Schoolveiligheidsaanpak
Sociale veiligheid vormt een basisvoorwaarde om te komen tot goede onderwijsprestaties en daarmee het creëren
van kansen voor de toekomst. Wanneer sociale veiligheid niet voldoende aanwezig is, belemmert dit de ontplooiing
van talenten en werkt het schooluitval en jeugdcriminaliteit in de hand.
Met de schoolveiligheidsaanpak bevordert Halt een veilig en sociaal leefklimaat op en om scholen door het schoolveiligheidsbeleid actief in de praktijk te brengen. Het beleid wordt een gedeelde verantwoordelijkheid van alle
betrokkenen, grensoverschrijdend gedrag wordt voorkomen en er vindt vroegtijdig signalering en daar waar nodig
doorverwijzing naar de juiste ondersteuning plaats.

Onze aanpak
Halt betrekt alle partijen op en rond de school bij de
schoolveiligheidsaanpak. Leerlingen, personeelsleden en
ouders, maar ook externe partners en de buurt worden
nadrukkelijk betrokken bij en bevraagd over de veiligheid
op en rond de school. De schoolveiligheid wordt zo een
gedeelde verantwoordelijkheid. Halt helpt de school om
het veiligheidsbeleid levendig te maken. Bijvoorbeeld
door afspraken te maken over grensoverschrijdend
gedrag binnen de school. Zodat het voor iedereen
duidelijk is waar men zich aan moet houden en wat er
gebeurt als de regels worden overtreden. In de eindrapportage geeft Halt de school advies hoe zij blijvend
aandacht voor het thema schoolveiligheid organiseert.

Stappen in de uitvoering
De schoolveiligheidsaanpak van Halt is modulair
opgebouwd. Enkele modules - zoals de startbijeenkomst en eindrapportage - worden altijd uitgevoerd;
andere modules kunnen naar gelang de situatie en
de wensen van de school worden ingezet.

Wettelijke verplichtingen

1. Intake, startbijeenkomst en veiligheidsanalyse
(verplicht)
Op de school vindt een intake plaats met de directeur
en een afvaardiging van het schoolpersoneel. Eventueel
kunnen hierbij ook ouders en externe partners betrokken
worden. Tijdens de intake wordt de situatie op school
besproken en in beeld gebracht. Aanvullend aan de
intake kan Halt een startbijeenkomst organiseren voor
ouders, leerlingen en schoolpersoneel.
Soms blijkt uit de intake dat de school onvoldoende
beeld heeft van de eigen veiligheidssituatie. Dan voert
Halt aanvullend een veiligheidsanalyse uit. Halt neemt
dan bijvoorbeeld vragenlijsten af bij betrokkenen en
gaat met hen het gesprek aan.
Op basis van uitkomsten van de intake en eventuele
analyse stelt Halt, samen met de school, een plan van
aanpak op en wordt bepaald welke module(s) Halt
vervolgens gaat uitvoeren.
2. Dialoogbijeenkomsten (optioneel)
Halt organiseert afzonderlijke bijeenkomsten voor
schoolpersoneel, leerlingen en ouders. Deelnemers
komen samen tot verbeteracties en een plan van
aanpak vanuit een gedeelde visie. Bestaande school
regels worden concreet gemaakt door het gezamenlijk
opstellen van gedragsregels. Indien wenselijk kan
Halt een bijeenkomst met buurtbewoners organiseren.

Per 1 augustus 2015 zijn scholen in het primair- en
voortgezet onderwijs – als gevolg van een aanpassing
van de onderwijswetten – verplicht zorg te dragen voor
een veilige school. Wat betekent dit voor uw school?
De wet schrijft voor dat scholen:
•

Aan een inspanningsverplichting moeten voldoen
om een actief veiligheidsbeleid te voeren.

•

Het effect van het veiligheidsbeleid periodiek
moeten monitoren.

•

De volgende taken bij tenminste één persoon
moeten beleggen:
- Het coördineren van anti-pestbeleid.
- Het fungeren als vast aanspreekpunt in het
kader van pesten.

Bron: Stichting School en Veiligheid

3. Ondersteuning schoolveiligheidsplan (optioneel)
Soms heeft een school behoefte aan ondersteuning
bij het complementeren van het schoolveiligheidsplan.
Halt formeert dan een projectgroep en begeleidt het
proces om tot een gedegen en levendig schoolveiligheidsplan te komen.

4. Netwerkbijeenkomst en convenant (optioneel)
Afhankelijk van de uitkomsten van de dialoogbijeen
komsten en de behoefte van de school wordt er een
bijeenkomst belegd met externe partners, zoals
gemeente, politie, GGD, jeugd- en jongerenwerk,
jeugdzorg, buurt- en sportverenigingen. Zo worden

De effecten
•
•

•

alle partijen actief betrokken bij het creëren van
een positief schoolklimaat en wordt de school meer
onderdeel van de lokale zorg- en/of veiligheidsketen.
Aanvullend kan een convenant worden opgesteld
met betrokken partijen.
5. Voorlichtingen en ouderbijeenkomsten (optioneel)
Halt verzorgt voorlichtingen op de thema’s jeugdcriminaliteit, groepsdruk, online veiligheid, VPT en overlast
rond de jaarwisseling. Samen met de school bepaalt
Halt welke thema’s en in welke klassen de voorlichtingen
worden ingezet. Halt kan ook ouderbijeenkomsten
organiseren die aansluiten bij de themavoorlichtingen
voor de leerlingen. Ouders weten zo wat hun kind heeft
geleerd, wisselen onderling ervaringen uit en worden
ondersteund in hun opvoedvaardigheden.

•

•

Een sociale en veilige school.
Het schoolveiligheidsbeleid is niet alleen een
papieren plan; het is een gedragen plan dat concreet
in de praktijk wordt gebracht.
Veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid
geworden.
Alle betrokkenen hebben gedragsregels opgesteld
en met elkaar afgesproken wat er gebeurt wanneer
de regels worden overtreden.
De school wordt meer onderdeel van de lokale
zorg- en/of veiligheidsketen.

Samenwerken en maatwerk

6. Eindrapportage en slotbijeenkomst (verplicht)
Bevindingen, uitkomsten en opbrengsten van de
bijeenkomsten en activiteiten worden door Halt beschreven in een rapportage. Hierin wordt teruggeblikt
op de oorspronkelijke vraag om te zien of met de
aanpak het beoogde doel is bereikt. Halt doet aan
bevelingen om het schoolveiligheidsbeleid levendig
te houden en geeft waar nodig advies voor concrete
vervolgstappen. Tijdens de afsluitende bijeenkomst
worden de resultaten en vervolgacties gepresenteerd
en gedeeld met alle betrokkenen.

Halt werkt voor en met scholen aan het creëren van
een veilig en sociaal schoolklimaat. Opdrachtgevers
van projecten op het gebied van schoolveiligheid zijn
scholen, gemeenten, provincies en de Rijksoverheid.
Bij vrijwel alle activiteiten op scholen kijken we ook
naar wat speelt in de omgeving van de school en in de
leefwereld van jongeren. Daarin werken we samen met
partijen als de gemeente, politie, sportclubs en jeugdzorg, jongerenwerk en welzijn. Zo kunnen we ook
elkaars expertise versterken en een gemeenschappelijke boodschap afgeven aan jongeren en hun ouders.

Meer informatie
Heeft u na het lezen van deze tekst vragen of wilt u een afspraak
De contactgegevens vindt u op www.halt.nl/contact.
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maken? Neem dan contact op met de Halt-team bij u in de buurt.

