangaan, respectloos en 
onduidelijk (niet op tijd) de confrontatie aangaan).

-  Ik zorg dat mijn positieve (aandacht, complimenten) en nega-
tievereacties met elkaar in balans zijn.

-  Ik maak onderscheid tussen situaties die onveilig voelen 
(voelen is subjectief, per persoon verschillend) en situaties 
die werkelijk gevaarlijk zijn. 

-  Ik schakel collega’s en/of de politie in als een situatie werke-
lijk gevaarlijk is.

Blij betekent: ik wil iets leuks delen, een feestje vieren.
Body-feelings betekenen: ik heb honger, dorst, behoefte aan 
aanraking, seksuele gevoelens.

Eigen format
Al ontwikkeld:
Verbeterpunten:
 

Procesdoel
Leerlingen kennen de betekenis van grenzen in praktische situaties. 

Interventie
Grensoverschrijdingen bespreken in de klas. Situaties oefenen in 
de mentorles 

Voorbeeldinterventie: regels handhaven
1.  Besef: dit is het moment om de hele klas een signaal te 

geven dat je grenzen zijn bereikt.
2.  Vang de aandacht van de overtreder(s) en van de klas. Je 

zegt: “Ik wil niet hebben dat je… (door de klas gaat lopen, te 
laat komt enzovoort).”

3.  Benoem het gedrag neutraal en klassikaal (los van degene 
die het deed, je kijkt de klas als geheel aan). Noem de regel 
of norm, zeg hoe je het wel wilt hebben en neem eventueel 
je maatregel.

4.  Controleer of je het gewenste effect bereikt.

Voorbeeldinterventie: je fout toegeven
1.  Besef dat jij ook fouten mag maken, je  bent geen heilige!
2.  Erken je fout tegenover een leerling of tegenover de hele 

klas. Laat zien dat je verantwoordelijkheid neemt voor je 
gedrag en dat je bereid bent je gedrag te veranderen. 

3.  Bied je excuses aan voor je gedrag (voor een term die je 
eruit flapte, voor een kwetsende opmerking).

4.  Stel vast of je excuses worden aanvaard.

Evaluatie
Wat is je uitdaging in het grenzen stellen en handhaven van 
regels? 

BELEIDSSTAP 1. 

Uitvoering in de klas

Wat

BELEIDSSTAP 2. 
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13. Uitwerking format voor de klas
In dit hoofdstuk worden de 10 beleidsstappen uit het format verder uitgewerkt voor de uitvoering in de klas. De stappen zijn 
ingevuld met voorbeeld checkvragen en voorbeeld interventies. Uiteraard kan een school ook met andere, eigen checkvragen 
en interventies werken.
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Focus
Storend gedrag van leerlingen.

Checklist
Inzicht in eigen gedragspatronen.

Voorbeeld checklist
Ga na welke averechtse pedagogische interventies je wel eens 
uitvoert (eventueel via observaties in de klas). Plan met elkaar 
een intervisiegesprek aan de hand van de volgende gedrags-
voorbeelden:

- De machtsstrijd aangaan. 
- Theatraal boos worden.
- Oordelen en etiketten opplakken.
- Indirect beschuldigen .
- Onderkoeld en cynisch reageren.
- Waarschuwen en dreigen.
- Controleren en klem zetten. 
- Preken en beleren.
- Achter stoorzenders aanrennen.
- Straffen als het te laat is.
- Aandachttrekkers belonen.
- De klas opjagen.
- Steeds de lieve vrede bewaren.
- Demonstratief zwijgen.
- Steeds maar weer vragen om… 
- Met maatregelen strooien.

Eigen format
Al ontwikkeld:
Verbeterpunten:

Procesdoel
Leerlingen reflecteren op de effectiviteit van het eigen gedrag. 

Interventie
Leerlingen bewustmaken van effect van gedrag in conflictsituaties.
Verhaal van de leerlingen meenemen. 

Voorbeeldinterventie: de teugels in handen nemen
1.  Besef: deze situatie vraagt van mij dat ik sturing geef, er is 

een leider nodig.
2.  Begin met volgen. Sluit aan bij de groep, laat merken dat je 

volgt, in de gaten hebt wat er gebeurt.
3.  Geef een signaal dat aangeeft dat je een andere koers inzet 

(een initiatief waarmee je de aandacht vangt).
4.  Geef de klas gelegenheid jou te volgen. Handhaaf je leiders-

gedrag, laat je niet afleiden, geef inhoud aan je leiding door 
met een belangrijke actie te komen (bijvoorbeeld kritiek, 
opdracht, samenvatting, commentaar, nieuwe instructie).

Voorbeeldinterventie: schakelen van inhoud naar proces.
1.  Besef: het is nodig dat er gereflecteerd wordt op gedrag, 

gevoelens of waarden. 
2.  Stap uit je vertrouwde rol, neem bijvoorbeeld een positie aan 

de zijkant in.
3.  Stel op een positieve manier een vraag over de relatie tussen 

leerlingen onderling of tussen leerlingen en jou of over jouw 
aanbod en hun reactie daarop: 

 • Hoe gaan we met elkaar om? 
 • Is het tijd voor iets anders, voor complimenten, voor actie?
 • Wat is onze manier en wat vind je daarvan? 
 • Hoe zou een buitenstaander kijken naar onze manier van 

doen?
4.  Schakel de positieve informele leiders in; lever zelf ook je 

bijdrage.
5.  Verbreed het gesprek regelmatig van het individu naar de 

groep: peil de mening van de anderen (bijvoorbeeld door 
vinger opsteken).

6.  Rond het gesprek af: wat is de opbrengst?

Evaluatie
Wat hebben leerlingen aan inzichten in gedrag ontwikkeld en wat 
nog niet? 

Focus
Elkaar aanspreken vanuit visie.

Checklist
Feedbackregels .

Voorbeeld checklist (competentie)
Welke van de volgende punten passen docent en leerlingen toe 
in het geven van feedback en welke nog niet? 
- Beschrijf ongewenst gedrag in termen van wel/niet functio-

neel gedrag: “Doordat je op tafel tikt, kan ik me niet meer 
concentreren om iets duidelijk uit te leggen. Wil je daarmee 
ophouden?”

-  Spreek elkaar aan op gedrag, en niet op de persoon. Dus 
niet: “Wat ben je vervelend!”, maar: “Je blijft maar klagen, wil 
je daarmee ophouden?”

-  Beschuldig een ander niet. 
-  Spreek elkaar aan met een ik-boodschap in plaats van een 

jij-boodschap. 
-  Verdeel correctieve feedback in vier delen: 1. Ik zie je doen 

…2. Daardoor gebeurt er …3. Dat komt op mij over als …4. 
Je zou misschien beter ...

En dan: Wat vind jij ervan? Hoe heb jij het bedoeld?
-  Geef minstens evenveel positieve als kritische feedback.
-  Feedback is een cadeautje. Ga dus niet in de verdediging of 

kom niet met een uitleg. Zeg bijvoorbeeld: “Dank je wel, ik 
zal erover nadenken.”

-  Wanneer een leerling bewust iets doet dat niet kan, een 
afspraak niet nakomt of bewust een regel overtreedt, verwijs 
dan direct naar de afspraak of schoolregel.

Eigen format
Al ontwikkeld:
Verbeterpunten:

Procesdoel
Leerlingen gericht feedback geven.

Interventie
Leerlingen laten reflecteren op het effect van hun gedrag (vervolg).

Voorbeeldinterventie: de leerling of de klas een spiegel 
voorhouden 
Weeg eerst af: kunnen leerlingen het aan als ze worden nagedaan? 
Zien ze de humor ervan in?
1. Gebruik je acteertalent en doe exact het gedrag van de 

leerling(en) na, laat merken dat je imiteert.
2.  Neem je eigen houding weer aan en benoem de frictie (overdrijf 

niet en bagatelliseer niet). Benoem wat je zag/hoorde (neutraal 
en eerlijk), zonder harde oordelen, zonder onmacht, zonder 
preken.

3. Stel een vraag, doe een verzoek of onderhandel over wat nodig 
is om met meer plezier en succes te werken.

4.  Stel vast wat je hebt bereikt.

Voorbeeldinterventie: actief luisteren met inlevingsvermogen
Luister naar wat boven de waterspiegel en wat onder de waterspie-
gel gebeurt. Luister dus niet alleen naar de voor iedereen hoorbare, 
letterlijke tekst (boven de waterspiegel), maar ook naar de niet voor 
iedereen hoor- en zichtbare informatie (onder de waterspiegel), die is 
waar te nemen in de toon, de houding, de expressie en lichaamstaal 
van de ander. Soms krijg je boven de waterspiegel ‘nee’ te horen en 
komt er bij doorvragen ‘ja’ tevoorschijn.

Wat is het gewenste effect?
-  Leerlingen merken dat je kunt horen wat zij niet zeggen.
-  Leerlingen voelen zich begrepen en erkend.
-  Leerlingen merken dat er een goede weg gevonden kan worden 

in de wirwar van feiten, gevoelens en meningen.

Hoe pas je de interventie toe?
-  Luisteren met inlevingsvermogen vereist dat je het verhaal van 

de ander werkelijk laat binnenkomen, zonder interpretatie of 
oordeel. Open staan voor de ander betekent vooral open staan 
voor ervaringen en zienswijzen die je zelf niet kent. Je reduceert 
het verhaal van de ander niet tot wat jou bekend voorkomt.

-  Dit soort luisteren gaat gepaard met doorvragen. Je neemt niet 
meteen aan dat je herkent wat de ander zegt, maar je verifieert, 
onderzoekt, denkt en voelt mee met de ander.

-  Dit luisteren vraagt om gevoeligheid voor wat ‘onder de water-
spiegel’ waargenomen kan worden: dat wat niet expliciet wordt 
uitgesproken, wat onbewust is.

-  Je maakt letterlijk 3 kolommen: 1. Wat zijn de feiten (door ieder-
een erkend)? 2. Wat zijn  gevoelens (tevoorschijn halen van onder 
een bovenlaag)? 3. Wat zijn meningen? (oordelen en standpunten 
die bij de eigenaar horen). Bijbehorende vragen zijn: wat is er 
precies gebeurd? Wat voelde je toen? Wat vond je daarvan?

Evaluatie
Wat hebben leerlingen ontwikkeld in het begrijpen van anderen?

BELEIDSSTAP 3. 
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Focus
Leerlingen motiveren.

Checklist
Thermometer en klassenklimaat.

Voorbeeld checkvragen (beleid) 
Ga na welke van de volgende zaken in de checklist geregeld 
moeten worden en hoe en wanneer dat kan gebeuren: 
-  Wordt er gebruikgemaakt van een thermometer om te zien 

wat er in een klas aan de hand is? 
-  Worden de leerlingen actief betrokken en begeleid bij het 

bespreken en hanteren van lastige situaties in de klas? 
-  Is het duidelijk wanneer leerlingen problemen in een lastige 

situatie zelf kunnen oplossen en wanneer zij daarbij gecoacht 
moeten worden?

-  Wordt bij de beoordeling van de reacties van leerlingen 
gekeken naar verschillen in situaties en achtergronden van 
leerlingen? (Is er sprake van een leerprobleem, gedragspro-
bleem, problemen thuis?) 

-  Wordt gekeken naar wat past bij de ontwikkeling van een 
klas (wat is een effectieve interventie in deze groep)?

-  Is er een aanpak om ons eigen vermogen te vergroten om 
lastige situaties te beoordelen en effectief in te grijpen?

Eigen format 
Al ontwikkeld:
Verbeterpunten:

Procesdoel
Leerlingen geven feedback. 

Interventie
Leerlingen gerichte vragen laten stellen en feedback laten geven.

Voorbeeldinterventie: van inhoud naar proces schakelen
1.  Besef: het is nodig dat er gereflecteerd wordt op gedrag, 

gevoelens of waarden. Zorg dat leerlingen eerst hebben 
geoefend in het stellen van soorten vragen. 

2.  Stap uit je vertrouwde rol, neem bijvoorbeeld een positie aan 
de zijkant in.

3.  Stel op een positieve manier een vraag over de relatie tussen 
leerlingen onderling, tussen leerlingen en jou of over hun 
reactie op jouw aanbod: 

 • Hoe gaan we met elkaar om? 
 • Is het tijd voor iets anders, voor complimenten, voor actie?
 • Wat is onze manier en wat vind ik daarvan? 
 • Hoe zou een buitenstaander kijken naar onze manier van 

doen?
4.  Schakel de positieve informele leiders in; lever zelf ook je 

bijdrage.
5. Laat de leerlingen zelf vragen stellen. 
6.  Verbreed het gesprek regelmatig van het individu naar de 

groep: peil de mening van de anderen (bijv. door vinger 
opsteken).

7.  Rond het gesprek af: wat is de opbrengst?

Evaluatie 
Wat hebben leerlingen gedaan in het geven van feedback in de 
klas en wat nog niet? 

Focus
Sociale competentie.

Checklist
Activiteiten voor leerlingen rond het omgaan met verschillen.

Voorbeeld checklist
Bewustwording van wat er achter een lastige situatie zit, is min-
stens even belangrijk als het vinden van snelle oplossingen. Er 
zijn niet altijd oplossingen, voor lastige situaties, maar om goed 
te communiceren is een voorwaarde om je bewust te zijn wat 
er speelt bij jezelf en bij de ander. Om goede burgers te worden 
is het belangrijk dat leerlingen meer zicht krijgen op wat er in de 
samenleving speelt, wat er bij anderen speelt en bij zichzelf.  

Ga na in welke activiteiten in het kader van burgerschapsvor-
ming aandacht  kan worden besteed in de klas, op school en in 
de stage. 

Voorbeelden van activiteiten
- Oudere mensen meenemen naar een activiteit voor het 

milieu.
- Problemen van mensen in de buurt van de school samen 

inventariseren en kijken waarmee leerlingen hen kunnen 
helpen.

- Oudere leerlingen helpen jongere leerlingen bij het voorko-
men of oplossen van digitaal pesten of aanverwante proble-
men.

- Op bezoek gaan bij een moskee, kerk, tempel, synagoge en 
kijken wat de overeenkomsten zijn.

- Samen een sociale actie in de buurt onderzoeken: wat is het 
probleem? Hoe wordt er geholpen? Worden mensen daar 
zelfstandiger of afhankelijker van? 

- Stagesituaties analyseren, waarbij verschillen een rol spelen: 
wat voor gedrag vertonen mensen? Wat voor motieven en 
belangen zitten er onder het gedrag? Welke oplossingen 
doen zoveel mogelijk recht aan verschillen tussen (mogelijk-
heden van) mensen?

Eigen format
Al ontwikkeld:
Verbeterpunten:

Procesdoel
Actief omgaan met verschillen.

Interventie
Leerlingen zetten talenten in en gaan beter om met verschillen. 

Voorbeeldinterventie: verwachtingen uitspreken 
Verwachtingen van de docent hebben veel invloed op het 
gedrag en de prestaties van leerlingen. Te hoge en te lage 
verwachtingen frustreren, dat geldt ook ook voor het omgangs-
klimaat. 
1.  Spreek uit welke verwachtingen je hebt van de inzet, het 

talent, het resultaat en de werkwijze van je leerlingen. Je wilt 
bijvoorbeeld dat ze verschillen in kennis of inzicht (of vaardig-
heden of competenties) bij elkaar ontdekken en dat ze deze 
verschillen gaan gebruiken.

2.  Vraag om reacties: wat doet de verwachting met hen? Is het 
een prikkel, een uitdaging of een rem? Waar ligt dat aan? 

3.  Vraag welke verwachtingen leerlingen hebben van jou. Wat 
hebben zij van jou nodig om succesvol samen te werken op 
basis van verschillen? 

Voorbeeldinterventie: uitdagen en prikkelen
Talenten van leerlingen kunnen ook worden geprikkeld door hen 
uit te dagen en te prikkelen: Als de motivatie niet voldoende is, 
pak dan de aandacht van de klas:
1.  Neem de groep mee in de verbeelding van hun kracht en 

plezier (speel bijvoorbeeld met de gedachte dat ze een 
sportteam zijn, waarin samenwerking belangrijk is, of neem 
de klas mee in een spel waarbij de inzet een beloning is).

2.  Vraag of leerlingen de uitdaging aannemen en leg de bedoe-
ling en regels uit van het spel of de opdracht waarin ze 
verschillen moeten gebruiken.

3.  Geef een sein om te starten en af te sluiten.
4.  Evalueer hoe ze hebben samengewerkt en gebruik hebben 

gemaakt van verschillen.
5.  Trek samen met de leerlingen conclusies over hoe je kunt 

omgaan met verschillen. Wat kan de samenleving hiervan 
leren?

7.  Laat de leerlingen invullen om welke verschillen het voor hen 
gaat (vul dat niet zelf in, dat heeft vaak een averechts effect).  

Evaluatie
Welke sociale competenties hebben leerlingen ingezet en welke 
nog niet?  

BELEIDSSTAP 5. 

Uitvoering in de klas
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Focus
Loopbaanorientatie en begeleiding (LOB).

Checklist
Aanbevelingen voor de dialoog tussen leerling, docent en ouder.

Uit onderzoek (LOB-onderzoek) blijkt dat als ouders en docen-
ten - naast de specialisten in de school – leerlingen bewuster 
begeleiden en ervoor zorgen dat zij een duidelijker zelfbeeld 
ontwikkelen, de kans veel groter is dat leerlingen zich thuis, op 
school en in de toekomst goed ontwikkelen en op de juiste plek 
terechtkomen.Dat is een belangrijke factor voor het veiligheids-
gevoel van de leerling en kan veel onrust en frustratie op school 
voorkomen. Voor een goed contact met de ouders is een duide-
lijke pedagogische visie nodig en een visie op loopbaanoriëntatie 
en -begeleiding (LOB). 
Welke begeleiding hebben leerlingen nodig van de school en de 
ouders? Hoe kunnen docenten en ouders samenwerken om te 
zorgen dat leerlingen goed terechtkomen? Ga na welke van de 
volgende punten wel en niet besproken worden in het tienmi-
nutengesprek en bespreek of er een vijftienminutengesprek van 
gemaakt kan worden. 

Aanbevelingen (competentie) 
-  Vertel ouders (als dit zo is) hoe er in de les regelmatig aan-

dacht is voor wat leerlingen kunnen, willen en wat (minder) 
goed gaat: wat valt op? Wat vindt de leerling hiervan?

-  Bespreek – samen met de leerling - wat er bij hem of haar 
past en wat zijn of haar mogelijkheden (niet) zijn. Het gesprek 
kan gaan over gedrag, competenties, motivatie, discipline en 
toekomstmogelijkheden.

-  Laat ook situaties aan bod komen die moeilijk zijn voor de 
leerling. Wat zijn valkuilen? Waar kan een leerling niet tegen? 
Hoe kan hij of zij op de goede plek terechtkomen? In welke 
school/beroepsrichting ligt waarschijnlijk geen toekomstper-
spectief?

-  Wijs ouders erop dat hun verwachtingen reëel moeten zijn. 
Te hoge verwachtingen leiden uiteindelijk tot negatieve ge-
voelens bij alle betrokkenen.

-  Bereid gesprekken die je lastig vindt voor en/of vraag een 
collega om bij het gesprek aanwezig te zijn.

-  Pleeg in lastige gesprekken regelmatig interventies gericht 
op de vier niveaus: gevoel, inhoud, gedrag en houding.

-  Maak als school van de bestaande tienminutengesprekken 
vijftienminutengesprekken om met de ouders en de leerling 
van gedachten te wisselen over wat de leerling (nog) meer in 
zich heeft.

Eigen format 
Al ontwikkeld:
Verbeterpunten:

Procesdoel
Zelfbeeld onderzoeken en versterken in het kader van LOB.

Interventie
Leerlingen laten reflecteren op wie ze zijn/wat ze kunnen in de 
les.

Voorbeeldinterventie: leerlingen laten reflecteren
1.  Vraag waarom een dialoog met de docent voor leerlingen 

van belang is en geef aanvullende informatie (voor het 
ontwikkelen van hun zelfbeeld). Vraag door naar de kennis 
en inzichten van de deelnemers hierover. Dit kan de decaan 
doen. 

2.  Ieder bedenkt een leerling en noteert waar deze leerling wel/
niet goed in is. Ook eigenschappen zoals: niet graag alleen 
werken. 

3.  Ieder bedenkt waarin hij wil oefenen (zie de mogelijkheden 
hieronder en hiernaast).

4.  Oefen op de volgende manier: A is de leerling en legt uit 
waarin hij goed en niet goed is en waar hij wel/niet tegen 
kan. B geeft aan wat hij wil oefenen en gaat dit oefenen. 
C observeert wat het effect is van het gedrag van B op de 
motivatie en belangstelling van de leerling. Wat kan B goed? 
Waarin valt iets te verbeteren? Geef een suggestie voor 
verbetering.

Mogelijkheden om te oefenen in de klas 
-  Geef leerlingen regelmatig feedback op hun kwaliteiten en 

mogelijkheden.  
Voorbeeld: “Ik zie je op een rustige en duidelijke manier 
medeleerlingen helpen. Je bent dus behulpzaam en je kunt 
goed met mensen omgaan. Heb je er wel eens aan gedacht 
om later in de zorg of in het onderwijs te gaan werken?”

-  Geef leerlingen regelmatig feedback op waar ze niet goed 
tegen kunnen Voorbeeld: “Ik zie dat jij het niet leuk vindt om 
vroeg op te staan. Klopt dat? Weet je bij welk beroep dat wel 
en niet moet? 

-  Geef een reactie op wat je bij leerlingen ziet en gebruik dat. 
Ze weten vaak niet van zichzelf wat ze willen, kunnen  
et cetera. Voorbeeld: “Het valt me op dat je heel enthousiast 
wordt als je iets kunt organiseren. Wil je dat vaker doen op 
school?” 

-  Stimuleer kwaliteiten van leerlingen door hen andere leer-
lingen te laten helpen. Leerlingen kunnen hun kwaliteiten 
en valkuilen noteren in een leerlingenpaspoort, dat ze zelf 
bijhouden (voor mentoren). 

-  Ga na hoe leerlingen – als ze vaak straf krijgen – hun kwa-
liteiten verder kunnen ontwikkelen in een bepaalde taak. 
Maak hierover een afspraak die redelijk is. Bijvoorbeeld: jon-
gere leerlingen helpen met taal of wiskunde of ICT. Begeleid 
dat goed. 

Evaluatie 
Wat hebben leerlingen meer aan zelfbeeld ontwikkeld en wat 
nog niet? 

Focus
Leerlingen doen mee!

Checklist
Welzijn en veiligheid  in de buurt.

Voorbeeld checklist (besluiten) 
Ga na welke van de volgende activiteiten worden gedaan en 
welke gewenst zijn. Wanneer, waar en hoe is dat te organiseren?
-  De leerlingen stellen in een les vragen aan de politie over 

problemen in de buurt en preventie van problemen.  
-  De leerlingen weten welke zaken ze bij de politie (spreekuur 

op school?) moeten melden. Ze weten welke informatie ze 
aan de politie moeten geven na een incident, dus ze weten 
waar ze op moeten letten.

-  De leerlingen weten hoe er op school wordt omgegaan met 
fysiek en verbaal geweld, discriminatie, seksuele intimidatie, 
drugs en alcohol. De informatie is praktisch en begrijpelijk. 

-  De leerlingen geven aan hoe groot hun veiligheidsgevoel is in 
de buurt en wat er eventueel nodig is om dat te vergroten. 

-  De leerlingen doen actief en gemotiveerd mee aan voorlich-
tingsactiviteiten, lessen en oefeningen. Ze geven feedback 
op de bruikbaarheid van voorlichtingsmaterialen. 

-  In de maatschappelijke stage oefenen leerlingen sociale 
competenties, zelfreflectie en het omgaan met verschillen.  

-  De leerlingen hebben contacten en doen mee met organi-
saties in de buurt, zoals  buurthuizen, sportclubs, andere 
scholen.

-  De leerlingen weten welke mogelijke gevaren er om de 
school zijn en wat het schoolbeleid is (ex-leerlingen, drugs, 
loverboys, groepen uit de school die tegenover elkaar staan, 
seksuele intimidatie, internet).

-  Leerlingen oefenen in het omgaan met onveilige situaties in 
de buurt. 

Eigen format
Al ontwikkeld:
Verbeterpunten: 

Procesdoel
Actief burgerschap in maatschappelijke stage.

Interventie
Leerlingen actief betrekken bij analyse en oplossingen van pro-
blemen rond veiligheid in de buurt.

Voorbeeldinterventie: signaleren en analyseren
1.  Bespreek met de leerlingen waar, wanneer en hoe proble-

men zich op het schoolplein of in de buurt kunnen voordoen. 
Waar lopen ze wel eens tegenaan? 

2.  Doe een beroep op hun inzicht en leeftijd: wat speelt er waar 
jongere leerlingen zich misschien niet goed van bewust zijn? 

3.  Check of leerlingen weten wat er van hen wordt verwacht op 
het schoolplein. 

4.  Ga na welke situaties ze zelf kunnen hanteren en bespreek 
in welke gevallen zij direct hulp moeten inroepen. Leg uit 
waarom.

5.  Bespreek of er situaties zijn waarin (een deel van) de leerlin-
gen kan helpen om het probleem op te lossen.

6.  Oefen situaties in de mentorles. 

Voorbeeldinterventie: onderhandelen met een groep
Soms kan een groepje leerlingen helpen bij het aanpakken van 
problemen in de klas, de school of de buurt. Ze weten er soms 
veel van, zijn er als toeschouwer bij betrokken en het is belang-
rijk om hun medewerking te krijgen. 
1.  Besef: kun je over het onderwerp onderhandelen? Als je 

eenmaal begint met onderhandelen, ga je door tot er resul-
taat is.  

2.  Zeg dat je een gezamenlijke afspraak wilt maken over …
3.  Achterhaal met de leerling, de klas of een groepje leerlingen 

wat er achter jullie standpunt zit: welk belang, welk gevoel, 
welke behoeften?

4.  Vraag de ander(en) een voorstel te doen.
5.  Doe zelf ook een voorstel.
6.  Bespreek de voors en tegens.
7.  Sluit af met het vastleggen van de afspraak, het contract.
8.  Check of de afspraak is nagekomen en of er eventueel hulp 

nodig is. 

Evaluatie
Wat hebben leerlingen geleerd wat betreft maatschappelijke ana-
lyse en hun maatschappelijke bijdrage en wat nog niet? 

BELEIDSSTAP 7. 

Uitvoering in de klas

Wat

BELEIDSSTAP 8. 

Uitvoering in de klas
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Focus
Toetsen en examens.

Checklist
Duidelijke structuur voor leerlingen.

Een compleet instructieproces kent vier fasen:
1. Volledige instructie van de opdracht.
2. Controle op het begrip van de opdracht.
3. Prikkel om te gaan werken.
4. Controle op de voortgang.
Het gewenste effect is dat de leerlingen aan het werk gaan. In-
dien dat niet (goed) gebeurt, kun je de teugels in handen nemen 
en/of eisen stellen (zie de interventie hiernaast). Ga na welke 
stappen je bij het geven van instructie in de klas uitvoert en in 
welke stappen je nog niet duidelijk genoeg bent. Oefen deze in 
de intervisie.

Voorbeeld checkvragen (competentie)
- Wat? Welke opgave moet je doen?
- Hoe? Welke werkwijze kun je volgen? Mag je samenwerken?
- Hoe lang? Hoeveel tijd krijg je?
- Welke hulp? Welke hulpmiddelen zijn er? Welke hulp van de 

docent krijg je?
- Welk resultaat? Wat heb je aan het eind bereikt? Wat is er 

dan te zien?
- Eerder klaar? Wat doe je als je eerder klaar bent dan ande-

ren? Geef bij voorkeur een concrete vervolgopdracht (niet: 
doe wat voor jezelf).

Eigen format  
Al ontwikkeld:
Verbeterpunten: 

Procesdoel
Helderheid voor iedereen in examenperiode.

Interventie
Hoe geef je instructies? Hoe stuur je aan? 

Voorbeeldinterventie: de teugels in handen nemen en 
eisen stellen 
Ga na of de situatie vereist dat je duidelijk sturing geeft, of er een 
baas nodig is.
Bedenk of je instructies duidelijk genoeg zijn geweest en oefen 
met het geven van instructie in de klas (zie de checkvragen hier-
naast). Als dat goed gaat, maar leerlingen doen niet wat je wilt, 
dan is het tijd om de teugels in handen te nemen:  
1.  Begin met volgen: sluit aan bij de groep, laat merken dat je 

volgt, dat je in de gaten hebt wat er gebeurt.
2.  Geef een signaal waarmee je aangeeft dat je een andere 

koers inzet (een initiatief waarmee je de aandacht vangt).
3. Geef de klas gelegenheid jou te volgen, handhaaf je lei-

dersgedrag, laat je niet afleiden, geef inhoud aan je leiding 
door met een belangrijke actie te komen (kritiek, opdracht, 
samenvatting, commentaar, nieuwe instructie enzovoort).

4.  Stel als het nodig is duidelijke eisen. Gebruik lichaamstaal 
die niet kan worden misverstaan: rechtop, gecentreerd, naar 
buiten gericht, vriendelijk en beslist.

5.  Breng over: Dit eis ik, einde verhaal (geen ‘maar…’, geen 
‘wat als…’). Doe dit zonder machtsvertoon (niet: ik sta ver 
boven jullie) en met liefde (ik neem mijn verantwoordelijkheid 
en wil je niet beschadigen). 

6. Ga na of de eis is ontvangen.
7.  Kom later terug op dit gesprek om te checken of de ver-

wachtingen uitkomen.

Evaluatie
Wat hebben de leerlingen aan instructies overgenomen en wat 
nog niet? 

Focus
Afscheid nemen.

Checklist
Een geslaagd feest.

Hoe organiseer je een geslaagd feest? Om te genieten van het 
eindfeest, is het nodig dat leerlingen voldoende ruimte hebben 
om zichzelf te kunnen zijn. Ruimte betekent ook dat er vooraf 
duidelijke grenzen zijn gesteld. Dan is het veilig voor iedereen. 
Het gaat hierbij om de inbreng van leerlingen en van mensen uit 
de omgeving van de school en om duidelijkheid over gedrag dat 
wel en niet wordt geaccepteerd.

Voorbeeld checkvragen (voorwaarden) 
Ga na of er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 
-  Er wordt een eindevaluatie gehouden over het veiligheidsbe-

leid van dit schooljaar. 
-  Er is een beproefde locatie voor het schoolfeest. Kan het 

feest het beste in de school plaatsvinden of op een externe 
locatie?

-  De gekozen uitgaanslocatie heeft de nodige faciliteiten en 
ervaring, denk hierbij aan uitsmijters, nooduitgangen en 
dergelijke.

-  Er zijn afspraken gemaakt over aansprakelijkheid en verant-
woordelijkheid.

-  De ouders en leerlingen zijn – waar nodig – op de hoogte 
van de afspraken en verantwoordelijkheden.

-  Leerlingen zijn betrokken bij de programmering en de organi-
satie. Zo stimuleer je eigenaarschap.

-  Leerlingen die van school gaan, hebben meer meegekregen 
dan een diploma, bijvoorbeeld een creatief zicht op de eigen 
talenten en mogelijkheden.

Eigen format
Al ontwikkeld:
Verbeterpunten:

Procesdoel
Succes vieren en afscheid nemen. 

Interventie
Succes vieren en afscheid nemen.

Voorbeeldinterventie: individuen of de groep complimen-
teren
Gedurende het hele jaar, maar zeker ook bij het afscheid, is het 
goed om te benadrukken wat leerlingen goed hebben gedaan 
(zie ook checklist voor docenten bij het nemen van afscheid). 
Prijzen kan op veel manieren. Leerlingen kunnen ook elkaar 
complimenteren, in de lessen of als afscheid in de mentorles, 
maar dan bijvoorbeeld feestelijk verpakt. 

1.  Je kunt leerlingen op verschillende manieren complimen-
teren: 

 - publiekelijk of onder vier ogen, 
 - expliciet of impliciet (aandacht geven),
 - verbaal of non-verbaal (duim, glimlach),
 - gericht aan een individu of aan de hele klas.
2.  Doe het vanuit je hart en je hoofd, want complimenten die 

niet 100% zijn gemeend of die slecht zijn getimed, vallen 
verkeerd.

3.  Complimenteer ook ‘normaal’ gedrag: “Ik ben tevreden over 
jullie als jullie zo hard werken”, “Bedankt dat je gedaan hebt 
wat ik je vroeg”, “Ik vind het fijn om in deze klas te zijn.” 

4.  Moedig leerlingen aan elkaar te complimenteren.
5.  Je kunt complimenten richten op talent (“Je bent dus een kei 

in…”), op gedrag (“Wat attent van je om…”), op prestaties of 
op gewenst gedrag (“Mooi zo: je bent alweer op tijd”).

6.  Merk op of het compliment ontvangen wordt, vraag erom.

Evaluatie
Waarin hebben de leerlingen afscheid kunnen nemen en wat 
ging nog niet goed genoeg? 

BELEIDSSTAP 9. 

Uitvoering in de klas

Wat

BELEIDSSTAP 10. 

Uitvoering in de klas
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Voorbereiding:  
Maak helder wat de urgentie is van 
het thema naar aanleiding van de 

evaluatie en de situatie nu.

Beleidsstap 1:  
Toon leiderschap en zorg voor  

helderheid over de regels.

Beleidsstap 2:  
Neem zorgvuldig waar, signaleer 

grenzen en hanteer de regels.

Beleidsstap 3:  
Benoem grenzen en toon inzicht in de 

functie van emoties.

Beleidsstap 4:  
Breng samen de visie in beeld  

en geef elkaar effectieve feedback.

Beleidsstap 5:   
Geef anderen verantwoordelijkheid 

en vraag feedback.

Beleidsstap 6:  
Zorg dat leerlingen meer duidelijke 

verantwoordelijkheden krijgen.

Beleidsstap 7:  
Bespreek samen met ouders  

concrete verantwoordelijkheden en 
grenzen.

&

&

&

Het overzicht met de oneliners is bestemd om te kopiëren op stevig papier, uit te knippen en de kaartjes als geheugensteuntje  
aan de deelnemers mee te geven voor in de portefeuille (elke maand of periode)

Beleidsstap 8:  
Werk met mensen uit de buurt aan 

het stellen van grenzen.

Beleidsstap 9:  
Ga na hoe ver de school is in het  

stellen van grenzen.

Beleidsstap 10:  
Vier je successen, maak de balans op 

en neem zorgvuldig afscheid.

&

&

&

Het overzicht met de oneliners is bestemd om te kopiëren op stevig papier, uit te knippen en de kaartjes als geheugensteuntje  
aan de deelnemers mee te geven voor in de portefeuille (elke maand of periode)
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Sociale veiligheid raakt iedereen. Het is een basisvoorwaarde om te kunnen leren  

en samenwerken. Toch voelen docenten en leerlingen zich lang niet altijd veilig.  

De communicatie loopt niet lekker als mensen hun verantwoordelijkheid in het  

omgangsklimaat niet goed oppakken. Wat kan de school hieraan doen? 

Beleid maken is een belangrijke stap, maar het beleid effectief uitvoeren… daar  

ontbreekt het nog wel eens aan. Deze uitgave bevat een praktische leidraad in de 

vorm van een procesformat met interventies die scholen kunnen inzetten bij inte-

graal veiligheidsbeleid. Het is een antwoord op de vraag: hoe kun je effectief veilig-

heidsbeleid ontwikkelen, implementeren, evalueren en borgen in je eigen school? 

Met als einddoel: eigenaarschap in de school en een veilige, prettige omgeving voor 

leerlingen en medewerkers. Het procesformat is praktisch toegepast op het effectief 

omgaan met grenzen en verantwoordelijkheid.


