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Veiligheid op school is voorwaarde voor goed onderwijs. 

Helaas is veiligheid niet vanzelfsprekend. Diefstal, 

vernielingen, wapenbezit en geweld komen op scholen 

steeds meer voor. Aan veiligheid en een veilig 

leefklimaat moet voortdurend worden gewerkt. 
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In de praktijk is werken aan veiligheid en leefbaarheid 

onderdeel van het dagelijkse leven binnen een school. 

Het gaat vaak terloops, in de lessen, op het schoolplein, 

bij het oplossen van conflicten en in de omgang met 

elkaar. Toch is het belangrijk dat er binnen een school 

voortdurend aandacht is voor het thema veiligheid.  

Werken aan veiligheid vraagt niet om incidentele 

maatregelen of projecten, maar om een structurele 

inbedding van preventieve maatregelen in het 

schoolbeleid en verankering in begeleiding en 

instructie. Dit betekent dat een school een duidelijke 

visie en een helder beleid moet hebben. Ook in de 

opvatting van de Algemene Onderwijsbond worden 

scholen geacht een veiligheidsplan te hebben, als 

uitvloeisel en nadere concretisering van het Arbobeleid. 
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Het Schoolveiligheidsplan biedt u een handreiking bij 

de herkenning en erkenning van de problematiek van 

agressie en geweld. Het plan omvat tevens regelingen 

van preventieve aard en ook een uitwerking van het 

incidentenbeleid en de nazorg daarvan.  

Belangrijk is dat een schoolveiligheidsplan geen 

papieren tijger wordt of een administratieve 

verplichting, maar een werkbaar document. Elke school 

is anders; uniforme voorschriften zullen daarom niet 

altijd effectief zijn. Maatwerk is dus het credo. 
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Bij het ontwikkelen van het veiligheidsbeleid wordt onder 

andere gebruik gemaakt van bestaande modules, 

waarvan het succes inmiddels is bewezen. Deze modules 

zijn opgebouwd uit drie onderdelen: 

• Preventief beleid, ter voorkoming van  

    incidenten; 

• Curatief beleid, ter voorkoming van verdere 

    escalatie ingeval van incidenten; 

• Registratie en evaluatie. 
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De ondersteuning van scholen bij het vormgeven van het 

veiligheidsbeleid, heeft zich door de jaren heen steeds 

verder ontwikkeld. Het resultaat is een concreet aanbod, 

dat vele praktische antwoorden biedt. Bureau Credo 

werkt daarbij vraaggericht. Bij de oplossing van uw 

(veiligheids)vraagstukken zijn uw wensen en 

omstandigheden het uitgangspunt. Lopende 

maatregelen en projecten op uw school kunnen in het 

veiligheidsplan dus ook gemakkelijk worden ingepast! 
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Bureau Credo:  

t  0492 59 92 22   

e info@bureaucredo.nl 

 

Bureau Credo 

Iedere school wil graag een veilige school 

zijn en daar ook aan werken. Maar de 

ervaring leert dat het vaak in de praktijk aan 

tijd en mankracht ontbreekt om het thema 

veiligheid structureel op de agenda te 

houden. Bureau Credo kan dit dilemma voor 

u oplossen.  

Bij het ontwikkelen van het veiligheidbeleid 

kan onze adviseur veel voor u betekenen: 

• Informatie over veiligheidsbeleid, inhoud  

   en opbrengsten; 

• Advisering, ondersteuning tijdens het 

   proces; 

• Opstelling van een (beleids)analyse van  

   de actuele veiligheidssituatie; 

• Begeleiding en advies bij het opstellen 

   van het veiligheidsplan; 

• Afstemming tussen scholen onderling; 

• Aansturing op structurele inbedding van 

  maatregelen; 

• Voorlichting presentaties en workshops, 

  medewerkers en ouders. 

 


