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Inleiding 
Leerlingen zitten op school om te leren, maar zij zijn pas in staat om te leren en zich te 
ontwikkelen als zij zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Voor leerlingen is een school veel 
meer dan een plek om onderwijs te volgen. Het is ook een plek waar zij leeftijdsgenoten 
ontmoeten en waar zij kennis maken met de maatschappij in al haar facetten. Het is daarom 
voor alle leerlingen nodig dat zij gezien worden, zich geaccepteerd voelen en zich kwetsbaar 
op durven te stellen. Dat kan alleen in een veilige omgeving.  
Attendiz streeft op al haar scholen een klimaat na dat de veiligheid garandeert voor iedereen 
die bij de school betrokken is. Veiligheid bestaat uit drie pijlers:  

- Fysieke veiligheid 
- Sociale veiligheid en 
- Pedagogische veiligheid 

 
 

 
 
 

In dit document, het Schoolveiligheidsbeleid Attendiz, beschrijven wij  
hoe wij stichtingsbreed invulling geven aan sociale veiligheid  
op onze scholen. In de schoolgidsen beschrijven onze scholen op welke wijze zij concrete 
invulling geven aan het veiligheidsbeleid. Zij baseren zich op de uitgangspunten zoals 
geformuleerd in het Attendiz Schoolveiligheidsbeleid.  
 
Sommige aspecten van de fysieke veiligheid, zoals het vrijhouden van een nooduitgang of het 
gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, behorend bij ARBO 
(Arbeidsomstandigheden), BHV (Bedrijfshulpverlening) of het protocol Ongevallen, worden 
niet in dit schoolveiligheidsbeleid beschreven.  Uitgewerkte protocollen en bijbehorende 
achtergrondinformatie zijn beschikbaar voor alle medewerkers. Informatie die belangrijk is 
voor ouder(s)/verzorger(s) is beschikbaar via de website van Attendiz. 

 

In dit schoolveiligheidsbeleid schrijven wij op welke wijze wij invulling geven aan de Wet 

Sociale Veiligheid op school. We staan niet alleen stil bij de sociale, fysieke en pedagogische 

veiligheid van leerlingen maar ook bij de meting van de veiligheidsbeleving van onze 

leerlingen en de actie die wij nemen bij minder veilige situaties. 

Dit beleidsdocument is bedoeld voor alle medewerkers van Attendiz, alsmede vrijwilligers, 

leden van het bevoegd gezag en personen die anderszins deel uitmaken van onze 

scholengemeenschap.  Wettelijk verplichte publicaties zijn tevens terug te vinden op de 

website van Attendiz of de website van de betreffende school. Op de website 

www.schoolenveiligheid.nl is  actuele informatie te vinden rondom veiligheid op school als 

mogelijke aanvulling.  

Met de publicatie van dit document op de website van Attendiz en het linken ervan in de 

schoolgids, schoolwebsite, voldoen we aan onze wettelijke plicht ouders en andere 

betrokkenen te informeren over ons veiligheidsbeleid.  

  

http://www.schoolenveiligheid.nl/
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1. Sociale veiligheid op school 
 
Onder een sociaal veilige leeromgeving wordt verstaan: de omstandigheden waarin iedere leerling en 
professional zich gerespecteerd en aanvaard weet, ongeacht religie, afkomst of seksuele geaardheid, 
en waar men gevrijwaard is van ongeoorloofd gedrag en geweld. Bovendien biedt de leeromgeving 
een zodanige kwaliteit dat veilig leren gewaarborgd is. Het bieden van sociale veiligheid vraagt van 
onze school een inrichting van werkprocessen die bijdraagt aan een sociaal, veilig en pedagogisch 
klimaat.  
Het type onderwijs, de onderwijsbehoeften van leerlingen….Elke school van Attendiz is anders. 
Professionals in de school spelen een belangrijke rol in het zorgen voor sociale veiligheid en in het 
signaleren, begrenzen en aanpakken van grensoverschrijdend gedrag. Hun handelen krijgt richting 
via de visie, normen en waarden van de school. Als anker hanteren wij in voorliggend beleid 
Attendizbrede uitgangspunten met betrekking tot sociale veiligheid.    
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2. Een veilig klimaat begint bij preventie 
Een sociaal veilige school begint met een klimaat waarin op preventieve wijze systematisch, 
planmatig en intentioneel gewerkt wordt aan de sociaal emotionele ontwikkeling. Onze scholen 
verantwoorden zich hierover in het schoolplan en in de schoolgids.  
 

2.1 Werken vanuit kernwaarden en visie op leren 
Alle scholen van Attendiz handelen vanuit gemeenschappelijke kernwaarden:  

• Onvoorwaardelijk: elke dag weer staan we voor onze leerlingen, waardoor 
het vertrouwen groeit. We laten dit zien in onze acties, in onze 
overtuigingen, in onze aanpak. 

• Leiderschap: door onze leerlingen het gevoel te geven dat zij goed zijn zoals 
ze zijn, krijgen zij de moed om het leiderschap over hun eigen leven te 
pakken. Ook als professionals en als organisatie tonen wij leiderschap. 

• Gelijkwaardigheid: bij Attendiz is iedereen van gelijke waarde. Zo bouwen 
we aan samenwerking, vooruitgang en kwaliteit. 

• Geborgenheid: we willen een thuis zijn, waar iedereen zichzelf mag zijn. 
Want alleen als je je thuis voelt, voel je je veilig.  

• Aanvoelen: we gaan af op wat we aanvoelen. Dat is niet altijd uit te leggen. 
Aanvoelen is vaak het begin van een gesprek, van verandering, van inzicht. En 
van groei. 
 

2.2 Visie op leren 
We geloven dat alle leerlingen kunnen leren. Het is aan ons om de voorwaarden te creëren 
waarop onze leerlingen de beste kansen krijgen. Inzichten uit de cognitieve leerpsychologie 
helpen ons bij het vormgeven van het onderwijs. We zien hierdoor leren als een werkwoord.  
Het betekent veranderingen van bestaande kennis, gedrag, vaardigheden en waarden, die 
plaatsvinden in de zone van de naaste ontwikkeling.  
We benaderen leren vanuit een groeigedachte die gericht is op succes en voortdurende 
ontwikkeling. Leren zal effectief zijn wanneer nieuwe kennis wordt geleerd, herhaald en 
geoefend. Soms gaat dit gepaard met leerpijn. Het is aan ons om leerlingen hierin te begeleiden 
door ook in het (nog) niet lukken een succes te zien. Dit leidt uiteindelijk tot nieuwe kennis en 
vervolgens tot ingesleten patronen en bruikbare vaardigheden voor uiteenlopende situaties en 
verschillende contexten. 
  
Ons (Ortho) pedagogisch en didactisch handelen 
In de basis staan de onderwijsbehoeften van de doelgroep centraal. We stellen vanuit de 
doelgroep hoge verwachtingen en bouwen hierop een sterk curriculum in doorgaande leerlijnen, 
zowel op het gebied van de kernvakken als op de leergebiedoverstijgende vaardigheden. Er 
wordt waar nodig gebruik gemaakt van verrijkte en (zeer) intensieve arrangementen voor 
leerlingen die dit nodig hebben.  
Om te voldoen aan de juiste voorwaarden moeten we ons handelen aanpassen aan de 
onderwijsbehoeften van onze leerlingen., o.a. de didactische principes van Rosenshine.  
1. Ondersteuning door modellen en voorbeelden 
2. Communicatie 
3. Herhalen 
4. Oefenen 
 

Onze leerlingen hebben in het onderwijs extra ondersteuning nodig op het gebied van leren en 

ontwikkelen. De intensiteit van deze ondersteuning varieert van af en toe tot voortdurend naar 

constante ondersteuning. En varieert ook qua ondersteuningsgebied: fysiek, communicatief, 
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sociaal-emotioneel, leren, etc.   

Concreet betekent dit dat er veel begeleiding is in onze scholen; iedereen in de school voelt zich 

verantwoordelijk voor het welzijn van de leerlingen. En iedere situatie is een leerervaring. Het 

onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel is bekend met de onderwijsbehoeften van 

onze leerlingen en ziet zichzelf als belangrijk instrument in het leren en ontwikkelen van 

leerlingen. In de klas is de volwassene de initiatiefnemer, tegelijkertijd wordt het eigen initiatief 

van de leerlingen zoveel mogelijk gestimuleerd en gefaciliteerd. Er is een bewuste balans tussen 

in- en ontspanningsmomenten. Er is veel aandacht voor het vergroten van de zelfstandigheid en 

sociale redzaamheid door middel van begeleid spel/ontspanningsactiviteiten en gerichte 

feedback. Er wordt intensief samengewerkt met ouder(s) en/of verzorger(s), hulpverlening en 

andere belangrijke personen in de omgeving van de leerling.  

 

2.3 Oog voor de leerlingen en zijn of haar omgeving 
Ouders, leerlingen, personeel en partners van onze scholen zijn samen verantwoordelijk voor 
een veilig klimaat. Daarom is het goed dat alle partijen betrokken zijn bij de uitvoering ervan.  

 

2.4 Zicht op ontwikkeling 
De vorderingen op de vastgestelde leerroute uit het ontwikkelingsperspectief, worden via een 
leerlingvolgsysteem gevolgd. Indien nodig worden naar aanleiding daarvan beredeneerde keuzes 
gemaakt. Dat gebeurt onder verantwoordelijkheid van de Commissie voor de Begeleiding. 
Ouders en leerling worden betrokken bij het opstellen en evalueren van het 
ontwikkelingsperspectief. 

 

2.5 Betrokkenheid omgeving 
Ouderbetrokkenheid is erg belangrijk voor een goed en veilig schoolklimaat. Hiertoe 
ondernemen we activiteiten om ouders bij de school te betrekken en investeren we in 
structurele communicatie met ouders. Daarnaast realiseren we ons dat het garanderen van 
sociale veiligheid op school in toenemende mate niet los te zien is van nauwe samenwerking met 
onze ketenpartners bij de gemeente, in de zorg en jeugdhulpverlening. Onze scholen hebben die 
ondergebracht in een samenwerkingsstructuur.  

 

2.6 Aanbod via doorlopende leerlijnen 
De wijze waarop wij invulling geven aan het onderwijs op het gebied van de sociale competenties 
is planmatig, vanuit de onderwijsbehoeften en ontwikkelperspectief van de leerlingen. Dit is 
sturend voor het handelen van de teamleden. 
Het aanbod is ondergebracht in de LGO-vakken: leergebiedoverstijgende competenties. Dat 
aanbod voldoet aan de kerndoelen. Onderliggende leerlijnen maken het voor de scholen 
mogelijk om systematisch en planmatig het onderwijsaanbod te plannen, uit te voeren en de 
resultaten ervan te meten. Daarbij is de inzet gericht op een goede aansluiting op de 
vervolgbestemming en de samenleving. 

 
2.7 Burgerschap en sociale integratie 

Wanneer er een sociaal veilig klimaat is, kan er geleerd worden. Precies op dat punt raken sociale 
veiligheid en burgerschap elkaar. Wat willen wij als school bereiken bij de leerlingen? Wat voor 
leerlingen willen we afleveren aan het eind van de schoolcarrière? In wat voor samenleving 
moeten ze zich staande houden en een bijdrage kunnen en willen leveren?  
De kern van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat omvat vrijheid van 
meningsuiting, het gelijkheidsbeginsel, begrip, verdraagzaamheid, het afwijzen van 
onverdraagzaamheid en discriminatie, en autonomie & verantwoordelijkheidsbesef. De doelen 
die wij daaruit afleiden stellen voor onze leerlingen vragen om bepaalde kennis, vaardigheden en 
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gedrag. We vinden het belangrijk dat burgerschap niet versmald wordt tot het bespreekbaar 
maken van moeilijke maatschappelijke thema’s. Wij willen vanuit een doorgaande lijn in ons hele 
onderwijsaanbod uitdragen dat onze leerlingen opgroeien in een samenleving met verschillende 
culturen en geloofsovertuigingen. En hen helpen hun weg te vinden in die samenleving op een 
manier die passend is. We richten ons op actief en respectvol burgerschap en deelname aan de 
maatschappij. We helpen onze leerlingen hierbij door hen op een samenhangende wijze, in een 
doorgaande lijn, kennis te laten maken met verschillende achtergronden, culturen en 
verschillende levenswijzen. 

 

2.8 Resultaten sociaal-maatschappelijke competenties 
Natuurlijk houden we de leervorderingen van onze leerlingen in de gaten. We doen dit door 
observatie en toetsen. Maar het leren en ontwikkelen van leerlingen gaat over meer dan alleen 
lezen en rekenen. Doordat we specifiek aandacht hebben voor de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van onze leerlingen en de maatschappelijke competenties willen we ook graag 
weten hoe onze leerlingen presteren op dit gebied.  We observeren gedrag en vragen leerlingen, 
waar mogelijk, om zelf vragenlijsten in te vullen. De resultaten van deze (half)jaarlijkse meting 
worden afgezet tegen schooleigen standaarden. Er worden conclusies getrokken met, indien 
nodig, consequenties voor de inrichting van het onderwijs. Dit wordt vastgelegd in de schoolgids 
van de scholen.  
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3. Preventieve activiteiten en programma’s 
   

Voorkomen is beter dan genezen 
Zoals hierboven beschreven is een veilig pedagogisch klimaat het resultaat van een planmatige inzet 
in de sociale veiligheid en de competenties van leerlingen.   
Onderdeel van die planmatige inzet zijn ook schoolbrede, onderliggende programma’s. Onze scholen 
hebben schoolspecifieke programma’s en activiteiten ontwikkeld, afgestemd op de behoefte van de 
leerlingen. We benoemen hieronder enkele van deze programma’s en methodieken.  
 

3.1 Positieve Psychologie 
De positieve psychologie biedt de kans om met leerlingen op zoek te gaan naar hulpbronnen 

dielangdurig effect hebben op de mate van welbevinden. ’Positief Educatief Programma’ (PEP) is 

gebaseerd op 20 jaar ontwikkeling van ervaringsgericht onderwijs door de Katholieke Universiteit 

Leuven en op de wetenschap van de positieve psychologie waarin aandacht voor sterke kanten 

centraal staat. Positieve psychologie in het onderwijs, Positieve Educatie, is door de Universiteit 

Twente vertaald in een programma voor de ‘hele school’, het Positief Educatief Programma.  

Als een leerling zich competent voelt, autonomie ervaart en een goede relatie heeft met zijn 

leerkracht, komt een leerling tot leren. Positieve educatie sluit klachtgerichte interventies niet 

uit, maar zijn ingebed in een positieve benadering, waar de kans op (verdere) stigmatisering en 

nadruk op beperkingen geminimaliseerd wordt (Barry & Jenkins, 2007). Het basisidee is dat een 

positieve spiraal ontstaat. Leerlingen moeten voelen dat ze beschikken over positieve 

eigenschappen, mogelijkheden en talenten beschikken, waardoor er een positiever zelfbeeld zal 

ontstaan en de leerprestaties verbeteren en gedragsproblemen afnemen. 

 
3.2 ABC-methodiek 

Op veel scholen van Attendiz wordt gewerkt met de ABC-methodiek. Deze methodiek vraagt een 
proactieve aanpak en is gericht op de erkenning van spanning of boosheid. Tevens legt het de 
verantwoordelijkheid bij de juiste persoon. De ABC-methodiek is een dynamisch geheel, dat 
constant getoetst wordt en in ontwikkeling is. Belangrijke uitgangspunten van deze methodiek 
zijn:  

- De hulpvraag van de leerling.  
- De deskundigheid van leerkrachten en 

onderwijsassistenten. 
- Het nemen van verantwoordelijkheid door leerkrachten en 

onderwijsassistenten.  
- De resultaten van wetenschappelijk onderzoek.  
- Het streven is de fase van Samenwerken. In die fase wordt 

er preventief en de-escalerend gewerkt. Dit vraagt om een 
proactieve houding van de groepsleiding:  

- Geef erkenning voor aanwezige spanning of boosheid.  
- Sluit met de interventie aan bij het intelligentieniveau en 

belevingswereld van de leerling.  
- Houd bij het plegen van interventies rekening met het oplopende angstniveau en wat dit 

in cognitief en gedragsmatig opzicht met de leerling doet.  
- Steef altijd naar een win-winsituatie, met als doel de leerling verantwoordelijkheid en 

alternatieven aan te leren. 
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3.3 Schoolwide Positive Behavior Support 
Enkele scholen van Attendiz werken op basis van Schoolwide Positive Behavior Support 
(kortweg PBS), een beproefde aanpak die handvatten biedt om gedrag in en om de school 
blijvend positief te beïnvloeden en probleemgedrag tijdig om te buigen. PBS is een 
grondhouding om gedrag van kinderen en onszelf te veranderen door vooral complimenten 
te geven voor dat wat je goed doet! In alle ruimtes van onze scholen hangen lijstjes met 
gedragsverwachtingen. De verwachtingen zijn afgeleid van de drie kernwaarden respect, 
veiligheid en vertrouwen. Probleemgedrag neemt af, niet alleen op school, maar ook thuis. 
De betrokkenheid van ouders neemt toe. De aanpak is gebaseerd op vijf pijlers:  
1. Schoolbreed werken vanuit gedeelde waarden.  
2. Preventie staat centraal: zo veel mogelijk voorkomen van probleemgedrag.  
3. PBS-scholen maken verwachtingen concreet, leren gewenst gedrag aan en bekrachtigen 
dit gedrag systematisch.  
4. PBS-scholen sturen op basis van data.  
5. Er is sprake van partnerschap met de ouders en samenwerking met de keten. 

 
3.4 Herkennen, voorkomen en begeleiden van vormen van agressie 

Alle personeelsleden van Attendiz zijn getraind in agressieregulatie, waarbij aandacht wordt 
besteed aan het herkennen, voorkomen en begeleiden van alle vormen van agressie en 
geweld. Deze training is erop gericht om fysiek ingrijpen te voorkomen of zo lang mogelijk uit 
te stellen. Daarnaast is er in de training aandacht voor proportioneel fysiek ingrijpen in 
voorkomende gevallen.   

 
Naast bovenstaande schoolprogramma’s en methodieken hebben we als bestuur een aantal 
structuren ingericht om scholen te ondersteunen in het waarborgen van een veilig pedagogisch 
klimaat.  
 

3.5 Advies- en Interventieteam 
Onder invloed van Passend Onderwijs is de thuiszittersproblematiek onder een vergrootglas 
komen te liggen. Wij zien onszelf in toenemende mate geconfronteerd met een verdichting 
van de problematiek op onze scholen. Attendiz heeft een Advies- en Interventieteam (AIT) 
met o.a. als doel: 

- Thuiszitters voorkomen door de school te adviseren en te ondersteunen bij dreigend 
vastlopen van een leerling. 

- Zicht krijgen op mogelijke interne problemen/patronen om van daaruit te kunnen 
adviseren. 

- Slagboomfunctie bij aanmelding leerlingen voor 2e lijnsvoorzieningen zoals De 
Bouwsteen, Meander en Erve Olde Meule. 
 

3.6 Professionalisering via Attendiz Academie 
Attendiz wil speciaal onderwijs bieden op hoog niveau. Een lerende organisatie is daarbij 
voorwaardelijk. Onze huisacademie, de Attendiz Academie, dient dat doel en vormt als 
zodanig een onlosmakelijke verbinding met alle beleidsontwikkelingen rondom onderwijs en 
kwaliteit. Met een academie geven we leren een belangrijke plek in de organisatie en bieden 
we ontplooiingsmogelijkheden voor onze medewerkers. Professionalisering vanuit 
competentiemanagement draagt ertoe bij dat de medewerker met zijn eigen talenten 
succesvol is voor zijn taak. Tevens heeft de Attendiz Academie een rol bij het organiseren van 
vakinhoudelijk overleg tussen collega's uit diverse scholen, gericht op verbinding, 
samenwerking en kennisdeling.  Zo zijn er periodieke bijeenkomsten voor contactpersonen 
en/of schoolvertrouwenspersonen en anti-pestcoördinatoren.   
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3.7 Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling 
De wet Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling stelt organisaties zoals Attendiz en 
individuele professionals verplicht om te werken met een meldcode voor huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Dit protocol geeft, in de vorm van een stappenplan, handvatten hoe te 
handelen bij een vermoeden van huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing, seksueel 
misbruik, eer-gerelateerd geweld en verminking. Het doel van dit protocol is het 
bespreekbaar maken van vermoedens van bovenstaande situaties en signalen aankaarten bij 
de verantwoordelijke instanties voor eventuele verdere hulpverlening, zodat er een einde 
komt aan de bedreigende situatie waarin de leerling verkeert.  De meldcode biedt houvast 
aan alle medewerkers van Attendiz. In het praktische stappenplan wordt in vijf stappen 
beschreven hoe te handelen wanneer huiselijk geweld of kindermishandeling wordt 
gesignaleerd. De aandachtsfunctionaris speelt hierin een cruciale rol. Via de Attendiz 
Academie worden er periodieke professionaliserings- en intervisiebijeenkomsten 
georganiseerd voor aandachtsfunctionarissen.  
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4. Belangrijke thema’s op onze scholen 
Een vechtpartij op het schoolplein, wapens in kluisjes, pornografische afbeeldingen die leerlingen 
elkaar toesturen via WhatsApp of de ervaring van ongelijke behandeling. Ouders, leerlingen en 
personeel zijn samen verantwoordelijk voor het pedagogisch klimaat. Van onderstaande thema’s 
brengen wij de rol van onze professionals in beeld.  
Een belangrijk onderdeel van een veiligheidsbeleid als bestuur is het aangifte beleid. Als uitgangspunt 
hanteren we dat we bij strafbare feiten als ernstige bedreiging, zedenmisdrijf of ernstig 
geweldsincident altijd aangifte doen bij de politie. We willen hiermee een duidelijk signaal geven dat 
deze zaken geen plek hebben binnen onze scholen.  
We hebben in onze Attendizbrede protocollen beschreven op welke wijze we dit vormgeven en hoe 
we de vervolgstappen intern organiseren. We hebben deze per thema beschreven. 
  

4.1 Medisch handelen 

Medische handelingen worden veelal verricht door professionals in ziekenhuizen, 

zorginstellingen en verpleegtehuizen, maar ze vinden ook op onze scholen plaats. Als richtlijn 

voor ons handelen hebben we een Medisch Handboek opgesteld waarin we vast hebben 

gelegd welke handelingen we wel en niet doen en onder welke voorwaarden we deze 

kunnen uitvoeren.  

o Medisch Handboek Attendiz 
 

4.2 Agressie en geweld 
Opstandig en agressief gedrag komt overal voor, ook op school en in de klas. Onze leerlingen 
kennen een grote diversiteit aan gedragskenmerken. Deze gedragskenmerken variëren van 
zeer teruggetrokken gedrag tot veelvuldig intimiderend of agressief gedrag. Door 
gedragsproblemen, maar ook door de normale leeftijdsontwikkeling van onze leerlingen, 
kunnen conflictsituaties ontstaan die leiden tot onveilige situaties. Deze onveilige situaties 
kunnen betrekking hebben op de leerling zelf, andere leerlingen, personeelsleden, maar ook 
met ouders van leerlingen. 
 
Cameratoezicht  
Voor de veiligheid van onze leerlingen en om inbraak, vernieling en vandalisme te 
voorkomen maken we waar nodig gebruik van cameratoezicht. Dit doen we als onderdeel 
van een geheel aan veiligheidsmaatregelen op een school. We zijn hierbij scherp op de 
aanwijzingen die vanuit de AVG worden gegeven. Meer hierover in het protocol 
Cameratoezicht.  

o Protocol Cameratoezicht 
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Fysiek ingrijpen – agressie en geweld bij leerlingen en/of personeel 
Met goed pedagogisch handelen van de leerkracht en een prettig klassenklimaat kunnen veel 
problemen voorkomen worden. Toch kunnen situaties zich dermate agressief ontwikkelen, 
dat fysiek ingrijpen noodzakelijk kan zijn. Attendiz hanteert daarbij de volgende 
uitgangspunten: 

1. Fysiek ingrijpen is een uiterst middel.  
2. Een goede afhandeling van het conflict is erg belangrijk. 
3. De leiding in de klas moet vanuit een professionele houding kunnen 

handelen. 
 

Protocollen  
Van toepassing zijnde en binnen Attendiz beschikbare protocollen zijn: 
o Invulprotocol Fysiek beperkend handelen en vrijheidsbeperkende maatregelen 

(schooleigen protocol) 
o Lecso Richtlijn Fysiek beperkend handelen 2020 
o Protocol Handelen na ernstige incidenten  
o Protocol Schorsing & verwijdering 
o Atttendiz Klachtenregeling 
o Protocol Cameratoezicht 

 

4.3 Pesten 
Iemand wordt gepest wanneer hij of zij herhaaldelijk en langdurig wordt blootgesteld aan 
negatieve handelingen door een of meer personen. Pesten gebeurt veelal buiten het zicht 
van de leerkracht en het gedrag is meestal niet eenduidig. Er kan worden gepest met 
woorden, maar het kan zich ook uiten in de vorm van achtervolging, uitsluiting, afpersing, 
stelen en vernielen of door het slachtoffer lichamelijk te bejegenen. We spreken ook van 
pesten, wanneer dit ‘slechts’ in de beleving van de gepeste leerling het geval is. Die beleving 
nemen we als uitgangspunt van onze aanpak.    
Aanpak pesten 
Pesten is binnen de scholen van Attendiz onacceptabel. Als er gepest wordt vraagt dit om 
een duidelijke en krachtige reactie van de school. Iedere school van Attendiz beschikt over 
een antipestcoördinator en handelt conform het pestprotocol. Periodiek komen alle 
antipestcoördinatoren van Attendiz bij elkaar voor professionalisering en intervisie. 

Protocollen  
Van toepassing zijnde en binnen Attendiz geldende protocollen zijn: 
o Protocol Pesten 
o Protocol Schorsing en verwijdering 
o Protocol Handelen na ernstige incidenten 
o Attendiz Klachtenregeling 
o Protocol cameratoezicht 

 

4.4 Seksuele intimidatie 
Kinderen ontwikkelen zich op allerlei gebieden, ook op seksueel gebied. Seksueel gedrag en 
het hierbij spelenderwijs ontdekken van leerlingen komt voor vanaf groep 1 tot het moment 
dat ze school verlaten. Meestal gaat het dan om normaal gedrag, passend bij de leeftijd van 
het kind. Onze scholen besteden bewust tijd en aandacht aan voorlichting en lessen over de 
lichamelijke en seksuele ontwikkeling van leerlingen. Hierbij is ook aandacht voor de sociaal-
emotionele vaardigheden die hier een rol bij spelen, met name gericht op zelfbeschikking, 
grenzen aangeven en herkennen. Zodat onze leerlingen ook kennis maken met normen en 
waarden ten aanzien van de seksuele ontwikkelingen.   
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Daarnaast bekwamen onze scholen zich ook in het herkennen van normaal gedrag en 
grensoverschrijdend gedrag t.a.v. de seksuele ontwikkeling. Hierbij wordt o.a. gebruik 
gemaakt van het vlaggensysteem (https://vlaggensysteem.nl/het-vlaggensysteem-seksueel-
gedrag-duiden-en-sturen) om seksueel gedrag te duiden en te sturen.  
 
Scholen kunnen te maken krijgen met grensoverschrijdend seksueel gedrag. Tussen 
leerlingen onderling of tussen volwassenen en leerlingen.  
Dit is elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbalen of 
fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst 
of gedwongen wordt ervaren.  
We hebben daarom duidelijk beschreven hoe medewerkers van onze scholen weten 
wanneer en hoe zij moeten ingrijpen bij signalen van seksueel overschrijdend gedrag.  

Protocollen 
Van toepassing zijnde en binnen Attendiz beschikbare protocollen zijn:  
o Protocol Gedragsrichtlijn medewerkers 
o Protocol Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling  
o Protocol Signalen seksueel misdrijf 
o Protocol Handelen na ernstige incidenten 
o Attendiz Klachtenregeling 

 

4.5 Discriminatie 
Wanneer er een sociaal veilig klimaat is, kan er geleerd worden. Precies op dat punt raken 

sociale veiligheid en burgerschap elkaar. We vinden het belangrijk dat 

burgerschapsonderwijs op onze scholen beperkt wordt tot het bespreekbaar maken van 

moeilijke maatschappelijke thema’s. We willen het onderwijs vanuit een doorgaande lijn 

vormgeven rondom het uitgangspunt dat onze leerlingen opgroeien in een samenleving met 

verschillende culturen en geloofsovertuigingen. Zodat we hen helpen hun weg te vinden in 

die samenleving op een manier die passend is. We richten ons op actief en respectvol 

burgerschap en deelname aan de maatschappij. We helpen onze leerlingen hierbij door hen 

op een samenhangende wijze, in een doorgaande lijn, kennis te laten maken met 

verschillende achtergronden, culturen en verschillende levenswijzen. 

Discriminatie past bij bovenstaande intentie en dus niet in onze scholen.  

We beschouwen discriminatie niet alleen als feitelijke discriminatie, zoals vermeld in Artikel 1 

van de Grondwet, het kan ook gaan om leerlingen, ouders of collega’s die zich 

gediscrimineerd voelen om welke reden dan ook. Wanneer deze gevoelens leven, nemen we 

deze ten allen tijde serieus.   

Protocollen  
Van toepassing zijnde en binnen Attendiz beschikbare protocollen zijn:  
o Protocol Gedragsrichtlijn medewerkers Attendiz 
o Protocol Handelen na ernstige incidenten  
o Attendiz Klachtenregeling 
 

4.6 Informatievoorziening en beveiliging 

 
Social media 
Attendiz ziet het als haar verantwoordelijkheid om, samen met ouders, kinderen te leren de 
voordelen van sociale media te benutten, alsmede de nadelen bespreekbaar te maken. 
Bovendien zien wij de kansen die sociale media bieden om de school te profileren in haar 
markt en om de communicatie met belanghebbenden toegankelijker en interactiever te 

https://vlaggensysteem.nl/het-vlaggensysteem-seksueel-gedrag-duiden-en-sturen
https://vlaggensysteem.nl/het-vlaggensysteem-seksueel-gedrag-duiden-en-sturen
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maken. Jaarlijks wordt ouders om toestemming gevraagd voor het gebruik van 
beeldmateriaal. 

 
Persoonsgegevens   
Attendiz verwerkt van al haar leerlingen persoonsgegevens. Wij vinden een goede omgang 
met persoonsgegevens van groot belang en zijn ons bewust van de privacywetgeving (AVG). 
De wijze waarop we dit doen is vastgelegd in het protocol Privacy van Attendiz. In dit 
protocol staat uitgebreid beschreven hoe we omgaan met het verwerken van 
persoonsgegevens van onze leerlingen en wat de rechten van ouders en leerlingen zijn.  
Daarnaast staat in het protocol de Meldplicht Datalekken beschreven en de bijbehorende 
stappen. 

 
Informatievoorziening aan gescheiden ouders 
Iedere ouder heeft in principe recht op informatie van de school over zijn of haar kind. Dat is 
het uitgangspunt van onze school. Er zijn echter situaties te bedenken (denk aan een ouder 
die geen gezag heeft over zijn of haar kind), die dit belemmeren. Hiervoor hebben wij 
afspraken gemaakt die in het protocol “Informatievoorziening aan gescheiden ouders en de 
rol van een toehoorder” staan. Dit protocol is te vinden op de website van Attendiz onder het 
kopje ouders. 
 
Toestemming 
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van 
de school of in de nieuwsbrief, vragen wij altijd vooraf toestemming aan ouders of die van de 
leerling als hij/zij 16 jaar of ouder is. Ouders (of leerlingen van 16 jaar of ouder) mogen altijd 
besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven toestemming in te 
trekken. Ouders kunnen altijd een verzoek indienen om inzage te krijgen in de gegevens die 
wij van leerlingen verwerken. Daarnaast kunnen ouders ons verzoeken om gegevens te 
rectificeren, te beperken, aan te vullen, te wijzigen of helemaal te wissen uit de systemen 
van Attendiz. 

Protocollen 
o Protocol Privacy  
o Protocol Informatiebeveiligingsincidenten en datalekken 

 
 

4.7 Middelenmisbruik 
Bij Attendiz vinden we het van belang dat het gebruik van alcohol en drugs aan strakke regels 
gebonden is, zeker waar het jonge gebruikers betreft. Om te beginnen zijn er wettelijke 
kaders. Daarnaast zijn er ook onze eigen regels die we rond dit onderwerp hanteren. Die 
regels zijn terug te voeren op de waarde dat overmatig gebruik van alcohol en drugs het 
menselijk geluk in de weg staat.  

Protocol 
o Protocol Middelenmisbruik  

4.8 Integriteit 
Integriteit houdt termen in als rechtschapenheid, betrouwbaarheid, onkreukbaarheid, 
eerlijkheid, oprechtheid en vasthoudendheid met betrekking tot eigen normen en waarden. 
Van medewerkers en betrokkenen van Attendiz wordt verwacht dat zij handelen in de geest 
van bovenstaande begrippen en dat ze in staat zijn om risico’s in te schatten, maar ook in 
staat zijn om situaties te vermijden waarin de schijn zich tegen hen of de organisatie dreigt te 
keren. Attendiz heeft hiervoor een Integriteitscode voor medewerkers opgesteld.  
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4.9 Radicalisering 
Radicalisering onder jongeren gebeurt vaak op drie thema’s: geloof, dierenrehten en 
politieke overtuiging. 
Als een jongere radicaliseert kan dat ook op school zichtbaar worden. Daarom kunnen 
scholen en leraren iets doen als een leerling dreigt te radicaliseren. Zij kunnen het opmerken 
als een jongere zich begint af te keren van de samenleving.  
Scholen spelen in algemene zin een rol bij de aanpak van radicalisering door leerlingen 
burgerschapsonderwijs te geven. Jongeren leren hierdoor op een open manier praten over 
normen en waarden. De leerlingen zijn daardoor minder gevoelig voor radicale ideeën en 
doelen.  
Daarnaast hebben de scholen goede contacten met de wijkagent of een contactpersoon bij 
de politie en gemeente zodat ze radicalisering daar melden.  
Attendiz onderschrijft het Plan van Aanpak radicalisering binnen het onderwijs en de 
concrete acties die OCW hiertoe omschrijft. 

 
Protocol 
o Protocol Radicalisering 

 

5. Inzicht en monitoring 
De scholen van Attendiz kunnen pas goed veiligheidsbeleid voeren als er inzicht is in de feitelijke en 
ervaren veiligheid van leerlingen. Daarom meet Attendiz jaarlijks de veiligheidsbeleving onder 
leerlingen. Met goed pedagogisch handelen van onze docenten en een prettig klimaat in de klas, 
houden wij de sfeer op onze scholen goed. Desondanks kunnen wij, ondanks alle genomen 
voorzorgsmaatregelen, incidenten niet altijd voorkomen. We hebben een aantal interne procedures 
georganiseerd om evaluatie en afhandeling van incidenten mogelijk te maken. 
 

5.1  Meting veiligheidsbeleving en inzicht incidenten 
Op iedere school wordt jaarlijks de veiligheidsbeleving van de leerlingen gemeten met 
genormeerde instrumenten, zoals Vensters, de veiligheidsmeting van de Sociale Competentie 
Lijst (SCOL), de observatielijst ZIEN leer- en leefklimaat en oudervragenlijsten m.b.t. de 
veiligheidsbeleving van leerlingen op school. De resultaten, analyse en conclusie worden 
jaarlijks gedeeld met Inspectie voor het onderwijs, opgenomen in de schoolgids van de 
school en zijn onderdeel van de onderwijsresultatenanalyse van het bestuur. Alle 
voorkomende incidenten op het gebied van sociale veiligheid behandelen, registreren en 
evalueren wij systematisch.  
Veel van onze scholen maken bijvoorbeeld gebruik van een online digitaal systeem, Swis 
Suite. Dit systeem maakt het mogelijk om op verschillende manieren te analyseren en 
conclusies te trekken met consequenties voor bijv. de inrichting van het onderwijs, dit is 
onderdeel van de CvB agenda van de scholen. 

 

5.2  Klachten 
 Ondanks onze preventieve inzet om de veiligheid van leerlingen en medewerkers te 
waarborgen kan het gebeuren dat een klacht of een probleem ontstaat. Attendiz heeft 
diverse manieren georganiseerd waarop deze kenbaar kunnen worden gemaakt. Dit is 
samengevat in de Attendiz Klachtenregeling.   

Protocol 
o Attendiz Klachtenregeling 
 


