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Sociaal veiligheidsplan SKOBOS 

    Met de specifieke uitwerking van bs De Beerze 
 

1. Inleiding  
Het creëren van een sociaal veilig schoolklimaat is niet alleen noodzakelijk om goed te 
kunnen leren maar ook omdat het moet. Zorgen voor de sociale veiligheid van leerlingen én 
medewerkers is wettelijk verplicht, maar is eerst en vooral een principieel uitgangspunt van 
SKOBOS op basis waarvan SKOBOS opvang en onderwijs verzorgt. 

Er zijn diverse wetten die verplichtingen stellen ten aanzien van aspecten van sociale 
veiligheid: 

 Zo schrijven de Arbowet en de cao’s onderwijs voor dat de werkgever verplicht is een 
beleid te voeren gericht op de bescherming van medewerkers tegen onder andere 
seksuele intimidatie, agressie en geweld en het voorkomen van ongewenst gedrag. 

 De Kwaliteitswet zorgt ervoor dat scholen klachten moeten behandelen over onder 
andere ongewenst gedrag of het niet nemen van maatregelen gericht op de veiligheid. 

 De Wet bestrijding van seksueel geweld en seksuele intimidatie in het onderwijs (Meld- 
en aangifteplicht) heeft tot doel zedenmisdrijven in het onderwijs te voorkomen.  

 Per augustus 2015 is daar (als gevolg van een aanpassing van de onderwijswetten Po en 
Vo) – de wet Veiligheid op school bijgekomen. Deze wet verplicht scholen beleid te 
voeren gericht op het aanpakken en voorkomen van pesten. 

In de wet Veiligheid op school hebben schoolbesturen een vergaande inspannings-
verplichting gekregen om een sociaal veilige schoolomgeving te realiseren. In de wet zijn de 
volgende drie verplichtingen vastgelegd: 
 

 De school voert een actief sociaal veiligheidsbeleid; 

 Er is op school een persoon met de volgende taken: coördinatie van beleid ten aanzien 
van pesten en aanspreekpunt in het kader van pesten: de persoon sociale veiligheid; 

 Er is een monitoringsysteem m.b.t. de sociale veiligheid van leerlingen op school.  
Het monitoren gebeurt met een instrument dat een actueel beeld geeft. 

 
De onderwijsinspectie ziet toe op naleving van de wettelijke verplichtingen. In het nieuwe 
toezichtkader 2017 is dit expliciet opgenomen.  
 
Binnen SKOBOS heeft elke school (elk kindcentrum) een eigen sociaal veiligheidsplan.  
Een aantal hoofdstukken zijn uniform, conform beleid van SKOBOS. Een aantal andere 
hoofdstukken worden school- (kindcentrum)specifiek uitgewerkt. 
 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0010346/2019-01-01
https://www.schoolenveiligheid.nl/po-vo/kennisbank/cao-afspraken/
https://www.schoolenveiligheid.nl/po-vo/kennisbank/voorbeeldparagraaf-klachtrecht-voor-in-de-schoolgids/
https://www.schoolenveiligheid.nl/po-vo/kennisbank/meld-en-aangifteplicht/
https://www.schoolenveiligheid.nl/po-vo/kennisbank/meld-en-aangifteplicht/
https://www.schoolenveiligheid.nl/po-vo/kennisbank/wet-op-sociale-veiligheid/
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2. Visie/doelen/uitgangspunten van bs De Beerze  
Op bs De Beerze koppelen we de drie basisbehoeften relatie, competentie en autonomie aan drie 
belangrijke onderdelen van het pedagogisch en didactisch handelen van de docent, namelijk de 
interactie in de klas, de instructie en de klassenorganisatie.  
Op basisschool De Beerze geven we ieder kind een eigen plaats in de school, ongeacht de bagage 
waar hij of zij mee binnenkomt. We stellen het kind centraal en dragen bij aan doorgaande leer- en 
ontwikkellijnen.  
We vinden het belangrijk dat kinderen zich op onze school veilig voelen en prettig kunnen werken. 
Vanuit deze veilige omgeving ontwikkelen kinderen zich het best en komen zij tot het voor hen 
gewenste resultaat. 
Wij willen kinderen zelfstandig leren functioneren, zodat ze uiteindelijk een plaats in de samenleving 
kunnen innemen. Ze krijgen de kans zich in eigen tempo en naar eigen niveau zo ver mogelijk te 
ontwikkelen tot waardevolle burgers. 
Kinderen leren niet alleen van onze leerkrachten, maar ook veel van en met elkaar. De school wil 
de kinderen in een positief pedagogisch klimaat leren samenwerken en zelfstandig leren werken 
door ze zelf meer verantwoording te geven bij het uitvoeren van de taken.  
 
Op bs De Beerze verdient ieder kind en ieder personeelslid de aandacht. Ons motto is dan ook: 
  

 “Jij telt mee!” 
 

Dit motto wordt bekrachtigd vanuit vier kernwaarden die door het schoolteam worden 
onderschreven: 

 “Iedereen doet er toe!” 
 passie  
 verbondenheid 
 gezamenlijke verantwoordelijkheid 

Twee van deze kernwaarden (verbondenheid en verantwoordelijk) zijn ook als zodanig terug te 
vinden als kernwaarden van SKOBOS, de stichting waartoe bs De Beerze behoort. De derde 
kernwaarde ‘open-minded’ komt zeker tot uiting in het eigentijds onderwijs dat op onze school bij 
wereldoriëntatie gegeven wordt. We bieden kinderen de kans om kennis te maken met de wereld 
om zich heen, zodat ze open staan voor verschillen, zonder daar meteen over te oordelen, en zich 
veilig voelen en mogen zijn wie ze zijn. 
 

3. Leerklimaat en pedagogisch handelen/school en omgangsregels  
Op bs De Beerze zijn we als team verantwoordelijk voor het welzijn van onze leerlingen. We 
hechten veel waarde aan een positieve benadering van de leerlingen. We vinden dat de sfeer 
op school veilig en vertrouwd moet zijn en kinderen met plezier naar school moeten gaan. 
Door zelfvertrouwen en een gevoel van eigenwaarde kan de leerling zich immers beter 
ontplooien.  
Het pedagogisch klimaat van onze school wordt grotendeels bepaald door duidelijke afspraken. 
Deze afspraken staan voor de waarden die wij als school zeer belangrijk achten. De school streeft 
er naar een optimaal pedagogisch klimaat te creëren, waarbinnen kinderen, leerkrachten en 
ouders zich prettig voelen.  
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Deze afspraken zijn: 
 
Sfeer in de klas bevorderen 
De leerkracht bevordert de sfeer in de klas in positieve zin door een goede werksfeer en een 
gezellige omgangssfeer te creëren. De leerkracht streeft naar een eenheid binnen de groep. 
De leerkracht zorgt voor een prettige, veilige, warme, aangeklede werkruimte, waar iedereen 
zichzelf durft te zijn. 
 
Belangstelling tonen 
De leerkracht toont via spontane en geplande activiteiten belangstelling voor elk kind. De 
leerkracht biedt kinderen tijd en gelegenheid om hun verhaal kwijt te kunnen en neemt zelf 
initiatief tot het tonen van belangstelling voor de kinderen die daar uit zichzelf niet toe komen 
d.m.v. gesprekjes met de leerlingen. 
 
Een positieve benadering  
De leerkracht zet zich volledig in om leerlingen positief te benaderen, zodat er een 
vertrouwensband tussen leerling en leerkracht kan ontstaan van waaruit gewerkt kan worden. 
De leerkracht streeft ernaar om van ieder kind de positieve dingen te zien en deze te 
benadrukken. 
 
Inzet, motiveren, stimuleren 
De leerkracht streeft naar een sfeer waarin de kinderen met plezier aan het werk gaan en 
gemotiveerd blijven werken. 
 
Een goede luisterhouding van de leerling, maar ook van de leerkracht 
De leerkracht verbetert de eigen luisterhouding en die van de kinderen en bevordert de 
sociale omgang tussen de kinderen onderling. De leerkracht luistert zelf en stimuleert de 
leerling dit ook te doen. “Luister naar de leerkracht en naar elkaar”. We vinden het belangrijk 
dat kinderen, ouders en leerkrachten zich ‘gehoord’ voelen/weten.  
 
Zelfvertrouwen bevorderen/verantwoordelijkheid geven 
De leerkracht bevordert het zelfvertrouwen van kinderen door hen gelegenheid tot oefening 
te bieden en hen positieve ervaringen op te laten doen op velerlei gebied. 
De leerkracht vergroot de verantwoordelijkheid van kinderen door ze de positieve en 
negatieve consequenties van (on)verantwoord gedrag in te laten zien.  
Bij de onderwijsdoelen van activiteiten die zijn gericht op de sociale en emotionele 
ontwikkeling van leerlingen ligt het accent op onderlinge samenwerking van leerlingen, 
verantwoordelijkheid voor de eigen rol in de groep en het streven naar een pestvrije school, 
waarbij iedereen op een respectvolle manier met elkaar omgaat.  
Het team heeft zich bijvoorbeeld gecommitteerd aan het streven om het pesten uit de school 
te bannen. Het op onze school aanwezige anti-pestprotocol heeft onze blijvende aandacht.   
Ook worden ‘klasbouwers’ ingezet. Klasbouwers zijn activiteiten waarbij de kinderen in 
gezamenlijkheid bepaalde problemen op moeten lossen. Belangrijk hierbij is dat men inziet 
dat iedereen erbij hoort, dat we niemand buiten kunnen sluiten. Samen staan we sterk! 
Bij met name wereldoriëntatie, waarbij thema’s bij het werken met kernconcepten worden 
aangeboden, wordt steeds meer een beroep gedaan op de eigen inbreng, de samenwerking 
en verantwoordelijkheid van kinderen.  
 

https://debeerze-skobos.nl/upload/medialibrary/beerze_20190704_pestprotocol_bs_de_beerze.pdf
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Sociale vaardigheden aanleren 
De leerkracht bevordert dat de leerlingen zich sociale vaardigheden eigen maken. Opkomen 
voor jezelf en het hebben van een eigen mening is belangrijk, maar er wordt ook aandacht 
besteed aan respect opbrengen voor iemands opvattingen, of voor materiële zaken zoals 
andermans eigendom. We nemen daar o.a. de lessen uit de methode ‘Kwink’ als leidraad voor.  
 
Consequent regels handhaven 
De leerkracht ziet er op toe dat regels die op de school gelden zo consequent mogelijk 
toegepast worden, met aandacht voor de verschillende karakters van kinderen. 
 
De leerkracht heeft een voorbeeldfunctie naar kinderen en ouders toe. 
 
Gebruik maken van ouderparticipatie 
Samen met de ouders begeleidt de leerkracht het kind zoveel mogelijk op weg naar 
volwassenheid. Voor het kind is dit het gunstigst wanneer de begeleiding in goede harmonie 
verloopt. De leerkracht houdt rekening met en respecteert de beleving van de ouders. Bij 
verschillende activiteiten vraagt de leerkracht de hulp van ouders en waardeert deze inbreng. 
 
 

4. Taken en verantwoordelijkheden  
In het kader van het beleid sociale veiligheid en de operationele uitvoering is een groot 
aantal taken en verantwoordelijkheden te onderscheiden over diverse functies en taken: 
 

 De voorzitter CvB is verantwoordelijk voor het totale beleid in het kader van de sociale 
veiligheid. Hij ontwikkelt die beleidsdocumenten die voor alle kindcentra gezamenlijk van 
toepassing zijn. Hij monitort de verantwoordelijkheid van de directeuren in het kader van 
de sociale veiligheid. Hij stuurt de preventiemedewerker aan. Hij is verantwoordelijk 
voor de contracten met de externe vertrouwenspersonen en de uitvoering van dat deel 
van het beleid “vertrouwenspersonen binnen SKOBOS” dat hem betreft. 
Verder is de voorzitter CvB verantwoordelijk voor een aantal aan het sociaal veiligheidsplan 
gerelateerde zaken: 
- Arbo-beleid, waaronder de tweejaarlijkse af te nemen risico-inventarisatie en evaluatie  

(RI&E) en vervangings-beleid; 
- Beleid m.b.t. Bedrijfshulpverlening (BHV); 
- Beleid in het kader van privacy en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

 

 De directeur van de school is verantwoordelijk voor het school-specifieke beleid en de 
operationele uitvoering van het totale beleid (bovenschools en schools); hij stuurt interne 
vertrouwenspersonen aan, de coördinator sociale veiligheid en de aandachtsfunctionaris 
“kindermishandeling” voor zover die taak op de betreffende school toebedeeld is. 

 

 De externe vertrouwenspersonen zijn verantwoordelijk voor uitvoering van het deel van 
het beleid “vertrouwenspersonen binnen SKOBOS” dat hen betreft. 

 De interne vertrouwenspersonen zijn verantwoordelijk voor uitvoering van het deel van 
het beleid “vertrouwenspersonen binnen SKOBOS” dat hen betreft. 

 

 De coördinator “sociale veiligheid” is een taak die intern in de school weggelegd is.  
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De coördinator kan in persoon dezelfde zijn als de interne vertrouwenspersoon, maar dat 
hoeft niet. De coördinator “sociale veiligheid”, Margreth Sanders,  heeft wettelijk gezien 
als taken:  

- coördinatie van het beleid op schoolniveau m.b.t. pesten; 
-  het aanspreekpunt zijn voor ouders in het kader van pesten.  

De coördinator voert deze taken onder verantwoordelijkheid van de directeur uit en zorgt 
ervoor dat hij voor ouder(s)/verzorger(s) herkenbaar en daarmee bereikbaar is. 

 
Soms zijn er vertrouwelijke onderwerpen of klachten waarbij de veiligheid in het gedrang komt 
die kinderen, ouder(s)/verzorger(s) en/of medewerkers niet zomaar bespreken. Het eerste 
aanspreekpunt voor kinderen en ouder(s)/verzorger(s) is altijd de groepsleerkracht, tenzij het 
voor hen niet mogelijk is met hem/haar te praten. In dat geval nemen zij contact op de met de 
directie van de school: 

- Henri Kempenaars              henrikempenaars@skobos.nl   
Wanneer ook dat niet mogelijk is, dan benaderen zij de interne vertrouwenspersonen: 

- Henriëtte van de Wal  henriettevandewal@skobos.nl  
- Margreth Sanders  margrethsanders@skobos.nl  

Wanneer kinderen, ouder(s)/verzorger(s) en/of medewerkers liever contact hebben met een 
externe vertrouwenspersoon kunnen zij terecht bij:  

- Wilfred van Nunen (pastoraal medewerker Oirschot) tel: 0499-570260 
- Agnes Kuipers         ( huisarts Oirschot)   tel: 0499-323106 

Ook kan de preventiemedewerker van SKOBOS geraadpleegd worden: 
- Mariyana van Brunschot mariyanavanbrunschot@skobos.nl  

 
Wanneer er sprake is van pestgedrag op bs De Beerze wordt er gehandeld via het anti-pestprotocol.  
Margreth Sanders (interne vertrouwenspersoon) en Henri Kempenaars (directeur) zijn het 
aanspreekpunt pesten. Margreth Sanders is daarnaast ook coördinator van het anti-pestbeleid/de 
sociale veiligheid. 
 
Preventieve activiteiten en programma’s op school 
Op bs De Beerze wordt structureel aandacht besteed aan de Sociaal-Emotionele Ontwikkeling 
(SEO) door Sociaal-Emotioneel Leren (SEL). Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de methode 
‘Kwink’. ‘Kwink’ is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL), inclusief burgerschap 
en mediawijsheid voor groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs.  
Sociaal-emotioneel leren leert de kinderen op een positieve manier werken aan de volgende 
competenties; zelfbesef, besef van de ander en keuzes maken. 
‘Kwink’ biedt een doordacht SEL-programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. 
Het aanbod is praktisch, leuk, altijd actueel en gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op 
school) en de kracht van een veilige groep.   
“Kwink’: 

- voorkomt storend gedrag en pesten; 
- kent een groepsbrede, preventieve aanpak; 
- zorgt voor een sociaal veilige groep; 
- werkt met vijf bewezen gedragscompetenties (besef hebben van jezelf/besef hebben van de 

ander/relaties kunnen hanteren/zelfmanagement/keuzes kunnen maken); 
- voldoet aan de Wet Sociale Veiligheid. 

 
 

mailto:henrikempenaars@skobos.nl
mailto:henriettevandewal@skobos.nl
mailto:margrethsanders@skobos.nl
mailto:mariyanavanbrunschot@skobos.nl
https://debeerze-skobos.nl/upload/medialibrary/beerze_20190704_pestprotocol_bs_de_beerze.pdf
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5. Monitoring 
Op bs De Beerze wordt een leerlingvolgsysteem voor sociale competentie, SCOL, gebruikt. Met de 
SCOL worden de sociale competenties van leerlingen in kaart gebracht. De ontwikkeling van sociale 
competenties op klassen- of op schoolniveau kan zo planmatig worden aangepakt. Leerlingen die 
extra ondersteuning op dit gebied nodig hebben, worden door de afname van de SCOL sneller en 
gemakkelijker gesignaleerd. 
 
In de groepen 1-2 spelen observaties een belangrijke rol in het kader van de sociale veiligheid. 
 
Voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 wordt de Sociale Competentie ObservatieLijst (SCOL)  
tweemaal per jaar  door de leerkracht ingevuld. De leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 vullen op  
dezelfde momenten ook de leerling-SCOL in. 
Na de afname analyseren de groepsleerkrachten de resultaten van de SCOL en bespreken deze met 
de naaste collega’s van de jaargroep of bouw waarin zij werkzaam zijn. 
 
De Inspectie van het Onderwijs heeft inzage in de resultaten van de SCOL. 
 
Om een goed veiligheidsbeleid te kunnen voeren is het essentieel dat we op bs De Beerze weten hoe 
het met de beleving van de sociale veiligheid op onze school gesteld is. Daarom worden om de vier 
jaar tevredenheidspeilingen onder de leerlingen gehouden (‘Scholen met Succes’ en een ‘eigen 
tevredenheidsonderzoek’) waarbij ook vragen over de sociale veiligheid gesteld worden. 
Ook voor het resultaat van de leerlingpeiling door ‘Scholen met Succes’ heeft de inspecteur van het 
Onderwijs inzage. 
 

6. Borging  
Er bestaan binnen SKOBOS een aantal beleidsdocumenten en protocollen m.b.t. sociale 
veiligheid en veiligheid in het algemeen. Een aantal ervan zijn op SKOBOS-niveau vastgesteld 
en gelden voor alle scholen/kindcentra. Een aantal andere worden school-/kindcentrum- 
specifiek uitgewerkt. 
 

 Klachtenregeling SKOBOS 

 Schorsen en verwijderen SKOBOS 

 Meldcode SKOBOS 
 

 

https://skobos.nl/upload/medialibrary/skobos_20190513_klachtenregeling_skobos_versie_definitief.pdf
https://skobos.nl/upload/medialibrary/skobos_2019_07_schorsen_en_verwijderen_skobos_definitief.pdf
https://skobos.nl/upload/medialibrary/skobos_2019_6_meldcode_skobos_definitief.pdf

