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Schoolveiligheid als opmaat 
voor groei aantal leerlingen 

Veiligheid   ||   Audit   ||   Schoolklimaat   ||   Imago 

“Goed leren doe je alleen op een school waar je je veilig voelt. Onze leerlingen hebben er vooral baat 
bij dat we glansrijk door de audit kwamen. Maar daarnaast is het natuurlijk ook geweldig voor onze PR 
dat die bordjes nu op de muren hangen. Ik denk dat het zeker heeft bijgedragen aan de 25 % groei die 
we dit schooljaar hebben bereikt.” 

Wat heeft het Scheepvaart en Transport College 
(STC-Group) aan het Certificaat Schoolveiligheid? 
Over een antwoord hoeft Leon van Dooren, direc-
teur facilitaire zaken, niet lang na te denken. “Na-
tuurlijk, ook onze resultaten spelen mee, maar goed 
resultaat behaal je alleen als je een schoolklimaat 
kunt bieden waarin je leerlingen zich maximaal 
kunnen ontplooien. Dat we een veilige school zijn, 
komt regelmatig ter sprake in de intake gesprekken 
die we met ouders en leerlingen voeren.” 

VEILIGHEID OP DE AGENDA 
“Met het programma voor certificering hebben 
we ons schoolklimaat vorig jaar nadrukkelijk op 
de agenda gezet”, zegt Van Dooren over dit door 
de Gemeente Rotterdam geïnitieerde traject. “Het 
staat niet alleen op het netvlies van ouders, leer-
lingen en docenten maar ook van externe partners 
zoals de winkeliers in de omgeving en de politie. 
Iedereen kent de afspraken en weet waar je terecht 
moet als er iets speelt waardoor leerlingen zich niet 
meer happy voelen.” Was er een directe aanlei-
ding voor? “Nee, onze aanpak zat voor een deel in 
papier. We hadden veel beleid maar niemand wist 
wat we allemaal in huis hadden en wat de afspra-
ken waren. Het certificeringstraject heeft voor veel 
duidelijkheid gezorgd. We weten nu wat we aan on-
dersteuning en expertise in huis hebben, we kennen 
de procedures en iedereen weet wat te doen”, zegt 
Van Dooren. 

‘NIET LULLEN MAAR POETSEN’ 
Dat het goed zit met het veilige schoolklimaat op 
het STC bleek vooral in de eerste weken van het 
nieuwe schooljaar. “Na de vakantie gingen we van 
start met 18 eerstejaars klassen. We hebben hier in 
het Lloydkwartier in Delfshaven niet de makkelijkste 

leerlingen, de nodige grootstedelijke problematiek 
en verschillende culturen. Maar het verliep allemaal 
zonder incidenten, zonder toegangspoortjes en met 
eigen toezichthouders. We zijn nu ook heel duide-
lijk. Gebeurt er iets, dan spreken we de leerlingen 
er meteen op aan. Echt Rotterdams ook: ‘Niet lullen 
maar poetsen’. Die duidelijkheid is wat ouders in 
onze school herkennen en waarderen.”

MET VLAG EN WIMPEL 
Heeft de certificering veel werk gekost? “Dat viel 
mee”, vertelt Van Dooren. “KPC Groep nam ons bij 
de hand  met een duidelijk programma en advies 
waar we veel aan hadden. Het hele proces was 
helder. We kregen kant en klare formats en praktijk-
voorbeelden en zo zijn we door het hele traject ge-
loodst. Op die manier misten we niets en kwamen 
beide schoollocaties met vlag en wimpel door de 
audit”. Rotterdam maakt werk van een veilig school-
klimaat. Het College van B&W van de gemeente 
Rotterdam vindt dat alle scholen in het voortgezet 
onderwijs een veiligheidscertificaat moeten kunnen 
behalen. Het certificaat laat zien dat een school 
gestructureerd werk maakt van veiligheid in en om 
de school om leerlingen beter te laten presteren. In 

Praktijkvoorbeeld



2011 en 2012 hebben 45 scholen gewerkt aan hun 
veiligheidsbeleid. In de loop van 2013 wordt bij een 
groot aantal daarvan een audit afgenomen. 

CERTIFICERING IS GOEDE START 
“Voor ons is het nu de uitdaging om ons klimaat 
permanent op de agenda te houden. Daarvoor heb-
ben we nu een veiligheidsoverleg en we bespreken 
met de veiligheidscoördinator periodiek de inciden-
ten van de afgelopen tijd. Op die manier blijven we 
scherp en stellen we ons schoolklimaat ter discus-
sie. We kunnen toekomstige audits met vertrouwen 
tegemoet zien want die certificering willen we niet 
meer kwijt.” 

DRIE SPEERPUNTEN UIT HET ROTTERDAMSE 
SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN
1.  Respectvolle omgang, zero tolerance voor agres-
sie en geweld. Voorkomen, signaleren en sancti-
oneren van agressie, geweld, intimidatie, pesten, 
discriminatie en vandalisme.
2.  Geen drugs en alcohol in en rond school.
3.  Personeel, ouders en externe partners nemen 
hun verantwoordelijkheid in risico situaties.

VALKUILEN
•  Certificering voor een veilig schoolklimaat mag 
geen eenmalige exercitie zijn. Het moet ingebed 
worden in de schoolorganisatie. Alleen dan voorkom 
je een nieuwe papieren tijger.

SUCCESFACTOREN
•  De top down aanpak voor dit soort projecten. 
Vanuit het College van Bestuur gaat een opdracht 
via de sectorhoofden en de afdelingsdirecteuren 
naar de teamleiders en de docenten. Iedereen kent 
zijn rol en weet wat hij wanneer moet opleveren.
•  De ervaring van adviseurs die het hele traject 
van haver tot gort kennen en je met raad en daad 
terzijde staan.
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van de 
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06-10436501 

M.vandelaar@kpcgroep.nl

MEER INFORMATIE?

www.kpcgroep.nl

Bekijk de website van KPC Groep 
voor meer over dit onderwerp 

http://www.kpcgroep.nl/machielvandelaar
mailto:m.vandelaar%40kpcgroep.nl?subject=
http://www.kpcgroep.nl
http://www.kpcgroep.nl/veiligpedagogischklimaat

