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1 INLEIDING 
Mozarthof is een school voor Speciaal Onderwijs aan zeer moeilijk lerenden (ZML) in de leeftijd van 4 
tot 20 jaar. De school heeft twee onderwijsafdelingen. Het SO (Speciaal Onderwijs voor leerlingen 
van 4 t/m 11 jaar) en het VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs voor leerlingen van 12 tot 20 jaar). 
Onze leerlingen zijn op het gebied van sociale veiligheid vaak kwetsbaarder dan leerlingen met een 
reguliere ontwikkeling. Aangezien de ontwikkelingsleeftijd van de leerlingen lager ligt dan hun 
kalenderleeftijd  en er sprake kan zijn van specifieke kenmerken behorend bij een bepaald syndroom 
of beeld, houden we hier bij het kijken naar sociale veiligheid altijd rekening mee. Enerzijds door het 
bieden van bescherming en extra begeleiding m.b.t. sociale situaties. Anderzijds door het beoordelen 
van de intentie van het gedrag van individuele leerlingen en de daarop afgestemde begeleiding en 
maatregelen. Zo dient dit document als een algemene richtlijn, maar zullen we iedere situatie bezien 
in het licht van de individuele gedragskenmerken van onze leerlingen en onze aanpak hier op 
afstemmen. Bepaald grensoverschrijdend gedrag vraagt vaak om een aanpak en maatregelen op 
maat die recht doen aan de specifieke kenmerken en begeleidingsbehoeften van onze leerlingen. 
 
Het plan van aanpak “Veilig op school” is een document waarin middels richtlijnen, in de vorm van 
een stappenplan, wordt aangegeven welke stappen er in de verschillende situaties van 
grensoverschrijdend gedrag gevolgd worden. Het plan van aanpak is te vinden op DFS. We brengen 
het jaarlijks onder de aandacht van alle medewerkers. Het plan van aanpak is een document dat in 
beweging is en al naar gelang dit wenselijk is, bijgesteld kan worden. Het is derhalve een ‘levend’ 
document dat meegroeit met de uitdagingen die aan ons gesteld worden om de sociale veiligheid op 
Mozarthof zo goed mogelijk vorm te geven en te waarborgen. 
.  
In het ‘draaiboek veilig op school’ komen de volgende gedragingen aan de orde: 
 
1. Verbale agressie en intimidatie  
2. Fysieke agressie en intimidatie  
3. Vernieling  
4. Diefstal  
5. Seksuele intimidatie, seksueel misbruik/misdrijf  
6. Pesten  
7. Discriminatie  
8. Genotmiddelen 
 
In de toelichting op het plan van aanpak wordt de algemene handelwijze van Mozarthof beschreven 
om te komen tot een sociaal veilig klimaat en de specifieke handelswijze bij grensoverschrijdend 
gedrag ten aanzien van bovengenoemde onderwerpen. Het gaat hierbij in eerste instantie om het 
gedrag van leerlingen, maar in voorkomende gevallen gelden de regels ook voor overtredingen van 
ouders/verzorgers en medewerkers.  
 
Het plan van aanpak heeft binnen Mozarthof de volgende plaats:  
 
1. Het thema “Veilig op school” staat regelmatig op de agenda van het team; het plan van 

aanpak en de inhoud ervan zijn in grote lijnen bekend bij alle medewerkers van de school en 
vormen de basis voor hun handelen.  

2. De medezeggenschapsraad, en de ouders worden geïnformeerd over de doelstelling en ons 
handelen met betrekking tot de veilige school. 

3. Het bewustzijn van onze verantwoordelijkheid en het aandacht hebben voor sociale veiligheid, 
vormt een belangrijke rode draad voor ons handelen. Daarnaast wordt in de lessen regelmatig 
expliciete aandacht besteed aan de veilige school  

4. In de schoolgids wordt aandacht besteed aan de veilige school 
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In het draaiboek wordt van elk onderwerp een algemene definitie gegeven, gevolgd door een 
toelichting. Bij een aantal onderwerpen zijn een stappenplan, aandachtspunten en een verwijzing 
naar relevante bijlagen toegevoegd. 
 
 
 

2 TOELICHTING OP EEN AANTAL GEHANTEERDE BEGRIPPEN 
 

2.1 DE VEILIGE SCHOOL 
De veilige school is een school waarin alle betrokkenen optimaal kunnen functioneren. De school 
moet een plek zijn waar rust heerst, waar leerlingen, personeel en ouders/verzorgers zich thuis 
voelen en zich veilig weten, en waar alle betrokkenen op een respectvolle, prettige en vriendelijke 
manier met elkaar omgaan.  
 
In onze schoolgids hebben wij hierover het volgende geschreven:  
We willen voor de leerlingen een school zijn waarin zij zich veilig weten en zich met hun 
mogelijkheden en beperkingen geaccepteerd voelen. Alle personeelsleden van Mozarthof zijn met 
elkaar verantwoordelijk voor het welbevinden en de ontwikkeling van onze leerlingen.  
We hanteren vaste regels en afspraken. Onze regels zijn: 

• We lopen rustig door de gangen, we spreken op een normale toonhoogte en we hanteren de 
algemeen aanvaarde omgangsvormen. 

• We gaan respectvol met elkaar om, zowel binnen als buiten de school en ook op internet. 

• We blijven gedurende de schooltijden op school of gaan, onder begeleiding van de leerkracht, 
naar een activiteit buiten de school. 

• We behandelen iedereen in gelijke situaties gelijk. 

• We maken geen onderscheid naar ras, geloof, seksuele geaardheid of maatschappelijke status. 
We maken deel uit van een kleurrijke samenleving. 

 
Wij willen graag dat leerlingen en ouders met verschillende achtergronden zich op onze school thuis 
voelen. Respect voor elkaar is daarbij belangrijk. We zorgen samen voor een fijne school. Ieder 
draagt daar op zijn of haar manier toe bij. 
 
We hebben in de dagelijkse omgang een belangrijke voorbeeldfunctie naar leerlingen toe. Aan de 
ontwikkeling van de leerling als mens en als burger, dragen we op onze school bij door: 

• Een positieve en respectvolle omgang met elkaar. 

• Het leren reflecteren op eigen gedrag. 

• Het consequent hanteren van regels en afspraken. 

• Het bieden van structuur en veiligheid. 
Deze aspecten zijn belangrijke elementen in de grondhouding van alle medewerkers en lopen als een 
rode draad door al het lesaanbod. 
 
Om het bovenstaande te realiseren zijn de volgende punten van belang:  
1. Een veilig pedagogisch klimaat heeft permanente aandacht van de medewerkers.  
2. De medewerkers zijn zich bewust van de voorbeeldfunctie die zij vervullen t.o.v. de leerlingen. 
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2.2 PREVENTIE 
Bij preventie staat het voorkómen voorop en is er aandacht voor waarden en daar uit voortvloeiende 
normen en schoolregels/afspraken. Wij besteden op diverse manieren aandacht aan preventie: 
 
1. GROEPSVORMING 
We besteden aan het begin van het schooljaar extra aandacht aan groepsvorming. Ook gedurende 
het schooljaar is er veel aandacht voor een prettig en veilig klimaat in de groep en geven we hier 
proactief sturing aan. De gedragsspecialist geeft de klassenteams informatie over de verschillende 
fases in de groepsvorming en geeft handvatten voor werkvormen om hier aandacht aan te besteden. 
We maken hierbij gebruik van de theorie van B.W. Tuckman over de fases van groepsvorming. In 
bijlage 9  ‘groepsvorming’ lichten wij deze fases toe en wordt een aantal belangrijke tips voor het 
realiseren van groepsvorming op een rijtje gezet. 
 
2. GROEPSPLANNEN SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING. 
In ons curriculum is veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. De 
kerndoelen van de ZML SO leerlijn Sociale en emotionele ontwikkeling binnen dit curriculum zijn: 
 
1. Zelfbeeld: De leerlingen leren met behoud van het gevoel voor zelfvertrouwen en 

zelfwaardering omgaan met de eigen mogelijkheden en beperkingen 
2. Sociaal gedrag: De leerlingen leren omgaan met anderen 
 
De items op de sub-leerlijnen van de ZML SO leerlijn Sociale en emotionele ontwikkeling zijn: 
1.1        Jezelf presenteren 
1.2. Een keuze maken 
1.3. Opkomen voor jezelf 
1.4. Omgaan met gevoelens 
2.1. Ervaringen delen 
2.2. Aardig doen 
2.3. Omgaan met ruzie 
Door intensief, middels deze doorgaande lijn, te sturen op het ontwikkelen van sociaal-emotionele 
competenties, dragen we bij aan belangrijke voorwaarden voor een sociaal veilig klimaat.  
 
3. DE LUISTERBUS. 
Om zicht te krijgen op ‘wat er speelt’ bij leerlingen en preventief te kunnen werken aan sociale 
veiligheid gebruiken we de luisterbus. Voor een toelichting en folder: zie bijlage 10. 
 
4. LEERLING TEVREDENHEIDSONDERZOEK. 
Mozarthof zal jaarlijks de veiligheid en het welbevinden van leerlingen monitoren met een 
gestandaardiseerd en representatief instrument. We maken daarbij gebruik van een speciaal voor 
het ZML ontwikkeld instrument. Voor een uitgebreide toelichting: zie bijlage 11. 
 
5. BIJSCHOLING MEDEWERKERS. 
Op Mozarthof hebben we veel aandacht voor de sociale veiligheid. Ieder kind heeft recht op een 
sociaal veilige omgeving en volwassenen die daar zorg voor dragen en oog voor hebben. Het vormt 
de basis van ons pedagogisch klimaat en voor de manier waarop we in school met elkaar omgaan. 
Om goed toegerust te zijn voor deze taak en het voortdurende belang van sociale veiligheid te 
onderstrepen, vinden we het belangrijk dat medewerkers geschoold zijn m.b.t. diverse thema’s 
rondom sociale veiligheid. In het schooljaar 2016-2017 hebben vrijwel alle medewerkers vanwege de 
mogelijk preventieve werking een aantal online cursussen sociale veiligheid gevolgd via de Augeo 
academy (www.augeo.nl). Augeo Academy voor Sociale Veiligheid is een speciale online 
leeromgeving voor het onderwijs. Augeo academy verzorgt online cursussen over sociale 
veiligheidsthema’s als kindermishandeling, pesten, seksuele vorming, huwelijksdwang, 



 

 VEILIG OP SCHOOL, MOZARTHOF, 05-06-2018 6 

vechtscheiding en andere ingrijpende levensgebeurtenissen. Augeo Academy probeert scholen zo 
goed mogelijk te ondersteunen met het creëren van een sociale veilige school door informatie te 
verschaffen en scholingsmateriaal te ontwikkelen binnen deze academy. Onafhankelijk onderzoek 
van PI Research toont goede leerresultaten aan: Leerkrachten voelen zich na het volgen van een 
online cursus van Augeo beter toegerust om te signaleren, te handelen en te communiceren over 
sociale veiligheidsthema’s. Uit evaluaties blijkt dat ruim 83% zich beter toegerust voelt om sociale 
veiligheid thema’s aan te pakken. Daarnaast zien we zeer sterke verbeteringen in de mate waarin de 
docent zich na de cursus toegerust voelt om signalen van kindermishandeling te herkennen, 
afwegingen te maken en hierover te communiceren met ouders en collega’s.  
Alle medewerkers, inclusief management, specialisten en onderwijsondersteunend personeel, 
hebben de cursus ‘Leerkrachten P(S)O: Werken met een meldcode’ gevolgd. Daarnaast hebben de 
klassenteams, management en specialisten ook de cursus ‘Primair onderwijs: Sociale veiligheid en 
wat je wilt weten over pesten’ gevolgd.  
Vanaf 10 mei 2017 hebben we het Augeo lidmaatschap verlengd met 2 jaar. Zie voor het 
scholingsbeleid m.b.t. deze cursussen bijlage 12 ‘Augeo scholingsbeleid’. 
Alle relevante documenten van de cursussen zijn opgeslagen op DFS. Deze database met belangrijke 
inzichten en kennis zal regelmatig door de gedragsspecialist onder de aandacht gebracht worden van 
de medewerkers.  
 
WAARDEN EN NORMEN  
Onder het begrip waarden wordt verstaan: een binnen een bepaalde groep of samenleving 
heersende opvatting waaraan door de leden van deze groep of samenleving groot intrinsiek belang 
wordt toegekend. Een voorbeeld hiervan is respect.  
Deze waarden dienen als uitgangspunt voor normen.  
Normen zijn gedragsregels. Bijvoorbeeld: we doen aardig tegen elkaar; we noemen elkaar bij de 
naam. 
 
 
In onze schoolgids benoemen we 2 belangrijke, aan sociale veiligheid gekoppelde kernwaarden: 
 
RESPECT 

• Leerlingen en personeel laten elkaar in hun waarde. 

• Medewerkers zijn doordrongen van hun voorbeeldrol. 

• We spreken elkaar respectvol aan (leerlingen, leerkrachten en ouders). 

• Medewerkers en ouders respecteren elkaars mening en verantwoordelijkheden. 
 

VEILIGHEID 

• Vanuit onze schoolcultuur en in concrete regels en structuren bieden we fysieke en sociale 
veiligheid. 

 
Het is belangrijk om ten aanzien van waarden en normen op één lijn te komen. In de 
teamvergaderingen wordt daarom regelmatig aandacht besteed aan vragen als:  

• Wat is grensoverschrijdend gedrag?  

• Wat accepteren we wel en wat niet? Welke (positieve) gedragsverwachtingen hebben we? 

• Hoe interpreteren we afspraken en hoe zorgen we ervoor dat we ons aan afspraken (blijven) 
houden?  

• Hoe beoordelen we bepaalde situaties in het licht van specifieke leerlingkenmerken?  
 

In september 2016 hebben we een studiedag over kernwaarden en omgangsvormen gehouden met 
als titel ‘Waarde(n)vol gedrag’. Deze studiedag vormde een betekenisvol startpunt om onze 
gemeenschappelijke kernwaarden te (her)ontdekken en deze te kunnen gaan vertalen naar ons 
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pedagogisch handelen, onze omgangsvormen en daarmee samenhangend de sociale veiligheid op 
Mozarthof.  
De werkgroep sociaal-emotionele ontwikkeling, burgerschap en psycho-educatie (hierna te noemen 
werkgroep SBP) heeft in mei 2017 het hanteren van positieve gedragsverwachtingen voor tijdens de 
pauze op het schoolplein, geïmplementeerd in SO en VSO. Deze zijn afgeleid zijn van onze waarden, 
normen en een vertaling van de tot dan toe gehanteerde regels. Vanaf mei 2017 werken we met 5 
positieve gedragsverwachtingen op het plein: 
 

• We doen aardig voor elkaar 

• We noemen elkaar bij de naam 

• We lossen ruzie (SO)/problemen (VSO) rustig op 

• Samen delen en eerlijk wisselen 

• Je mag altijd naar de pleinwacht gaan 
 

In het schooljaar 2017-2018 is het doel om deze positieve gedragsverwachtingen voor op het plein 
uit te breiden naar algemene gedragsverwachtingen binnen Mozarthof. 
 
 

SCHOOLREGELS OFWEL AFSPRAKEN  
Schoolregels zijn afspraken die gaan over de omgang met elkaar en elkaars spullen. Deze regels 
gelden voor zowel leerlingen als medewerkers. Medewerkers hebben hierin een belangrijke voorleef 
functie. Zoals beschreven in de vorige alinea is de werkgroep SBP bezig met het nadenken over en 
het vertalen van deze schoolregels in positieve gedragsverwachtingen en de concrete implementatie 
hiervan in alle groepen. We noemen de regels zoveel mogelijk afspraken, om de wederzijdse 
betrokkenheid te benadrukken. 
 
Het vaststellen van duidelijke en eenduidige afspraken heeft een belangrijk preventief effect. De 
kaders voor het opstellen van afspraken zijn dat:  

• ze zoveel mogelijk zijn geformuleerd als positieve gedragsverwachtingen 

• iedereen die regelmatig contact heeft met de school de afspraken kent  

• afspraken gelden vanaf dag één; de leerkrachten bespreken de afspraken aan het begin van het 
schooljaar met de leerlingen en komen er regelmatig op terug  

• de ouders/verzorgers op de hoogte zijn van de afspraken (schoolgids)  

• de leerlingen altijd terecht kunnen bij de groepsleerkracht of mentor  

• de school voor voldoende toezicht zorgt  

• de afspraken en gedragsverwachtingen terug zijn te vinden in de klassenmappen en zichtbaar 
gevisualiseerd in beide gebouwen (SO en VSO) 

 
 

2.3 MELDINGSPROCEDURE BIJ KLACHTEN EN INCIDENTEN 
De meldingsprocedure is de procedure die gehanteerd dient te worden bij het melden van klachten 
en incidenten.  
Op Mozarthof zijn er twee vertrouwenspersonen, te weten: Els de Boer en Martijn Spaans. We 
hebben bewust gekozen voor zowel een man als een vrouw, om  iedereen de gelegenheid te geven 
daarin een keuze te kunnen maken. Zowel collega’s als leerlingen kunnen bij deze mensen terecht als 
het gaat om klachten en/of meldingen. In principe gaan we ervan uit dat deze meldingen/klachten in 
eerste instantie worden besproken met respectievelijk de leerkracht, de afdelingsleider of de 
directeur. 
Op Mozarthof wordt de volgende klachtenroute gehanteerd: 
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Klachtroutes Mozarthof 
1 2 3 4 

Klacht van 
onderwijskundige aard 
o.a.: 
 

• methode 

• aanpassing 
programma 

• toetsing/beoordeling 
 

Klacht van school-
organisatorische aard 
o.a.: 
 

• vakanties/vrije 
dagen 

• schoolbijdrage 
 

Klacht over ongewenst 
gedrag o.a.: 
 
 

• agressie 

• geweld 

• racisme 

• discriminatie 

• pesten 

• seksuele zaken    
onderling 

Klacht over ongewenst 
gedrag o.a.: 
- seksueel misdrijf/   
  intimidatie 
- MELDPLICHT (naar 
directeur/bestuurder) 
voor ieder 
personeelslid, bij 
vermoeden van 
seksueel misdrijf naar 
een kind/minderjarige.  
AANGIFTEPLICHT voor 
directeur/bestuurder 
bij redelijk vermoeden. 

Gesprek met 
leerkracht 

Gesprek met 
leerkracht 

Gesprek met 
leerkracht 

 

Indien geen 
bevredigend resultaat: 
gesprek met 
afdelingsleider 

Indien geen  
bevredigend resultaat: 
gesprek met 
afdelingsleider 

Indien geen 
bevredigend resultaat: 
gesprek met 
afdelingsleider 

 

Indien geen 
bevredigend resultaat: 
gesprek met directeur 

Indien geen 
bevredigend resultaat: 
gesprek met directeur 

Indien geen 
bevredigend resultaat: 
gesprek met directeur 

 

Indien geen 
bevredigend resultaat: 
gesprek met 
vertrouwens-
perso(o)n(en) 

Indien geen 
bevredigend resultaat: 
gesprek met 
vertrouwens-
perso(o)n(en) of klacht 
bij 
onderwijsinspecteur 

Indien geen 
bevredigend resultaat: 
gesprek met 
vertrouwens-
perso(o)n(en) 

Gesprek met 
vertrouwens-
perso(o)n(en) (indien 
personeel: meldplicht) 
en/of 
vertrouwensinspecteur 

Indien geen 
bevredigend resultaat: 
gesprek met externe 
vertrouwenspersoon 

Indien geen 
bevredigend resultaat: 
gesprek met externe 
vertrouwenspersoon 

Indien geen 
bevredigend resultaat: 
gesprek met externe 
vertrouwenspersoon 

Gesprek met externe 
vertrouwenspersoon 
en/of 
vertrouwensinspecteur 

Indien geen 
bevredigend resultaat: 
klacht indienen bij de 
Klachtencommissie 

Indien geen 
bevredigend resultaat: 
klacht indienen bij de 
Klachtencommissie 

Indien geen 
bevredigend resultaat: 
klacht indienen bij de 
Klachtencommissie 

Indien geen 
bevredigend resultaat: 
klacht indienen bij de 
Klachtencommissie 

 
De meest gebruikelijke route is hierboven aangegeven, maar de klager beslist over de te volgen route 
en wie hij/zij aanspreekt. Vaak zullen vertrouwenspersonen in een vroeg stadium worden 
aangesproken als wegwijzer. 
 
Op Mozarthof zijn twee vertrouwenspersonen: 
Els de Boer : e.de.boer@mozarthof.nl 
Marieke Wolse : m.wolse@mozarthof.nl 
Daarnaast hebben we externe vertrouwenspersonen, werkzaam bij CED: 

mailto:e.de.boer@mozarthof.nl
mailto:m.wolse@mozarthof.nl
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Els Rietveld en Harry Kelderman: evp@cedgroep.nl, ook te bereiken via telefoonnummer 010-
4071599 
Op Mozarthof is ook een aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld. Dit is Hester 
de Lange. Zij is tevens de maatschappelijk deskundige. 
 
Sinds maart 2017 hebben we de zogenaamde ‘luisterbus’ middels een voorlichtingsronde en folder in 
een aantal groepen geïntroduceerd. Vooralsnog betreft het een, op begripsniveau geselecteerd, 
aantal groepen van het VSO. Wellicht dat we dit in het schooljaar 2017-2018  kunnen uitbreiden naar 
meer groepen in zowel SO als VSO. Deze luisterbus kan een belangrijke preventieve functie vervullen 
m.b.t. sociale veiligheid. Leerlingen kunnen in de luisterbus een briefje doen, wanneer ze behoefte 
hebben om met één van de vertrouwenspersonen te praten over een bepaald probleem. Op deze 
manier willen we signalen die te maken hebben met gevoelens van sociale onveiligheid tijdig kunnen 
oppakken en monitoren. Daar waar nodig kunnen we onze aanpak verbeteren.. Voor een 
beschrijving van de ‘luisterbus’ en de bijbehorende folder: zie bijlage 10. 
 
 

2.4 RECHT VAN AANGIFTE 
Iedereen heeft het recht aangifte te doen van een begaan strafbaar feit: personeel, leerlingen en 
ouders. De politiefunctionarissen zijn verplicht de aangifte op te nemen. Bij aangifte betreffende een 
strafbaar feit op school is overleg met de directie zeer gewenst. 
 
 

2.5 STAPPENPLAN 
Het stappenplan is het plan van aanpak dat gevolgd wordt bij incidenten.  
Relevante vragen daarbij zijn:  
 

• wat is er gebeurd; wie is er bij betrokken; wanneer is het gebeurd?  

• is dit gedrag bij deze leerling vaker voorgekomen? In hoeverre dienen we rekening te houden 
met specifieke leerlingkenmerken? 

• wat is de ernst van het grensoverschrijdende gedrag?  

• handelen we de situatie zelfstandig af?  

• wie vragen we om advies?  
 
 

2.6 OVERIGE BEGRIPPEN  
• MELDER: degene die geweld, misbruik etc. constateert.  

• VERTROUWENSPERSONEN: personen die een verwijsfunctie hebben bij klachten of incidenten.  

• CVB: Commissie van Begeleiding 

• MT: Management Team 
  

mailto:evp@cedgroep.nl
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3 DRAAIBOEK VEILIGHEID OP SCHOOL 
 
 

3.1 VERBALE AGRESSIE EN INTIMIDATIE 
 
ALGEMENE DEFINITIE  
Onder verbale agressie wordt verstaan het verbaal, schriftelijk of via sms of  
E-mail, bedreigen, intimideren, beledigen of uitschelden van een persoon.  
 
TOELICHTING  
Verbale bedreiging of intimidatie dient, net als fysiek geweld, vaak om een ander naar zijn hand te 
zetten of zijn wil op te leggen en daarmee zijn eigen positie binnen een groep te versterken.  
Bij lichte vormen van verbale agressie (d.w.z. niet bedreigende algemeen gebruikte scheldwoorden) 
door een leerling reageert het personeelslid zelf en bestraft hij/zij conform de algemeen geldende 
pedagogische aanpak binnen de school. Bij zware vormen van verbale agressie  (d.w.z. alle vormen 
van intentionele/bewust bedoelde bedreigingen, waarvan doodsbedreiging als meest ernstige vorm 
van bedreiging aangemerkt kan worden) wordt er melding gedaan bij directie. Bij een zware vorm 
van verbale bedreiging volgt direct een gesprek met degene die de bedreiging heeft geuit. Inhoud 
van dit gesprek zal zijn dat het gedrag van betrokkene niet getolereerd wordt. De ernst van het 
voorval wordt gewogen en besproken met betrokkene.  
Ook hier geldt dat naast de aantasting van de persoonlijke vrijheid van het slachtoffer er vrijwel altijd 
sprake is van zware psychische druk. Het moet voor iedereen binnen Mozarthof duidelijk zijn dat 
deze vorm van agressie op geen enkele wijze wordt getolereerd.  
Hierbij dient wel de context waarin de bedreiging geuit wordt in aanmerking genomen te worden. 
Onze leerlingen kunnen soms vanuit angst of onmacht reageren en niet-intentionele bedreigingen 
uiten. Hier zal de pedagogische aanpak op afgestemd dienen te zijn. 
 
RELEVANTE BIJLAGEN:  

• Nazorg en reglement nazorg m.b.t. agressief gedrag (bijlage 1)  

• Procedure schorsing en verwijdering (bijlage 5) 

• Voor procedure schorsing en verwijdering van medewerkers zie CAO PO  
 
 

3.2 FYSIEKE AGRESSIE EN INTIMIDATIE 
 
ALGEMENE DEFINITIE  
Onder fysieke agressie wordt verstaan het uitoefenen van enig feitelijk geweld op het lichaam van 
een ander.  
 
TOELICHTING  
Fysieke agressie kent gradaties. Bij lichte vormen van fysieke agressie (bv. een klap met de vlakke 
hand op de rug) wordt dit binnen de school zelf afgehandeld. Is er sprake van een zware vorm van 
fysieke agressie, het toebrengen van letsel, structureel agressief gedrag of als er sprake is van 
groepsoptreden, dan zal ook de politie worden gewaarschuwd.  
 
Fysiek geweld dient vaak om een ander naar zijn hand te zetten en daarmee de eigen positie binnen 
een groep te versterken. Het kan een inleiding zijn voor intimidatie (zie “verbale agressie”). Afgezien 
van fysieke gevolgen (pijn/letsel) en aantasting van persoonlijke vrijheid komt een slachtoffer vrijwel 
zeker onder zware psychische druk te staan. Deze vorm van agressie wordt niet geaccepteerd. Wel 
begrijpen we het gedrag en zoeken we naar een oplossing om dit gedrag om te buigen. Daar waar 
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nodig betrekken we naast onze interne specialisten ook externe deskundigen en/of de politie voor 
overleg en advies. 
 
Slachtoffers van geweld zijn, onder andere uit angst voor represailles of isolement, vaak bang om 
melding te doen van dit geweld. Voor een strafrechtelijke aanpak is echter meestal een aangifte 
nodig. Een duidelijk standpuntbepaling van de school in deze is dan ook essentieel. Het slachtoffer 
moet zich gesteund en gesterkt voelen door de schoolleiding. Deze zal een krachtig signaal moeten 
afgeven in de richting van de dader (repressief) en de omgeving (preventief).  
 
Ondersteuning bij het doen van de aangifte is zeer wenselijk, evenals het bewegen van getuigen tot 
het afleggen van een verklaring. Het moet voor iedereen binnen Mozarthof duidelijk zijn dat op het 
schoolterrein en in school iedere vorm van (verbaal en fysiek) geweld door ouders/verzorgers, 
personeel, leerlingen, stagiaires en eventuele anderen op geen enkele wijze geaccepteerd wordt.  
 
DREIGEN MET FYSIEK GEWELD DOOR PERSONEELSLID  
Bij dreigen met fysiek geweld door personeel wordt het personeelslid onmiddellijk door de directeur 
uitgenodigd voor een gesprek. Inhoud van dit gesprek zal zijn dat het gedrag van betrokkene niet 
getolereerd wordt. De ernst van het voorval wordt gewogen en besproken met betrokkene.  
 
De inhoud van het gesprek wordt op schrift vastgelegd, inclusief de eventuele genomen sancties en 
de mogelijke rechtspositionele maatregelen zoals bv. waarschuwing of schorsing, dit in overleg met 
het bestuur Herhaling van bedreiging door het personeelslid wordt door de directeur gemeld bij de 
bestuurder Deze  bepaalt vervolgens of er, en zo ja welke rechtspositionele maatregelen worden 
genomen.  
 
DREIGEN MET GEWELD DOOR LEERLINGEN, OUDERS/VERZORGERS OF DERDEN  
Wanneer dit voorkomt voert de directeur zo spoedig mogelijk een “ordegesprek” met betrokkene(n). 
Inhoud van dit gesprek zal zijn dat het gedrag van betrokkene(n) niet wordt getolereerd. De ernst van 
het voorval wordt gewogen en besproken.  
 
Indien het een leerling betreft dan worden de ouders uitgenodigd om bij dit gesprek aanwezig te zijn. 
De inhoud van het gesprek wordt op schrift vastgelegd, inclusief de eventuele genomen sancties en 
mogelijke maatregelen (waarschuwing, schorsing, toegangsverbod tot de school, verwijdering, etc.). 
Is er sprake van een schorsing of verwijdering dan wordt de bestuurder betrokken. Ook de 
leerplichtambtenaar wordt op de hoogte gesteld van een schorsing of verwijdering. 
 
DAADWERKELIJK GEWELD DOOR PERSONEEL  
Fysiek geweld door een personeelslid als straf is onacceptabel en wordt niet getolereerd. Indien iets 
dergelijks op grond van een emotionele reactie onverhoopt toch plaatsvindt, dan informeert 
betreffend personeelslid direct zijn leidinggevende hierover.  
 
Daarnaast neemt het personeelslid in overleg met zijn/haar leidinggevende zo snel mogelijk contact 
op met de ouders/verzorgers van de leerling om het incident te melden en uit te leggen. Het 
incidentenmeldingsformulier wordt ingevuld (zie bijlage). Als de ouders/verzorgers van de leerling 
een klacht indienen bij de directeur wordt een gesprek gearrangeerd tussen ouders/verzorgers en de 
directie. De directeur houdt van elk voorval een dossier bij.  
 
DAADWERKELIJK GEWELD DOOR LEERLINGEN, OUDERS/VERZORGERS OF DERDEN  
Fysiek geweld is onacceptabel en wordt niet getolereerd. Wanneer dit voorkomt voert de directeur 
zo spoedig mogelijk een gesprek met betrokkene. Inhoud van dit gesprek zal zijn dat het gedrag van 
betrokkene niet wordt getolereerd. De ernst van het voorval wordt gewogen en besproken.  
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Indien het een leerling betreft dan worden indien nodig en gewenst eventueel de ouders uitgenodigd 
om bij dit gesprek aanwezig te zijn. De inhoud van het gesprek wordt op schrift vastgelegd, inclusief 
de eventuele genomen sancties en mogelijke maatregelen (waarschuwing, schorsing, 
toegangsverbod tot de school, verwijdering, etc.). Is er sprake van een schorsing of verwijdering dan 
wordt de bestuurder geïnformeerd. Ook de leerplichtambtenaar wordt hiervan op de hoogte gesteld. 
 
 

STAPPENPLAN BIJ GEWELD DOOR PERSONEEL T.O.V. EEN LEERLING OF GEWELD DOOR 

OUDERS/VERZORGERS, LEERLINGEN OF DERDEN  
1. Diegene die het geweld constateert, de melder, (ouder, leerling, medewerker, etc.) draagt er 

zorg voor dat de geweldssituatie onmiddellijk wordt beëindigd. Vervolgens meldt de melder het 
incident mondeling of schriftelijk bij de direct leidinggevende. Wanneer het gedrag van een 
leerling betreft wordt, afhankelijk van de ernst van de situatie of indien er sprake lijkt te zijn van 
een patroon, de situatie in het MT of CvB besproken. Wanneer het gedrag van personeel/ouders 
of derden betreft, wordt dit in het MT besproken. Ook de leerling zelf (slachtoffer) kan de 
melding bij de interne contactpersoon doen. Indien de dader een lid is van het CvB dan wordt de 
melding uitsluitend bij de directeur gedaan. Deze onderneemt verdere stappen.  

2. Het MT of CvB komt direct bij elkaar en maakt een plan voor het vervolgtraject  
3. De directeur neemt op grond van het voorstel van het MT of CvB een besluit over het 

vervolgtraject.  
4. Het MT of CvB zorgt, samen met de directeur, voor het tot stand komen van een evaluatie met 

alle betrokkenen.  
5. De bemoeienis van het MT of CVB m.b.t. de situatie eindigt nadat de evaluatie over de inzet van 

alle betrokkenen is afgerond.  
 
AANDACHTSPUNTEN  

• Sporen en ander bewijsmateriaal worden veilig gesteld.  

• De verdachte wordt in het kader van wederhoor betreffende de verdenking door het MT 
geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld te reageren. Dit wederhoor mag niet het karakter 
van een verhoor krijgen. Het gaat alleen om het toetsen van de verdenking.  

• Er wordt, ingeval de verdachte een medewerker is, overwogen welke strafrechtelijke (bv. 
aangifte) en arbeidsrechtelijke (bv. schorsing) stappen er ondernomen dienen te worden.  

• Er wordt, ingeval de verdachte een leerling is, overwogen welke strafrechtelijke (bv. aangifte) en 
wettelijke (bv. schorsing) stappen er ondernomen dienen te worden.  

• Het voorval wordt gemeld bij het Bestuur en de Inspectie Onderwijs, i.c. de 
vertrouwensinspecteur. Leidt overleg met de vertrouwensinspecteur tot de conclusie dat er een 
redelijk vermoeden is van geweld jegens een leerling, dan is het bestuur verplicht aangifte te 
doen bij politie of justitie.  

• De ouders of de wettelijke vertegenwoordigers worden op de hoogte gesteld. Er wordt daarbij 
ook gewezen op de mogelijkheid zelfstandig melding te doen bij de Landelijke 
Klachtencommissie waarbij Mozarthof is aangesloten, de Inspectie Onderwijs en/of politie. 
Tevens wordt nagegaan of er behoefte is aan verdere ondersteuning van de ouders in deze 
situatie en op welke wijze de ouders betrokken willen zijn.  

• De noodzaak tot medisch onderzoek wordt in overleg met de politie bepaald m.b.t. 
bewijsvoering.  

• Denk aan de begeleiding van het team van medewerkers in deze situatie met het oog op de 
andere leerlingen en de onderlinge samenwerking. Daarbij wordt benadrukt dat ook voor 
medewerkers de mogelijkheid bestaat om voor een individueel gesprek met de interne 
contactpersoon of het MT contact op te nemen.  

• Informeer leerlingen op zodanige wijze dat ze het voorval op school of in hun klas een plaats 
kunnen geven.  
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• Bij de evaluatie van het voor- en natraject door het MT zijn de volgende punten van belang:  
o Zijn er aanwijzingen om de vastgelegde procedure bij te stellen?  
o Is de begeleiding/behandeling van het slachtoffer en andere betrokkenen adequaat 

uitgevoerd?  

• De gegevens met betrekking tot het voorval worden in een gesloten enveloppe in het dossier 
van de betreffende leerling bewaard. Het privacyreglement zal daarbij in acht worden genomen.  

 
RELEVANTE BIJLAGEN  

• Nazorg en reglement nazorg m.b.t. agressief gedrag (bijlage 1)  

• Procedure schorsing en verwijdering (bijlage 5)  

• Procedure schorsing en verwijdering van medewerkers (CAO PO)  
 
 

STAPPENPLAN BIJ HET VERMOEDEN VAN FYSIEK GEWELD TEGEN EEN LEERLING BUITEN DE 

SCHOOL (THUIS, STAGEPLEKPLEK, ENZ.).  
We hanteren als basis de stappen van de meldcode van het Ministerie van VWS: 1. In kaart brengen 
van signalen 2. Collegiale consultatie 3. Gesprek met de cliënt 4. Wegen van het geweld of 
kindermishandeling 5. Beslissen: hulp organiseren of melden. 
1. 1Diegene die een vermoeden heeft, de melder (medeleerling, medewerker, etc.), informeert 

de afdelingsleider, directeur of interne contactpersoon. De interne contactpersoon en/of de 
melder melden het vermoeden bij de directeur. Ook de leerling zelf (het vermeende 
slachtoffer) kan de melding doen. 

2. Namens het MT onderzoekt een aangewezen lid van het CvB (zonder waarheidsvinding en 
zonder bewijsvoering in een later stadium te schaden) samen met de melder of er voldoende 
aanwijzingen zijn om het vermoeden verder te onderbouwen. In het geval van seksueel 
overschrijdend gedrag is het aangewezen CvB lid E. v.d. Vat (orthopedagoge Mozarthof). In het 
geval van ander fysiek geweld is het aangewezen CvB lid H. de Lange (maatschappelijk 
deskundige Mozarthof). 

3. Het CvB zal op grond van de verzamelde informatie besluiten of er sprake is van meer dan een 
vermoeden.  

4. Het CvB zal, indien er sprake is van meer dan een vermoeden, zo snel mogelijk, maar binnen 
maximaal 5 dagen, een plan voor het vervolgtraject voorleggen aan de directeur.  

5. De directeur neemt op grond van het voorstel van het CvB een besluit over het vervolgtraject.  
6. Daar waar het gaat om een vermoeden van fysiek geweld in de thuissituatie wordt dit 

vermoeden direct doorgeleid naar Veilig Thuis. 
 
 

3.3 VERNIELING 
  
ALGEMENE DEFINITIE  
Het opzettelijk en zonder toestemming/instemming van de eigenaar vernielen, beschadigen, 
onbruikbaar maken of wegmaken van een goed dat geheel of te dele aan een ander toebehoort. 
Onder de algemene definitie valt ook graffiti.  
 
TOELICHTING  
Vernieling is een uiting van gebrek aan respect voor andermans eigendommen. Vernieling kan zich 
zowel richten op een specifiek slachtoffer als op een toevallig (anoniem) slachtoffer. Zeker als de 
vernieling zich richt op een specifiek (bewust gekozen) slachtoffer moet aandacht besteed worden 
aan de achtergronden van de vernieling om herhaling of verergering van maatregelen tegen het 
slachtoffer te voorkomen.  
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Bij lichte vormen van vernieling, waarbij schadevergoeding of schadeherstel kan worden 
overeengekomen, sanctioneert de school zelf de gedragingen conform de ontwikkelde 
sanctiestructuur. Bij een ernstige vernieling of als er sprake is van herhaling of van een groepsdelict, 
of als schadevergoeding/schadeherstel niet kan worden bereikt, zal ook de politie in kennis worden 
gesteld. Op school zal duidelijk worden gemaakt dat vernieling niet geaccepteerd wordt. De 
beoordeling van wat lichte of ernstige vernieling is, is situationeel bepaald.  
 

STAPPENPLAN BIJ ERNSTIGE VERNIELING, HERHALING, EEN GROEPSDELICT OF ALS 

SCHADEVERGOEDING/SCHADEHERSTEL NIET KAN WORDEN BEREIKT  
1. Diegene die de vernieling constateert meldt dit direct bij de directeur.  
2. De verdachte wordt in het kader van hoor- en wederhoor in de gelegenheid gesteld om te 

reageren.  
3. De directeur informeert zowel de ouders/verzorgers van de dader als de ouders/verzorgers van 

de benadeelde.  
4. De directeur stelt de politie in kennis van de vernieling en geeft alle relevante informatie over 

feiten en personen door aan de politie.  
5. De directeur ondersteunt, indien nodig, de benadeelde bij het doen van aangifte.  
 
RELEVANTE BIJLAGEN 

• Procedure schorsing en verwijdering (bijlage 5)  

• Procedure schorsing en verwijdering van medewerkers (CAO PO)  
 
 

3.4 DIEFSTAL  
 
ALGEMENE DEFINITIE  
Het wegnemen van een goed dat geheel of ten dele aan een ander behoort met het doel zich dat toe 
te eigenen.  
 
TOELICHTING  
Bij een incidentele kleine diefstal waarbij schadevergoeding of teruggave van het gestolen goed kan 
worden bereikt sanctioneert de school de gedragingen zelf. Bij een herhaling of als het gaat om een 
goed met meer dan geringe waarde, of als schadevergoeding of teruggave niet mogelijk is, zal de 
school naast de te nemen schoolmaatregelen ook de politie in kennis stellen en indien gewenst 
aangifte doen. In beide situaties maakt de school duidelijk dat diefstal serieus genomen wordt en 
niet wordt getolereerd.  
 

STAPPENPLAN BIJ DIEFSTAL VAN EEN GOED MET MEER DAN GERINGE WAARDE, HERHALING OF 

ALS SCHADEVERGOEDING NIET MOGELIJK IS  
1. Diegene die de diefstal constateert meldt dit direct bij de directeur.  
2. De verdachte wordt in het kader van hoor- en wederhoor in de gelegenheid gesteld om te 

reageren.  
3. De directeur informeert zowel de ouders/verzorgers van de dader als de ouders/verzorgers van 

het slachtoffer.  
4. De directeur stelt de politie in kennis van de diefstal en geeft alle relevante informatie over 

feiten en personen door aan de politie.  
5. De directeur ondersteunt, indien nodig, het slachtoffer bij het doen van aangifte.  
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RELEVANTE BIJLAGEN 

• Procedure schorsing en verwijdering (bijlage 5)  

• Procedure schorsing en verwijdering van medewerkers (CAO PO)  
 
 

3.5 SEKSUELE INTIMIDATIE, SEKSUEEL MISBRUIK/MISDRIJF  
We hanteren als basis de stappen van de meldcode van het Ministerie van VWS: 1. In kaart brengen 
van signalen 2. Collegiale consultatie 3. Gesprek met de cliënt 4. Wegen van het geweld of 
kindermishandeling 5. Beslissen: hulp organiseren of melden. 
 
ALGEMENE DEFINITIE:  
Onder seksuele intimidatie/misbruik/misdrijf wordt verstaan iedere vorm van seksueel of seksueel 
getint gedrag/ seksuele of seksueel getinte toenadering, verbaal, non-verbaal, fysiek, bewust of 
onbewust van de kant van de medewerkers, leerlingen of anderen, die door de personen die het 
ondergaan of het signaleren als negatief, ongewenst of gedwongen wordt ervaren ongeacht op 
welke momenten en in welke situaties.  
 
TOELICHTING  
Bij seksuele intimidatie/misbruik/misdrijf gaat het veelal om seksuele contacten vanuit een vaak 
afhankelijke positie, waarbij sprake kan zijn van lichamelijk of relationeel overwicht, emotionele druk 
of dwang. Het kan hier zowel gaan om seksueel misbruik door (on)bekenden, medewerkers en 
leerlingen, als om seksueel misbruik door verwanten (incest). Ook ongewenste intimiteiten ten 
aanzien van leerlingen of medewerkers worden opgevat als seksueel misdrijf.  
Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat seksueel getinte handelingen en uitlatingen door personeel 
en andere volwassenen binnen Mozarthof op geen enkele wijze worden geaccepteerd. Seksueel 
getinte handelingen en uitingen door leerlingen worden eveneens niet geaccepteerd, mits de 
verstandelijke vermogens toereikend zijn om dit te begrijpen. 
 
ER IS SPRAKE VAN SEKSUELE INTIMIDATIE ALS:  

• het slachtoffer onder druk wordt gezet in een gezagsrelatie (ouder-kind, medewerker-leerling of 
leidinggevende-ondergeschikte) of dat er sprake is van geweld of dreiging  

 
ER IS SPRAKE VAN SEKSUEEL MISBRUIK ALS:  

• het slachtoffer bij bepaalde seksueel getinte handelingen geen toestemming geeft of door de 
ernst van de lichamelijke en/of verstandelijke beperking niet in staat is toestemming te geven  

 
Seksueel misbruik uit zich in vele vormen, variërend van dubbelzinnige opmerkingen, seksueel 
getinte grapjes, ongewenste aanrakingen tot aanranding en verkrachting  
 
ER IS SPRAKE VAN EEN SEKSUEEL MISDRIJF BIJ:  

• verkrachting, ontucht of aanranding en het tonen van pornografische afbeeldingen aan kinderen  
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STAPPENPLAN BIJ SEKSUEEL MISBRUIK VAN EEN LEERLING DOOR EEN MEDEWERKER 

(STRAFRECHTELIJKE PROCEDURE, BESTUUR BETROKKEN), RESP. VAN EEN LEERLING DOOR EEN 

ANDERE LEERLING (WIJ BEKIJKEN DAT OP ONTWIKKELINGSLEEFTIJD)  
In geval een medewerker betrapt wordt in een misbruiksituatie met een leerling óf als een leerling 
betrapt wordt in een misbruiksituatie met een andere leerling geldt het volgende:  
1. Diegene die het misbruik constateert, de melder, (ouder, leerling, medewerker etc.) draagt er 

zorg voor dat het misbruik onmiddellijk stopt. Vervolgens meldt de melder het incident bij de 
interne contactpersoon/aandachtsfunctionaris. De interne 
contactpersoon/aandachtsfunctionaris en/of de melder melden het incident bij de directeur. De 
directeur onderneemt verdere stappen. Ook de leerling zelf (slachtoffer) kan de melding doen.  

2. Het MT komt direct bij elkaar, maakt een plan voor het vervolgtraject. 
3. De directeur neemt op grond van dit MT overleg een besluit over het vervolgtraject en 

informeert het bestuur.  
4. Er wordt één woordvoerder benoemd.  
5. Er wordt een logboek van alle gebeurtenissen bijgehouden.  
 
AANDACHTSPUNTEN  

• Sporen en ander bewijsmateriaal worden veilig gesteld.  

• De verdachte wordt in het kader van wederhoor betreffende de verdenking door het MT 
geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld te reageren. Dit wederhoor mag niet het karakter 
van een verhoor krijgen. Het gaat alleen om het toetsen van de verdenking.  

• Er wordt, ingeval de verdachte een medewerker is, overwogen welke strafrechtelijke (bv. 
aangifte) en arbeidsrechtelijke (bv. schorsing) stappen er ondernomen dienen te worden.  

• Er wordt, ingeval de verdachte een leerling is, overwogen of er strafrechtelijke (bv. aangifte) en 
wettelijke (bv. schorsing) stappen er ondernomen dienen te worden.  

• Het voorval wordt, wanneer het een medewerker betreft, gemeld bij de Inspectie Onderwijs, i.c. 
de vertrouwensinspecteur. Leidt overleg met de vertrouwensinspecteur tot de conclusie dat er 
een redelijk vermoeden is van een seksueel misdrijf jegens een leerling, dan is het bestuur 
wettelijk verplicht aangifte te doen bij politie of justitie.  

• De ouders of de wettelijke vertegenwoordigers worden op de hoogte gesteld. Er wordt daarbij 
ook gewezen op de mogelijkheid zelfstandig melding te doen bij de Landelijke 
Klachtencommissie waarbij Mozarthof is aangesloten, de Inspectie Onderwijs en/of politie. 
Tevens wordt nagegaan of er behoefte is aan verdere ondersteuning van de ouders in deze 
situatie en op welke wijze de ouders betrokken willen zijn.  

• De noodzaak tot medisch-forensisch onderzoek wordt in overleg met de politie bepaald m.b.t. 
bewijsvoering en seksueel overdraagbare aandoeningen.  

• Denk aan de begeleiding van het team van medewerkers in deze situatie met het oog op de 
andere leerlingen en de onderlinge samenwerking. Daarbij wordt benadrukt dat ook voor 
medewerkers de mogelijkheid bestaat om voor een individueel gesprek met de interne 
contactpersoon of het MT contact op te nemen.  

• Informeer leerlingen op zodanige wijze dat ze het voorval op school of in hun klas een plaats 
kunnen geven.  

• Een dergelijke situatie binnen school kan als katalysator werken ten aanzien van een eigen 
misbruiksituatie in het verleden. Wees alert op de reacties van leerlingen, medewerkers en 
andere direct betrokkenen.  

• Bij de evaluatie van het voor- en natraject door het MT zijn de volgende punten van belang:  
o Zijn er aanwijzingen om de vastgelegde procedure bij te stellen?  
o Is de begeleiding/behandeling van het slachtoffer en andere betrokkenen adequaat 

uitgevoerd?  
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• De gegevens met betrekking tot het voorval worden in een gesloten enveloppe in het dossier 
van de betreffende leerling bewaard. Het privacyreglement zal daarbij in acht worden genomen.  

 
RELEVANTE BIJLAGEN 

• Meld- en aangifteplicht seksueel misbruik en Meldcode Mozarthof (bijlage 3)  

• Procedure schorsing en verwijdering (bijlage 5)  

• Procedure schorsing en verwijdering van medewerkers (CAO PO)  

• Vertrouwensinspecteur (bijlage 6)  

• Aandachtspunten bij het bespreekbaar maken van (vermoedens van) seksueel misbruik (bijlage 
7)  

• Signaleringslijst seksueel misbruik (bijlage 8)  
 

STAPPENPLAN BIJ HET VERMOEDEN VAN SEKSUEEL MISBRUIK VAN EEN LEERLING DOOR EEN 

MEDEWERKER. 
1. Diegene die een vermoeden heeft, de melder (ouder, leerling, vermeende slachtoffer zelf, 

medewerker, etc.), meldt dit vermoeden bij de interne contactpersoon/aandachtsfunctionaris of 
directeur. De interne contactpersoon/aandachtsfunctionaris en/of directeur verwijzen meteen 
door naar de externe vertrouwenspersoon om elke zweem van belangenverstrengeling tegen te 
gaan.  

2. De directeur doet melding van het vermoeden bij de vertrouwensinspecteur. Hier worstelen we 
mee. Advies aan Els Rietveld vragen! 

 
 

STAPPENPLAN BIJ HET VERMOEDEN VAN SEKSUEEL MISBRUIK VAN EEN LEERLING DOOR EEN 

LEERLING. 
1. Diegene die een vermoeden heeft, de melder (ouder, leerling, medewerker, etc.), meldt dit 

vermoeden bij de interne contactpersoon/aandachtsfunctionaris. De interne 
contactpersoon/aandachtsfunctionaris en/of de melder melden het vermoeden bij de directeur. 
Ook de leerling zelf (het vermeende) slachtoffer kan de melding doen.  

2. Namens het MT onderzoekt een aangewezen lid van het CvB (zonder waarheidsvinding en 
zonder bewijsvoering in een later stadium te schaden) samen met de melder of er voldoende 
aanwijzingen zijn om het vermoeden verder te onderbouwen. In het geval van een vermoeden 
van seksueel overschrijdend gedrag is het aangewezen CvB lid E. v.d. Vat (orthopedagoge 
Mozarthof).  

3. Het CVB zal op grond van de verzamelde informatie besluiten of er sprake is van meer dan een 
vermoeden.  

4. Het CVB zal, indien er sprake is van meer dan een vermoeden, zo snel mogelijk, maar maximaal 
binnen 5 dagen, een plan voor het vervolgtraject voorleggen aan de directeur.  

5. De directeur neemt op grond van het voorstel van het CVB een besluit over het vervolgtraject en 
informeert het Bestuur.  

6. Het MT zorgt voor het tot stand komen van een evaluatie t.a.v. het voortraject en, in de situatie 
waarin het vermoeden bevestigd is, t.a.v. het vervolgtraject.  
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AANDACHTSPUNTEN  
Er kunnen zich 3 situaties voordoen:  
 
1. Het vermoeden wordt niet bevestigd, bewijzen zijn niet gevonden.  

• De CVB deelt schriftelijk aan de directeur de aanleiding en de conclusie mee. 

• De melder wordt door directie bedankt voor zijn alertheid. Er wordt om medewerking gevraagd 
om over deze zaak verder te zwijgen omdat het hier over niet bevestigde vermoedens gaat. 
Mochten zich nieuwe feiten voordoen dan is het zaak dat de melder deze opnieuw onder de 
aandacht van het MT brengt.  

• Alle beschikbare informatie wordt vernietigd. De betrokkene naar wie het onderzoek is gedaan 
wordt niet geïnformeerd.  

 
2. Het vermoeden wordt niet bevestigd maar blijft bestaan, de bewijslast is onvoldoende.  

• Het bestuur weegt, ingeval het de medewerker betreft, af of de werksituatie binnen de 
schoollocatie gehandhaafd kan blijven met het oog op:  
o de relatie met de melder  
o het mentorschap  
o de samenwerking met collega’s  
o verantwoordelijkheid naar ouders  

• Het MT weegt, ingeval het een leerling betreft, af of er veranderingen in de schoolsituatie 
moeten worden aangebracht met oog op  
o de relatie tussen vermeend slachtoffer en de vermeende dader  
o verantwoordelijkheid naar de ouders  

• Het bestuur of MT weegt de mogelijkheid af om, gezien het feit dat vermoedens zijn blijven 
bestaan, e.e.a. met de vermeende dader te bespreken.  

 
3. Het vermoeden wordt bevestigd, de bewijslast lijkt reëel.  

• De vertrouwenspersoon/aandachtsfunctionaris dient over voldoende kennis en ervaring te 
beschikken om binnen een dergelijke situatie slachtoffer en dader te kunnen ondersteunen en 
begeleiden, ook met het oog op een eventueel medisch onderzoek. Indien de 
vertrouwenspersoon over onvoldoende kennis en ervaring beschikt of er sprake is van een 
loyaliteitsprobleem (wanneer het een collega betreft) wordt doorverwezen naar de externe 
vertrouwenspersoon. De interne contactpersoon kan ook advies inwinnen bij de externe 
vertrouwenspersoon.  

• Sporen en ander bewijsmateriaal worden veilig gesteld.  

• De verdachte wordt in het kader van wederhoor betreffende de verdenking door het MT 
geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld om te reageren. Dit wederhoor mag niet het 
karakter van een verhoor krijgen. Het gaat alleen om het toetsen van de verdenking.  

• Er wordt overwogen welke strafrechtelijke (bv. aangifte) en wettelijke (bv. schorsing) stappen er 
ondernomen dienen te worden.  

• Betreft het een vermoeden van seksueel misbruik door een medewerker, dan wordt het voorval 
altijd gemeld bij de Inspectie Onderwijs, i.c. de vertrouwensinspecteur. Leidt overleg met de 
vertrouwensinspecteur tot de conclusie dat er een redelijk vermoeden is van een seksueel 
misdrijf jegens een leerling, dan is het bestuur wettelijk verplicht aangifte te doen bij politie of 
justitie.  

• De ouders of de wettelijke vertegenwoordigers worden op de hoogte gesteld. Er wordt daarbij 
ook gewezen op de mogelijkheid om zelfstandig melding te doen bij de Landelijke 
Klachtencommissie waarbij Mozarthof is aangesloten, de Inspectie Onderwijs en/of politie. 
Tevens wordt nagegaan of er behoefte is aan verdere ondersteuning van de ouders in deze 
situatie en op welke wijze ouders betrokken willen zijn.  
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• De noodzaak tot medisch-forensisch onderzoek wordt in overleg met politie bepaald m.b.t. 
bewijsvoering en seksueel overdraagbare aandoeningen.  

• Denk aan de begeleiding van het team van medewerkers in deze situatie met het oog op de 
andere leerlingen en de onderlinge samenwerking. Daarbij wordt benadrukt dat ook voor 
medewerkers de mogelijkheid bestaat om voor een individueel gesprek met de interne 
contactpersoon of het MT contact op te nemen.  

• Informeer leerlingen op zodanige wijze dat ze dingen die zich voordoen op school of in hun klas 
een plaats kunnen geven.  

• Een dergelijke situatie binnen een voorziening kan als katalysator werken ten aanzien van een 
eigen misbruiksituatie in het verleden. Wees alert op reacties van leerlingen, medewerkers en 
andere direct betrokkenen in deze.  

• Bij de evaluatie van het voor- en na traject zijn de volgende punten van belang:  
o Zijn er aanwijzingen om de vastgestelde procedure bij te stellen?  
o Is de begeleiding/behandeling van het slachtoffer en andere betrokkenen adequaat 

uitgevoerd?  
 
De gegevens met betrekking tot de misbruiksituatie worden in een gesloten enveloppe in het dossier 
van de betreffende leerling bewaard. Het privacyreglement zal daarbij in acht worden genomen.  
 
 

STAPPENPLAN BIJ HET VERMOEDEN DAT DE LEERLING IN DE THUISSITUATIE SEKSUEEL WORDT 

MISBRUIKT.  
1. Diegene die een vermoeden heeft, de melder (ouder, leerling, vermeende slachtoffer, 

medewerker, etc.), meldt het vermoeden bij de afdelingsleider, directeur of interne 
contactpersoon/aandachtsfunctionaris. De interne contactpersoon en/of de melder melden het 
vermoeden bij de directeur. 

2. Daar waar het gaat om een vermoeden van seksueel misbruik in de thuissituatie wordt dit 
vermoeden direct doorgeleid naar Veilig Thuis. De maatschappelijk deskundige heeft hierbij een 
belangrijke rol. 

 
 

STAPPENPLAN BIJ HET VERMOEDEN DAT DE LEERLING BUITEN DE SCHOOL SEKSUEEL WORDT 

MISBRUIKT (BIJV. STAGEPLEK) 
1. Diegene die een vermoeden heeft, de melder (ouder, leerling, vermeende slachtoffer, 

medewerker, etc.), meldt het vermoeden bij de afdelingsleider, directeur of interne 
contactpersoon/aandachtsfunctionaris. De interne contactpersoon/aandachtsfunctionaris en/of 
de melder melden het vermoeden bij de directeur. Deze onderneemt verdere stappen.  

2. Namens het MT onderzoekt een aangewezen lid van het CvB (zonder waarheidsvinding en 
zonder bewijsvoering in een later stadium te schaden) samen met de melder of er voldoende 
aanwijzingen zijn om het vermoeden verder te onderbouwen. In het geval van seksueel 
overschrijdend gedrag is het aangewezen CvB lid E. v.d. Vat (orthopedagoge Mozarthof).  

3. Het CVB zal op grond van de verzamelde informatie besluiten of er sprake is van meer dan een 
vermoeden.  

4. Het CVB zal, indien er sprake is van meer dan een vermoeden, zo snel mogelijk, maar binnen 
maximaal 5 dagen, een plan voor het vervolgtraject voorleggen aan de directeur.  

5. De directeur neemt op grond van het voorstel van het CvB een besluit over het vervolgtraject en 
informeert het Bestuur.  

6. Het MT zorgt voor het tot stand komen van een evaluatie t.a.v. het voortraject en, in de situatie 
waarin het vermoeden bevestigd is, t.a.v. het vervolgtraject.  
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AANDACHTSPUNTEN  
Als mogelijke uitkomsten zijn er drie mogelijkheden:  
 
1. Het vermoeden wordt niet bevestigd, bewijzen zijn niet gevonden.  

• De CvB deelt schriftelijk aan de directie de aanleiding en de conclusie van het onderzoek mee.  

• De melder wordt bedankt voor zijn alertheid. Er wordt om medewerking gevraagd om over deze 
zaak verder te zwijgen omdat het hier over niet bevestigde vermoedens gaat. Mochten zich 
nieuwe feiten voordoen dan is het zaak dat de melder deze opnieuw onder de aandacht van het 
MT brengt.  

• Alle beschikbare informatie wordt vernietigd. De betrokkene naar wie het onderzoek is gedaan 
wordt niet geïnformeerd.  

 
2. Het vermoeden wordt niet bevestigd maar blijft bestaan, de bewijslast is onvoldoende.  

• Er wordt afgewogen of het zinvol is het vermoeden voor te leggen aan de vermeende dader.  

• Afgewogen wordt of het contact tussen de vermeende dader en het slachtoffer in de situatie 
gehandhaafd kan blijven met het oog op:  
o de gewenste veiligheid voor de leerling  
o de weerbaarheid van de leerling  
o in geval van vermoeden van misbruik in de thuissituatie: de eventuele gevolgen voor de 

leerling indien contact met de thuissituatie veranderd wordt.  
 
3. Het vermoeden wordt bevestigd, de bewijslast lijkt reëel.  

• Afhankelijk van de leeftijd van de leerling wordt Veilig Thuis ingeschakeld. Bij twijfel i.v.m. de 
leeftijd (de ontwikkelingsleeftijd van onze leerlingen is evident lager dan de kalenderleeftijd) 
advies vragen bij Veilig thuis. 

• Het MT onderneemt stappen om de voor de leerling ongewenste situatie zo snel als mogelijk te 
beëindigen.  

• Sporen en ander bewijsmateriaal worden veilig gesteld.  

• Er wordt overwogen welke strafrechtelijke (bv. aangifte) stappen er ondernomen dienen te 
worden.  

• Het voorval wordt gemeld bij de Inspectie Onderwijs, i.c. de vertrouwensinspecteur. Leidt 
overleg met de vertrouwensinspecteur tot de conclusie dat er een redelijk vermoeden is van een 
seksueel misdrijf jegens een leerling, dan is de bestuurder wettelijk verplicht aangifte te doen bij 
politie of justitie.  

• Indien zij niet tot de (vermeende) daders behoren, worden de ouders of wettelijke 
vertegenwoordigers op de hoogte gesteld. Er wordt daarbij ook gewezen op de mogelijkheid om 
zelfstandig melding te doen bij Justitie. Tevens wordt nagegaan of er behoefte is aan verdere 
ondersteuning van de ouders in deze situatie en op welke wijze ouders betrokken willen zijn.  

• De noodzaak tot medisch-forensisch onderzoek wordt in overleg met de politie bepaald m.b.t. 
bewijsvoering en seksueel overdraagbare aandoeningen.  

• Denk aan de begeleiding van het team van medewerkers in deze situatie. Daarbij wordt 
benadrukt dat ook voor medewerkers de mogelijkheid bestaat om voor een individueel gesprek 
met de interne contactpersoon of het MT op te nemen.  

• De gegevens met betrekking tot de misbruiksituatie worden in een gesloten enveloppe in het 
dossier van de betreffende leerling bewaard. Het privacyreglement zal daarbij in acht worden 
genomen.  

 
RELEVANTE BIJLAGEN  

• Meld- en aangifteplicht seksueel misbruik en Meldcode Mozarthof (bijlage 3)  

• Procedure schorsing en verwijdering (bijlage 5)  

• Procedure schorsing en verwijdering van medewerkers (CAO PO)  
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• Vertrouwensinspecteur (bijlage 6)  

• Aandachtspunten bij het bespreekbaar maken van (vermoedens van) seksueel misbruik (bijlage 
7)  

• Signaleringslijst seksueel misbruik (bijlage 8)  
 
 

STAPPENPLAN IN DE SITUATIE WAARBIJ DE MEDEWERKER ZELF CONSTATEERT DAT ER EEN 

DREIGING IS OM TE VER TE GAAN, DAN WEL DE MEDEWERKER CONSTATEERT DAT ER EEN 

DREIGING IS DAT HIJ BUITEN ZIJN SCHULD IN EEN ONGEWENSTE SITUATIE GEBRACHT WORDT.  
1. De betreffende medewerker meldt - eventueel na overleg met de interne of externe 

contactpersoon - de situatie waarin hij dreigt te ver te gaan, dan wel buiten zijn schuld in terecht 
dreigt te komen, aan de directeur.  

2. De directeur neemt kennis van wat de medewerker hem vertelt en deelt de medewerker mede 
dat hij binnen 24 uur met de betrokken medewerker op de situatie zal terugkomen.  

3. De directeur maakt in nauwe samenwerking met de direct leidinggevende van betrokkene een 
begeleidingsplan en draagt er zorg voor dat het plan kan worden uitgevoerd, waardoor 
gewaarborgd wordt dat de ongewenste situatie beëindigd of voorkomen wordt.  

4. De direct leidinggevende meldt de directeur als de medewerker géén medewerking wil of kan 
verlenen aan het opgestelde plan.  

 
 
AANDACHTSPUNTEN  

• Bij begeleidingscontacten kunnen bij leerlingen seksuele gevoelens opgeroepen worden. Het 
hanteren van deze gevoelens kan moeilijk en riskant zijn voor zowel medewerker als leerling. 
Het hebben van gevoelens bij leerlingen is geen teken van falen, noch is het vreemd 
geconfronteerd te worden met door leerlingen gecreëerde, maar ongewenste situaties. Wel is 
het zaak deze situaties direct te signaleren, zodat er verantwoord en professioneel gehandeld 
kan worden.  

• De leidinggevenden hebben tot taak mogelijkheden aan te dragen en zo nodig middelen ter 
beschikking te stellen waardoor betrokken medewerkers in staat gesteld worden inzicht te 
krijgen in de eigen gevoelens en die van de leerlingen en te leren hoe hiermee om te gaan.  

• Het kan zo zijn dat de medewerker wel aangeeft problemen te hebben met de 
begeleidingssituatie, maar de precieze inhoud van die problemen niet wil bespreken met een 
leidinggevende. In dat geval moet hij instemmen met de door de leidinggevenden 
geformuleerde voorwaarden waarop de begeleiding van de leerling gestalte dient te krijgen.  

• Het is ook mogelijk dat de begeleiding van de leerling door de betreffende medewerker wordt 
opgeschort of wordt overgedragen aan een andere medewerker.  

• De leerling wordt op de hoogte gebracht van de situatie en van de gevolgen hiervan voor 
betrokkenen. Het is van belang dat de leerling weet wat hij wel en niet van zijn begeleiders mag 
verwachten en dat er in dit opzicht onderscheid is tussen enerzijds aandacht en intimiteit en 
anderzijds het seksualiseren van gevoelens.  

 
RELEVANTE BIJLAGEN 

• Vertrouwenspersoon (bijlage 2)  
 
SITUATIE VAN SEKSUELE INTIMIDATIE EN/OF SEKSUEEL MISBRUIK VAN EEN MEDEWERKER DOOR EEN ANDERE 

MEDEWERKER.  
Wanneer een medewerker zich door een andere medewerker seksueel geïntimideerd voelt, dan wel 
dat er sprake is van (vermeend) seksueel misbruik van een medewerker door een andere 
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medewerker, dan kan betreffende medewerker, eventueel na overleg met de interne 
contactpersoon, dat melden bij de externe vertrouwenspersoon van Mozarthof. 
 
RELEVANTE BIJLAGEN:  

• Vertrouwenspersoon (bijlage 2)  
 
 

3.6 PESTEN  
We hebben ervoor gekozen om m.b.t. het onderwerp pesten een apart plan van aanpak op te 
stellen. Voorkomen van pesten en adequaat reageren in pestsituaties zien we als een belangrijke 
kerntaak binnen ons sociaal veiligheidsbeleid. Om de toegankelijkheid van het protocol te vergroten 
hebben we een plan van aanpak beschreven in het document ‘Plan van aanpak tegen pesten: 
preventie en interventie’. Bij deze verwijzen we vooral ook naar dit document dat op dfs is te vinden 
(dfs-modellen-sociale veiligheid). 
 
ALGEMENE DEFINITIE  
Pesten is het systematisch uitoefenen van psychische en/of fysieke mishandeling door één of 
meerdere individuen op een persoon die niet in staat is zichzelf te verdedigen.  
 
TOELICHTING  
Pesten is onaanvaardbaar gedrag en vormt een bedreiging voor het individu  
(in het bijzonder voor de leerlingen) en voor de sfeer op school. Bij pesten is de macht ongelijk 
verdeeld. Pesten heeft negatieve gevolgen voor het slachtoffer. Deze kan niet voor zichzelf opkomen 
noch zich verweren. Doet hij/zij dit wel dan kan dat voor de pester(s) reden zijn om hem/haar nog 
harder aan te pakken.  
 
Pesten moet niet verward worden met plagen. Bij plagen is er sprake van incidenten. Een persoon 
zegt iets, een ander zegt iets terug en meestal is het dan afgelopen. Vaak is het een kwestie van 
elkaar voor de gek houden. De machtsverhouding is gelijk. Plager(s) en geplaagde(n) hebben een 
gelijke of bijna gelijke macht. Bij plagen loopt de geplaagde geen blijvende psychische en/ of fysieke 
schade op en is in staat om zich te verweren.  
 

STAPPENPLAN M.B.T. DE LEERLINGEN  
• Maak aan de leerlingen duidelijk dat signalen van pesten (iets anders dan plagen!) doorgegeven 

moeten worden aan de leerkracht. Leg uit dat dit geen klikken is  

• Personeel en leerlingen noemen leerlingen niet met een bijnaam die als kwetsend ervaren kan 
worden. De positieve gedragsverwachting die hier bij hoort: we noemen elkaar bij de naam. 

• Personeel en leerlingen maken geen opmerkingen over kleding en/of uiterlijk die als kwetsend 
ervaren kunnen worden. De positieve gedragsverwachting die hier bij hoort: we doen aardig 
voor elkaar. 

• Indien de leerkracht pesten heeft gesignaleerd:  
o geeft hij/zij duidelijk en ondubbelzinnig aan dat hij dergelijk gedrag niet accepteert en 

derhalve het gedrag afkeurt  
o probeert hij/zij zicht te krijgen op de oorzaak, de omvang van het pestgedrag en de 

mogelijke gevolgen voor het slachtoffer  
o probeert hij/zij het invoelend vermogen van de pester en de “zwijgende meerderheid” te 

vergroten (“als jij nu eens gepest werd…”)  
o brengt hij/zij het probleem bij de afdelingsleider ter sprake en wordt er vervolgens 

overgegaan naar een plan van aanpak  
o stelt hij/zij de ouders van de betrokkenen (pester, gepeste) op de hoogte en geeft aan hoe 

de school dit probleem gaat aanpakken  
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STAPPENPLAN M.B.T. HET PERSONEEL  
Pesten komt niet alleen voor tussen leerlingen. Ook personeelsleden kunnen hier onderling mee 
geconfronteerd worden. Om pesten tegen te gaan kunnen de volgende regels worden gegeven:  

• Maak de pester duidelijk dat hij/zij te ver gaat, dat zijn “grapjes” niet meer leuk zijn  

• Zoek steun bij de interne contactpersoon van de school. Vergeet niet de rol van de 
directie/leidinggevende te bespreken. Een goede leidinggevende kan het pesten in de kiem 
smoren  

• Houd zelf een logboek bij. Zo weet je wanneer er ongewenste zaken hebben plaatsgevonden en 
wie er bij aanwezig waren.  

• Bedenk dat je niet alleen zelf het slachtoffer bent maar ook de organisatie. Uiteindelijk heeft ook 
het bestuur belang bij goede onderlinge verhoudingen (terugdringen van het ziekteverzuim)  

• Vraag je af wat de motieven van de pester zijn want dan ben je ook in staat om er beter tegen 
op te treden. Sommige mensen pesten simpelweg omdat ze verwachten er voordeel mee te 
behalen  

• Praat met collega’s die getuige zijn van het pestgedrag. Vaak vormen zij de zwijgende 
meerderheid. Ze zien het pesten wel, maar treden niet op, misschien om te voorkomen dat ze 
het volgende slachtoffer worden  

• Lees over het onderwerp. Verhalen van anderen kunnen je het gevoel geven dat je niet alleen 
staat. Je kunt leren van hun ervaringen  

• Neem contact op met je directeur; deze is met de bestuurder op grond van de Arbowet verplicht 
maatregelen te nemen.  

 
 

3.7 CYBERPESTEN EN INTERNET  
 
ALGEMENE DEFINITIE  
Cyberpesten is het systematisch kwetsen of bedreigen van personen via e-mail en internet of 
bedreigen of lastigvallen via chatprogramma’s.  
 
TOELICHTING  

• Cyberpesten gebeurt vaak anoniem. De daders voelen zich veilig, ongenaakbaar en 
onherkenbaar, waardoor ze weinig terughoudend zijn  

• Cyberpesten is directer en harder dan “gewoon” pesten. Omdat dader en slachtoffer niet in 
direct contact met elkaar staan, verschuiven hierdoor grenzen en gaat de dader verder omdat 
deze zich niet geremd voelt  

• Het slachtoffer voelt zich onveiliger dan bij gewoon pesten want hij is nergens vrij; niet op 
school en ook niet thuis  

• De impact van cyberpesten is veel groter dan bij gewoon pesten, omdat er veel meer mensen 
zijn die via het internet kennis kunnen nemen van het cyberpesten  

• Slachtoffers, medeweters én daders die er mee te maken hebben zijn hierover vaak niet open  
 
Zowel medewerkers als ouders spelen bij cyberpesten een belangrijke rol. Een goede begeleiding van 
de leerling bij het internetten, het geven van voorlichting over hoe om te gaan met wachtwoorden, 
persoonlijke gegevens en het plaatsen van informatie zijn essentieel. Om het cyberpesten tegen te 
gaan en een verantwoord gebruik van het Internet te maken wordt het volgende internetprotocol 
gehanteerd: 
 
Internetprotocol  opnemen in klassenmap (zie ook de schoolgids over het verspreiden van filmpjes 
op internet) 
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GEDRAGSAFSPRAKEN MET DE LEERLINGEN  

• Geef nooit persoonlijke informatie door op Internet, zoals namen, adressen en 
telefoonnummers tenzij je leerkracht daarvoor toestemming geeft  

• Vertel meteen aan je leerkracht als je informatie tegenkomt waardoor je je niet prettig voelt of 
waarvan je weet dat dat niet hoort.  

• Verstuur bij e-mail berichten nooit foto’s van jezelf of van anderen zonder toestemming van de 
leerkracht  

• Beantwoord nooit e-mail waarin je gepest wordt of waarbij je je niet prettig voelt en meld dit 
meteen bij je leerkracht  

 
AFSPRAKEN MET LEERKRACHTEN  

• Internet wordt gebruikt voor opbouwende educatieve doeleinden  

• Sites die wij de leerlingen willen laten gebruiken worden eerst door de leerkracht bekeken  

• Er worden geen sites bekeken die niet aan onze normen voldoen  

• Er wordt aan de leerlingen uitgelegd waarom zij bepaalde sites wel of niet mogen bekijken  

• Informatie die terug te voeren is op leerlingen mag niet in het openbare deel van het Internet 
terechtkomen 

 
 

3.8 DISCRIMINATIE  
 
ALGEMENE DEFINITIE  
Discriminatie is het ongelijk behandelen van mensen op basis van kenmerken die er niet toe doen, 
zoals afkomst, huidskleur, handicap, sekse, seksuele voorkeur en leeftijd.  
 
TOELICHTING  
We leven in een multiculturele samenleving. Dit houdt in dat verschillende groepen uit onze 
samenleving hun eigen cultuur hebben. De schoolbevolking is een afspiegeling hiervan en dit wordt 
binnen het onderwijs als een verrijking ervaren. Het vraagt wel extra inzet en aandacht/alertheid om 
tot een goed pedagogisch klimaat voor alle leerlingen te komen.  
 

STAPPENPLAN  
Het volgende wordt van iedereen binnen de school verwacht:  

• Het personeel, de leerlingen en hun ouders/verzorgers worden gelijkwaardig behandeld  

• Er wordt geen discriminerende taal gebruikt  

• Er wordt zorg voor gedragen dat er in school geen discriminerende teksten en/of afbeeldingen 
voorkomen op posters, in de schoolkrant, in gebruiken boeken, e-mail e.d.  

• Er wordt op toegezien dat leerlingen en ouders ten opzichte van medeleerlingen en hun ouders 
geen discriminerende houding aannemen in taal en gedrag  

• De leerkracht neemt duidelijk afstand van discriminerend gedrag en maakt dit ook kenbaar  

• Bij discriminatie door personeel wordt het personeelslid door de directie uitgenodigd voor een 
gesprek. Bij het herhaaldelijk overtreden van de gedragsregels wordt melding gedaan bij het 
bestuur, dat vervolgens bepaalt of en zo ja welke disciplinaire maatregelen er worden genomen  

• Bij discriminatie door vrijwilligers, stagiaires, ouders/verzorgers en/of leerlingen worden deze 
door de directie uitgenodigd voor een gesprek. Bij het herhaaldelijk overtreden van de 
gedragsregels wordt melding gedaan bij het bestuur, dat vervolgens bepaalt of en zo ja er welke 
maatregelen worden genomen. In het uiterste geval kan hierbij gedacht worden aan schorsing 
of verwijdering/ontzegging van betrokkene tot de school en het schoolterrein.  
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3.9 GENOTMIDDELEN  
 
ALGEMENE DEFINITIE  
Onder genotmiddelen worden in dit protocol verstaan tabak, alcohol, cannabis (hasj en marihuana) 
en andere drugs.  
 
TOELICHTING  
De school wil bijdragen aan het welzijn van de leerlingen en de medewerkers. Voor het gebruik van 
genotmiddelen zijn regels opgesteld die zowel voor leerlingen als medewerkers gelden. Deze regels 
zijn bedoeld om:  

• Bij te dragen aan ieders gezondheid  

• Te voorkomen dat iemand onnodig last heeft van anderen  

• Ervoor te zorgen dat de school haar belangrijkste functie (het geven en volgen van onderwijs) zo 
goed mogelijk kan uitvoeren  

 
 
TABAKSGEBRUIK  
Het schoolgebouw is een openbaar gebouw. Volgens de wet mag daar binnen niet worden gerookt. 
Ook op het terrein rondom de school is er sprake van een rookvrije zone; roken is alleen buiten de 
zone toegestaan.  
 
ALCOHOLGEBRUIK  
Op school wordt geen alcoholhoudende drank gebruikt omdat alcohol belemmerend werkt bij het 
werk en leren. Dit houdt uiteraard ook in, dat men niet onder invloed van alcohol is op school. Ook 
het in bezit hebben of verhandelen van alcoholische dranken op school is niet toegestaan. Bij 
activiteiten die georganiseerd worden door de school en waar leerlingen bij betrokken zijn worden 
geen alcoholhoudende dranken geschonken.  
Uitzondering betreft personeelsfeesten waarbij louter personeel van Mozarthof met eventuele 
partners aanwezig zijn.  
 
GEBRUIK VAN CANNABIS EN ANDERE DRUGS  
Het gebruik, het in bezit hebben of het dealen van cannabis en andere drugs is op school niet 
toegestaan. Het onder invloed zijn van deze middelen is op school eveneens niet toegestaan.  
 

STAPPENPLAN BIJ GEBRUIK GENOTMIDDELEN  
• Degene die het gebruik van genotmiddelen constateert meldt dit bij de directeur  

• Afhankelijk van de mate van gebruik worden sancties getroffen  

• Bij geconstateerd dealen op school wordt de dealer onmiddellijk van school verwijderd en licht 
de directeur de bestuurder, de ouders en de politie in.  

• Bij geconstateerd gebruik van alcohol en/of andere drugs worden de ouders ingelicht  

• De mentor of de klassenleerkracht en de directeur voeren een gesprek met betrokkene.  

• Bij continuering van het gedrag kan schorsing voor één of meerdere dagen worden opgelegd. Dit 
kan leiden tot een definitieve verwijdering van school  

• Bij geconstateerd gebruik door een medewerker van de school volgt een gesprek met de 
directeur 

• Bij continuering worden passende maatregelen genomen (berisping, schorsing, ontslag) 
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4 OVERZICHT BIJLAGEN 
 
1. Nazorg en reglement nazorg m.b.t. agressief gedrag  
 
2. Vertrouwenspersoon 
 
3. Meld- en aangifteplicht seksueel misbruik  
 
4. Incidentenmeldingsformulier  
 
5. Procedure schorsing en verwijdering  
 
6. Vertrouwensinspecteur  
 
7. Aandachtspunten bij het bespreekbaar maken van (vermoedens van) seksueel misbruik  
 
8. Signaleringslijst seksueel misbruik  
 
9. Groepsvorming 
 
10. Luisterbus 
 
11. Leerling tevredenheidsonderzoek 
 
12. Augeo scholingsbeleid 2017-2018 en 2018-2019 
 
13. Overzicht materiaal t.b.v. sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschap 
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BIJLAGE 1. NAZORG EN REGLEMENT NAZORG M.B.T. AGRESSIEF GEDRAG  
 
NAZORG  
De plotselinge confrontatie met agressief gedrag, dat varieert van verbale agressie of 
geweldsdreiging tot daadwerkelijk lichamelijk geweld, kan leiden tot traumatische gevoelens van 
angst en onveiligheid bij personeelsleden of andere betrokkenen, zowel op het werk als thuis. Dit 
vraagt om een adequate emotionele verwerking van deze ervaringen.  
 
Begrip en ondersteuning vanuit de directe omgeving (werk en privé) kunnen blijvende psychische 
schade in veel situaties voorkomen. Daarnaast behoren in de organisatie symptomen van 
psychotrauma’s onderkend en opgepakt worden. Daarom wordt aanbevolen dat de opvang en 
nazorg zo dicht mogelijk op de eigen werksituatie plaatsvindt.  
 
Uitgangspunt is dat de personeelsleden elkaar opvangen, want van collega’s mag verwacht worden 
dat zij oog en oor hebben voor elkaars schokkende ervaringen. Onvoldoende aandacht hiervoor kan 
leiden tot traumatisering. Bij de opvang door personeelsleden van een collega heeft de 
schooldirectie, op grond van haar functie, een specifieke verantwoordelijkheid.  
 
De afdelingsleider en/of de directeur zal de behoefte aan opvang moeten signaleren en een 
adequate opvang voor het betreffende personeelslid in gang moeten zetten. In deze opvang dient de 
afdelingsleider en/of directeur zelf een eerste-lijns-rol te vervullen. Er moet worden voorkomen dat 
de opvang het karakter van professionele hulpverlening krijgt. Verwijzing naar professionele 
instellingen of personen kan echter nodig zijn. Nauwe samenwerking met bijvoorbeeld het 
maatschappelijk werk en de Arboarts zijn onontbeerlijk bij het vormgeven van passende opvang door 
de school.  
 
CHECKLIST  NAZORG BIJ AGRESSIE  
1. Agressiesituatie is beëindigd.  
2. Directeur/afdelingsleider stelt zich onmiddellijk beschikbaar voor betrokken personeelslid en:  

• laat hem/haar stoom afblazen  

• stelt personeelslid vrij van andere werkzaamheden  

• overlegt met personeelslid m.b.t. nadere wensen (familie informeren)  

• regelt voor personeelslid, in diens bijzijn, aangifte bij de politie (indien van toepassing)  

• regelt ontzegging van toegang agressor (indien van toepassing)  

• inventariseert of mogelijk meer personeelsleden (getuigen van het incident) behoefte 
hebben aan eerste opvang  

 
3. Personeelslid heeft geen behoefte aan opvang.  

• directeur deelt personeelslid mede dat opvang (nu op initiatief van het personeelslid) 
mogelijk blijft  

 
4. Personeelslid heeft wel behoefte aan opvang.  

• directeur bepaalt welk teamlid/teamleden voor de opvang zorgdragen  

• directeur bepaalt in overleg met personeelslid wanneer nazorgtraject kan worden 
beëindigd  

• beëindiging betekent:  
o personeelslid heeft incident voldoende verwerkt  
o personeelslid wordt doorverwezen  
o personeelslid weigert verdere opvang  

• Directeur deelt personeelslid mee dat opvang (nu op initiatief personeelslid) mogelijk blijft  
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BIJLAGE 2. VERTROUWENSPERSOON 
Mozarthof heeft 2 medewerkers die als vertrouwenspersoon fungeren. Hun namen en 
telefoonnummers staan vermeld in de schoolgids van de school, die vóór de aanvang van het 
schooljaar aan alle ouders van onze leerlingen en aan alle medewerkers van Mozarthof wordt 
uitgereikt.  
De vertrouwenspersoon heeft tot taak gesprekspartner te zijn voor leerlingen en medewerkers of 
voor ouders van een leerling die een gesprekspartner buiten hun directe omgeving zoeken. De 
vertrouwenspersoon ondersteunt of helpt bij het zelf oplossen van de vragen en/of gaat na of het 
mogelijk is door bemiddeling een oplossing te bereiken. Tevens kan de vertrouwenspersoon 
ondersteunen bij het indienen van een klacht. Bij een vermoeden van een seksueel misdrijf heeft ook 
de vertrouwenspersoon een meldingsplicht. Tevens zijn  er op school  aandachtsfunctionarissen 
kindermishandeling en huiselijk geweld, die zich indien nodig, in samenwerking met de 
maatschappelijk deskundige, richt op deze specifieke problematiek. 
Het is niet verstandig dat een melder zelf op onderzoek uitgaat. Het kan eventuele verdachte(n) 
alarmeren, leiden tot ongewenste getuigen-beïnvloeding of personen ten onrechte beschuldigen of 
‘beschadigen’.  
 
Om de vertrouwenspersonen optimaal te kunnen laten functioneren binnen Mozarthof zorgen zij 
ervoor dat  

• zij maximale bekendheid bij leerlingen en medewerkers nastreven  

• zij een laagdrempelig aanspreekpunt voor advies zijn  

• zij tot probleemverheldering en probleemstructurering bij leerling en medewerker komen  

• zij een klacht in een klachtenprocedure ondersteunen (en dus niet aan klachtenbemiddeling, 
onderzoek of uitspraken over de gegrondheid van de klacht doen!)  

• zij voor een goede verwijzing zorgdragen  

• eventueel noodzakelijke nazorg gerealiseerd wordt  

• zij de directie adviseren op welke wijze de dienstverlening in dit kader verbeterd kan worden.  
 
Wanneer de vertrouwenspersoon door een leerling of medewerker in vertrouwen wordt genomen, 
zal voor de vertrouwenspersoon uiteindelijk – zonder blind te zijn voor andere belangen die kunnen 
spelen – de loyaliteit en de integriteit naar hen toe richtinggevend zijn voor de interventies. Zaken 
die in het contact tussen de vertrouwenspersoon en de leerling of de medewerker aan de orde 
kunnen komen zijn bijvoorbeeld het verhelderen van een mogelijke klacht, het samen nagaan welke 
stappen ondernomen kunnen worden om een klacht ‘beantwoord’ te krijgen, de vraag om 
ondersteuning bij het indienen van een klacht, situaties rondom machtsmisbruik, intimidatie, 
verwaarlozing, ongewenste intimiteiten etc. De vertrouwenspersoon kan gedurende de werktijd 
benaderd worden, waarbij er vaak een afspraak gemaakt wordt voor een vervolggesprek. 
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BIJLAGE 3. MELD- EN AANGIFTEPLICHT SEKSUEEL MISBRUIK  
 
MELDPLICHT 
Sinds 1 juli 1999 is er wetgeving van kracht die specifiek gericht is op de bestrijding van seksueel 
misbruik en seksuele intimidatie: de meld- en aangifteplicht. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de 
5 stappen van de Meldcode. Volgens de wet moet een personeelslid dat op enigerlei wijze kennis 
draagt van een vermoeden van een seksueel misdrijf jegens een minderjarige leerling, gepleegd door 
iemand die met taken t.b.v. de school is belast, hiervan direct melding maken bij de directeur van 
Mozarthof. Dit geldt ook voor een vertrouwenspersoon. De directeur meldt vervolgens het voorval 
direct aan de vertrouwensinspecteur en de bestuurder.  
 
Het begrip “iemand die met taken t.bv. de school is belast” behoeft toelichting. Daarmee worden alle 
personen bedoeld die een dienstverband bij de stichting  Mozarthof hebben, tijdelijk of vast, dus ook 
uitzendkrachten, administratief personeel, schoonmaakpersoneel, etc. Daarnaast gaat het ook om 
alle personen die taken hebben op school, zoals stagiaires, vrijwilligers, bestuurders, ouders, etc.  
 
De meld- en aangifteplicht geldt ook voor zedendelicten die buiten de school plaatsvinden, dus ook 
wanneer bijvoorbeeld een medewerker en een minderjarige leerling elkaar buiten de school en 
buiten de schooltijden ontmoeten en er een vermoeden is van zedendelicten.  
 
AANGIFTEPLICHT 
Het bestuur  van Mozarthof is wettelijk verplicht aangifte te doen bij politie of justitie als het met de 
vertrouwensinspecteur tot de conclusie is gekomen dat er een redelijk vermoeden is van een 
seksueel misdrijf jegens een leerling. Vervolgens stelt het bestuur de ouders van de leerling en de 
mogelijke dader op de hoogte van de aangifte.  
 
STRAFRECHT EN ARBEIDSRECHT:  
Het bestuur is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen Mozarthof en ook (als werkgever) 
voor het gedrag van zijn werknemers. Dit betekent dat het bestuur van Mozarthof, i.c. de directeur, 
los van de klachtenprocedure en een eventuele strafrechtelijke procedure, deze 
verantwoordelijkheid dient te nemen. Het kan dus voorkomen dat in een strafrechtelijke procedure 
het vermoeden van seksueel misbruik niet kan worden bewezen, maar dat de directeur toch 
arbeidsrechtelijke maatregelen neemt tegen betrokken medewerker, bijvoorbeeld als aangetoond 
kan worden dat de gedragingen van die medewerker in strijd zijn met diens pedagogische 
verantwoordelijkheid.  
 
 
 
MELDCODE MOZARTHOF HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING 
 
  

STAPPENPLAN MOZARTHOF BIJ  
MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING  

DD JANUARI 2019 
 
De meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling is een verplicht stappenplan dat professionals 
stap voor stap leidt door het proces vanaf het moment dat hij vermoedens heeft van huiselijk geweld 
of kindermishandeling tot aan het moment dat hij tot een beslissing komt over het al dan niet doen 
van een melding bij Veilig Thuis.  
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        Figuur 1: het stappenplan, Meldcode 

Voor medewerkers van Mozarthof betekent dit: 
 

STAPPENPLAN 
1. Wanneer een medewerker van Mozarthof een vermoeden heeft van kindermishandeling en/of 

huiselijk geweld, consulteert hij/zij op zeer korte termijn de afdelingsleider. De afdelingsleider 

brengt de signalen altijd samen met de medewerker in kaart, noteert deze signalen en geeft aan 

bij  ‘klein’ CvB1 deze op korte termijn te willen bespreken. 

2. Klein CvB weegt de signalen af, zo nodig vraagt zij advies bij Veilig Thuis en informeert ‘groot’ 

CvB2. Het te volgen stappenplan van de Meldcode wordt inhoudelijk weergegeven in het verslag 

van klein CvB. 

3. Een afvaardiging van klein CvB, maar altijd in afstemming met de aandachtsfunctionaris HG/KM, 

voert een gesprek. Dit gesprek kan mét de leerling zijn en/of met de ouders/verzorgers van de 

leerling.  

4. In samenspraak met de aandachtfunctionaris HG/KM wordt een afweging gemaakt over de aard 

en de ernst van de situatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 5 afwegingsvragen voor 

Onderwijs (zie figuur 2). 

5. In samenspraak met groot CvB volgen twee beslissingen: hulp organiseren en/of melden bij 

Veilig Thuis. 

 
 

  

                                                           
 
1 Klein CvB bestaat uit de orthopedagoog, intern begeleider, schoolmaatschappelijk deskundige en de afdelingsleider 
2 Groot CvB bestaat uit het klein CvB van het SO en het klein CvB van het VSO, aangevuld met de directeur (voorzitter) en de jeugdarts 
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STAP 4 EN 5 - DE VIJF AFWEGINGSVRAGEN EN BESLISSINGEN 
Uitwerking van de vijf afwegingsvragen en beslissingen in de stappen 4 en 5 van de meldcode voor 

het Onderwijs en Leerplicht: 

 

1.  Vermoeden wegen:  
Ik heb de stappen 1t/m 3 van de meldcode doorlopen en 

A. Op basis van deze doorlopen stappen is er geen actie nodig: dossier vastleggen en sluiten 

B. Ik heb een sterk vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Het bevoegd 

gezag van mijn school is op de hoogte. Ga verder naar afweging 2.  

2. Veiligheid: 
Op basis van de stappen 1 t/m 4 van de Meldcode schatten wij als school (functionarissen en 

bevoegd gezag) in dat er sprake is van acute en/of structurele onveiligheid: 

A. NEE, ga verder naar afweging 3 

B. JA of twijfel, direct (telefonische) melding doen bij Veilig Thuis. De afwegingen hierna 

worden met Veilig Thuis doorlopen.  

3. Hulp: 
Ben ik, of iemand anders in mijn school of een ketenpartner in staat om effectieve hulp te bieden 

of te organiseren en kan de dreiging voor mogelijk huiselijk geweld of kindermishandeling 

afgewend worden?  

A. NEE, melden bij Veilig Thuis, die binnen 5 werkdagen een besluit neemt en terugkoppelt 

naar de melder 

B. JA, ga verder met afweging 4 

4. Hulp: 
Aanvaarden de betrokkenen de hulp zoals in afweging 3 is georganiseerd en zijn zij bereid zich 

actief in te zetten?  

A. NEE, melden bij Veilig Thuis 

B. JA, hulp in gang zetten, termijn afspreken waarop effect meetbaar of merkbaar moet zijn. 

Zo concreet mogelijk maken en documenteren. Spreek af wie welke rol heeft en benoem 

een casemanager. Spreek af welke taken alle betrokken en specifiek de casemanager 

heeft, zodat de verwachtingen voor iedereen helder zijn. Leg vast, voer uit en ga verder 

met afweging 5.  

5. Resultaat: 
Leidt de hulp binnen de afgesproken termijn tot de afgesproken resultaten ten aanzien van de 

veiligheid, het welzijn en/of herstel van de direct betrokkenen?  

A. NEE, melden bij Veilig Thuis 

B. JA, hulp afsluiten met vastgelegde afspraken over het monitoren van de veiligheid van alle 

betrokkenen.  

 
           FIGUUR 2: DE AFWEGINGSVRAGEN 

 
Alle stappen worden kort en bondig vastgelegd in het verslag van klein CvB. Ook de gegevens die de 

signalen weerspreken leggen we hierin vast. Vervolgens bespreken we in het klein CvB of we de 

gegevens in de map van de leerling opslaan of in de map van de interne contactpersonen.  

N.B. Al onze medewerkers zijn geschoold in het gebruik van de meldcode. Er is een meldcode app 
uitgegeven door de Rijksoverheid. Wij vragen onze collega’s deze app te downloaden.  
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BIJLAGE 4. INCIDENTENMELDINGSFORMULIER  
 
NAAM BETROKKENE:  
……………………………………………………………………………  
ADRES:  
……………………………………………………………………………  
POSTCODE EN PLAATS:  
……………………………………………………………………………  
BETROKKENE IS PERSONEELSLID/LEERLING/STAGIAIR/ANDERS NAMELIJK:  
……………………………………………………………………………  
PLAATS VAN HET INCIDENT:  
……………………………………………………………………………  
DATUM EN TIJDSTIP VAN HET INCIDENT:  
……………………………………………………………………………  
SOORT INCIDENT:  
o Verbaal nl. ……………………………………………….………  
o Fysiek nl. …………………………………………..…..………..  
o Vernieling nl. ………………………………………..…………  
o Diefstal nl. ……………………………………………..……….  
o Seksuele intimidatie nl. …………………………………..  
o Pesten nl. ………………………………………………………..  
o Discriminatie nl. …………………………..…………………  
 
BEHANDELING:  
o Géén  
o Behandeling in ziekenhuis  
o Opname in ziekenhuis  
o Ziekteverzuim  
o Anders nl. ……………………………………………………..  
 
SCHADE: KOSTEN:  
o Materieel nl. ………………………………………€  
o Fysiek letsel nl. …………………………………..€  
o Psych. letsel nl. …………………………….…….€  
o Anders nl. ………………………………….……….€  
 
AFHANDELING:  
o Ouders op de hoogte gesteld: ja/nee  
o Direct leidinggevende op de hoogte gesteld: ja/nee  
o Politie ingeschakeld aangifte gedaan: ja/nee  
o Psychische opvang nazorg : ja/nee  
 
KORTE BESCHRIJVING VAN HET INCIDENT:  
……………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………….   
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SUGGESTIES VOOR VERDERE AFHANDELING:  
...................................................................................  
……………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………….  
 
SUGGESTIES VOOR PREVENTIE IN DE TOEKOMST:  
………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………..  
Plaats: ……………………….. Datum: …………………………….  
Handtekening: ………………………………..  
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BIJLAGE 5. PROCEDURE SCHORSING EN VERWIJDERING  
Soms is het nodig om tot de uiterste sanctie van schorsing of verwijdering van de leerling over te 
gaan. Schorsing en verwijdering zijn ingrijpende maatregelen. Met name verwijdering kan 
verstrekkende gevolgen voor de leerling hebben. Hij of zij verlaat een vertrouwde omgeving, er is 
sprake van een breuk in het ontwikkelingsproces en er bestaat een risico van terugslag in de verdere 
ontwikkeling.  
 
SCHORSING  
Alvorens te beslissen om tot verwijdering over te gaan kan de school de leerling schorsen. Schorsing 
kent geen wettelijke basis en dient slechts als uiterste maatregel gehanteerd te worden, bijvoorbeeld 
wanneer de leerling en de ouders/verzorgers herhaaldelijk is duidelijk gemaakt dat het gedrag van de 
leerling ontoelaatbaar is, maar de situatie  niet verbetert ondanks genomen maatregelen. Het 
schorsen van een leerling is dan een maatregel om aan de leerling en de ouders/verzorgers te laten 
weten dat de grens van aanvaardbaar gedrag en veiligheid is bereikt. De ouders worden zowel 
mondeling als schriftelijk op de hoogte gesteld. Schorsing kan plaats vinden voor één of enkele 
dagen. De directeur kan deze maatregel nemen na overleg met het bestuur  en de inspectie, en na 
melding aan de leerplichtambtenaar. Aangeraden wordt om de schorsingsdag(en) te gebruiken om 
een gesprek te voeren met de ouders/verzorgers en indien mogelijk met de leerling om deze zeer 
ernstige waarschuwing te onderstrepen en om afspraken te maken over het vervolgtraject. In de 
brief aan de ouders/verzorgers moet worden opgenomen dat zij tegen het besluit tot schorsing een 
bezwaar- en beroepsschrift kunnen indienen.  
 
PROCEDURE SCHORSING VAN EEN LEERLING  
Voordat de directeur een leerling tijdelijk de toegang tot de school gaat ontzeggen, worden de 
volgende acties ondernomen:  

• De directeur maakt melding van zijn voorgenomen handeling aan het bestuur  

• De directeur meldt de situatie aan de leerplichtambtenaar   

• De directeur meldt de situatie aan de inspectie. Dit op grond van het zorgvuldigheidsbeginsel  

• De directeur draagt er zorg voor dat het besluit schriftelijk wordt kenbaar gemaakt aan de 
betrokken ouders en/of verzorgers en dat de schorsing is gebaseerd op deugdelijke afweging 
van belangen  

• De desbetreffende brief wordt namens de bestuurder ondertekend door de directeur  
 
VERWIJDERING  
Verwijdering is een ingrijpende maatregel, zowel voor de school als voor de leerling en diens 
ouders/verzorgers. Daarom neemt het bestuur , en niet de directeur, het besluit om de leerling te 
verwijderen. De directeur is dan meestal zelf betrokken geweest bij de voorbereiding van het besluit 
(gesprekken met ouders/verzorgers en met het team). Er kan een vertrouwensbreuk zijn ontstaan. In 
een dergelijk geval kan (de vertegenwoordiger van) het bestuur de problematiek met meer distantie 
beoordelen. Dit kan een zorgvuldige besluitvorming bevorderen, iets waar de rechter gezien de 
zwaarte van de maatregel grote waarde aan hecht.  
Voor de rechter is het van groot belang dat het verwijderingsbesluit aangeeft hoe (de 
vertegenwoordiger van) het bestuur een afweging heeft gemaakt tussen het belang van de school bij 
verwijdering en het belang van de leerling om op school te blijven. Die belangen kunnen per geval 
verschillen.  
 
GRONDEN VOOR VERWIJDERING:  

• De school kan niet voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling  

• Ernstig wangedrag van de leerling of de ouders/verzorgers  
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Van wangedrag kan in uiteenlopende situaties sprake zijn: (herhaaldelijk) schoolverzuim, overtreding 
van de schoolregels, agressief gedrag, bedreiging, vandalisme dan wel seksuele intimidatie. 
Verwijdering is een sanctie. Ook het wangedrag van ouders/verzorgers, zoals (herhaalde) intimidatie 
van leerkrachten kan een reden zijn om de leerling te verwijderen. Of de bestuurder tot verwijdering 
kan overgaan, hangt van de omstandigheden af. Er is geen algemene lijn. Het wangedrag moet in 
ieder geval ernstig zijn. Procedureel is het volgende van belang:  
 
1. Er zijn gedragsregels over hoe de bestuurder handelt wanneer de grens van verwijdering bereikt 

is (bv. het schoolreglement of de schoolregels die door middel van de schoolgids aan de 

ouders/verzorgers kenbaar zijn gemaakt).  

2. Lichtere maatregelen ter voorkoming van herhaling hebben gefaald (schorsing, 

gedragsafspraken).  

3. De leerling/ouders/verzorgers zijn schriftelijk gewaarschuwd dat bij de  

eerstvolgende herhaling tot verwijdering wordt overgegaan.  

 
Wanneer het gedrag van een leerling (of van zijn ouders/verzorgers), ondanks eerdere 
gedragsafspraken en ondanks een laatste waarschuwing, niet verbetert, kan de bestuurder, 
afhankelijk van de omstandigheden, tot verwijdering overgaan.  
 
Er is ook wangedrag denkbaar waarbij onmiddellijke verwijdering geboden is, zonder de genoemde 
eerdere maatregelen of voorgaande waarschuwing. Dit geldt uiteraard alleen in zeer ernstige 
gevallen.  
 
SAMENVATTEND:  

• Er moet sprake zijn van herhaald wangedrag met onmiskenbare negatieve invloed op de andere 
leerlingen in de groep. Het opnieuw toelaten van de leerling zou de goede gang van zaken 
ernstig belemmeren  

• Er moet sprake zijn van een herhaaldelijk ernstige verstoring van de orde, rust en veiligheid op 
school. Dit kan zowel door de leerling zelf als door zijn of haar ouders/verzorgers veroorzaakt 
worden.  

 
PROCEDURE VERWIJDERING VAN EEN LEERLING  

• Vóórdat besloten wordt om tot verwijdering over te gaan worden de leerkracht, het team, de 
bestuurder en de inspectie geraadpleegd. Geven deze (vastgelegde) gesprekken geen aanleiding 
om een laatste keer te proberen de situatie op te lossen, dan volgt formeel het besluit tot 
verwijdering en wordt de verwijderingprocedure in gang gezet. Eerst wordt besloten tot het 
voornemen tot verwijdering en vervolgens wordt het besluit tot daadwerkelijke verwijdering 
genomen.  

• De ouders/verzorgers worden schriftelijk uitgenodigd voor een gesprek over het voornemen om 
over te gaan tot verwijdering. De directeur heeft in de voorafgaande periode regelmatig met de 
ouders/verzorgers gesproken. De ouders/verzorgers weten hierdoor dat de school niet langer 
bereid is de oplossing op de huidige school te zoeken en dat er een nieuwe fase in werking 
treedt die gericht is op verwijdering van de leerling. In het voornemen wordt aangegeven 
waarom het belang van de leerling en de ouders/verzorgers moet wijken voor het belang van de 
school. In de brief wordt de reden en het doel van het gesprek aangegeven. Ook de verdere 
procedure, zoals de mogelijkheid om na de schriftelijke mededeling en na een definitief besluit 
daartegen bezwaar kenbaar te maken (in de vorm van een zienswijze respectievelijk een 
bezwaarschrift van de ouders/verzorgers), wordt beschreven. Van het gesprek wordt een 
verslag gemaakt.  
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• Indien het gesprek met de ouders/verzorgers geen aanleiding geeft om van het voornemen af te 
zien dan wordt dit schriftelijk en onderbouwd, met verwijzing naar het gesprek, aan de 
ouders/verzorgers en het team medegedeeld.  

• Gedurende 8 weken vanaf het moment dat tot verwijdering is besloten moet de directeur 
zoeken naar een andere school die bereid is de leerling toe te laten. Alle zoekpogingen en 
contacten moeten zorgvuldig geregistreerd en gemotiveerd worden. Er moet “aantoonbaar” 
gezocht zijn aangezien het hier gaat om een inspanningsverplichting. Het bestuur  moet het 
redelijkerwijs noodzakelijke hebben gedaan om toelating elders te bewerkstelligen.  

• Indien in de 8 weken:  
a: geen school bereid is gevonden de leerling toe te laten,  
b: wel een school gevonden is die de leerling wil toelaten, maar de ouders/verzorgers weigeren 
hun kind daar aan te melden en het bestuur  zich voldoende heeft ingespannen, kan het bestuur  
definitief tot verwijdering overgaan. Hierbij moet gemotiveerd worden waarom het belang van 
de school bij verwijdering uiteindelijk zwaarder heeft gewogen dan het belang van de leerling 
om op school te blijven.  

• Ouders/verzorgers kunnen binnen 6 weken na de beslissing van het het bestuur  een 
bezwaarschrift indienen.  

• Ouders/verzorgers moeten na het indienen van het bezwaarschrift de gelegenheid hebben 
gehoord te worden. Zij beslissen zelf of zij hier wel of geen gebruik van willen maken.  

• Na ontvangst van het bezwaarschrift(en eventueel het horen van de ouders/verzorgers) wordt 
binnen 4 weken een definitieve beslissing genomen.  

• Ouders/verzorgers hebben de gelegenheid om binnen 6 weken na deze beslissing een beroep in 
te dienen bij de rechtbank.  

 
Wanneer het gaat om een personeelslid kan de directeur met toepassing van het 
Rechtspositiebesluit (RPBO) deze met onmiddellijke ingang schorsen. De maatregel moet door het 
bestuur  worden bevestigd. In het uiterste geval kan het bestuur  overgaan tot ontslag.  
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BIJLAGE 6. VERTROUWENSINSPECTEUR  
 
Bij de onderwijsinspectie zijn vertrouwensinspecteurs aangesteld. Zij vormen een aanspreekpunt 
voor iedereen die bij de school betrokken is: ouders, leerlingen, schoolmedewerkers, schoolleiding, 
bestuur, interne contactpersoon. De vertrouwensinspecteurs geven advies en bieden bijstand en 
begeleiding bij het indienen van een klacht of het doen van aangifte. Een vertrouwensinspecteur 
heeft geen aangifteplicht en moet alle informatie die hij of zij bij de uitoefening van de functie krijgt, 
geheim houden. Hierdoor wordt de drempel om contact te zoeken laag gehouden.  
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BIJLAGE 7. AANDACHTSPUNTEN BIJ HET BESPREEKBAAR MAKEN VAN 

(VERMOEDENS VAN) SEKSUEEL MISBRUIK  
 
• Zoek een rustige plek om te kunnen praten en zorg dat er voldoende tijd is om een gesprek te 

voeren.  
• Ga zo zitten dat de leerling de ruimte krijgt om oogcontact te vermijden en wees voorzichtig met 

aanraken.  
• Stel voorzichtige, maar duidelijke vragen.  
• Stel open vragen en nooit de ‘waarom’ vraag.  
• Oefen geen dwang uit en beloof geen geheimhouding.  
• Laat de leerling merken dat je gelooft wat hij zegt en dat daarover praten goed is.  
• Bevestig gevoelens van pijn, angst en verdriet.  
• Reageer niet emotioneel/verontwaardigd of paniekerig op wat de leerling vertelt.  
• Geef aan dat seksueel misbruik voorkomt en dat hij niet de enige is.  
• Ga ervan uit dat niet het hele verhaal op tafel komt in één gesprek.  
• Beschuldig nooit een vermoedelijke dader.  
• Bespreek de vermoedens nooit met de vermoedelijke dader.  
• Maak direct na het gesprek een (mogelijk woordelijk) verslag van het gesprek.  

• Meerdere tips m.b.t. gespreksvoering bij vermoedens van seksueel misbruik zijn te vinden op 
computer-groepen-dfs-augeo cursussen sociale veiligheid-documenten cursus meldcode-8 tips 
voor een goed gesprek met je leerling 

 
 
 

BIJLAGE 8. SIGNALERINGSLIJST SEKSUEEL MISBRUIK  
 
Signalen van seksueel misbruik komen meestal ‘in combinatie’ voor; het is belangrijk dat deze lijst 
met de nodige terughoudendheid geraadpleegd wordt.  
 
LICHAMELIJKE SIGNALEN  

• vaak last van blaasontstekingen  

• urineweginfecties  

• vaginale infecties met afscheiding  

• wondjes bij anus, vagina, borsten, binnenkant van de dijen  

• geslachtsziekte in anus, vagina, keel  

• spermasporen  

• zwangerschap  
 
PSYCHOSOMATISCHE SIGNALEN  

• pijn in de onderbuik  

• eetproblemen (teveel/ te weinig), verstoring eetpatroon, braken  

• aanhoudende hoofdpijn  

• problemen met plassen, met ontlasting  

• bedplassen, broekpoepen  

• misselijkheid  

• hyperventilatie  

• houterige motoriek  

• acute hysterische symptomen (niet kunnen zien, horen, verlamd zijn)  
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PSYCHOSOCIALE SIGNALEN  
 

• angst voor lichamelijk contact (afweren/in elkaar krimpen)  

• angst bij aan-/uitkleden, douchen  

• extreme angst voor mannen/vrouwen  

• zichzelf vies vinden  

• slaapproblemen (inslapen/nachtmerries)  

• angst om op de rug te liggen  

• geen plezier in bewegen  

• vaak vertonen van geslachtsdelen  

• seksueel agressief/wervend gedrag  

• veel losse seksuele contacten  

• plotseling optredende gedragsproblemen/veranderingen  

• zinspelen op seksuele activiteiten  
 
PSYCHISCHE SIGNALEN  

• negatief zelfbeeld  

• negatief lichaamsbeeld  

• zelfverwonding  

• terugvallen in kinderlijk(er) gedrag  

• teruggetrokken gedrag, niet deelnemen aan activiteiten  

• scheiden van gevoel en verstand  

• sterke/snelle verandering van stemming  

• depressiviteit  

• zelfmoordpoging  

• hyperactief gedrag  

• zeer meegaand gedrag  

• ergens absoluut niet heen willen  

• angsten/fobieën  

• wantrouwen  
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BIJLAGE 9. GROEPSVORMING 
 
Een goed en veilig groepsklimaat heeft een belangrijke preventie werking m.b.t. probleemgedrag en 
pesten. Een goed en veilig groepsklimaat draagt dus in hoge mate bij aan de sociale veiligheid op 
school. Als klassenteam kun je regie voeren op het creëren van een goed en veilig groepsklimaat.  
Groepen ontwikkelen zich volgens een vast patroon. Na elke zomervakantie, maar ook na de komst 
of het vertrek van een leerling doorloopt een groep de volgende fasen (Theorie van B.W. Tuckman): 

• Forming. 

• Storming. 

• Norming. 

• Performing. 

• Adjourning. 
 
FORMING 
Dit is de kennismakingsfase. Kinderen oriënteren zich op elkaar. Leerkrachten denken meestal dat 
kinderen elkaar goed kennen, maar dat valt vaak nog best tegen. In deze fase is het belangrijk om 
veel kennismakingsoefeningen te doen met elkaar.  
De rol van de leerkracht in deze fase is: 

• Voorbeeldgedrag laten zien. 

• Bij de deur staan, kinderen ontvangen en welkom heten. 

• Rituelen ontwikkelen met elkaar. 
 
STORMING 
Dit is de fase van krachtmeting. Wie is er de baas in de groep?  
De rol van de leerkracht in deze fase is: 

• Kinderen aanspreken op hun gedrag in de groep. 

• Regelgestuurd werken aan gedrag. 

• Voorwaarden scheppen voor het creëren van een groepssfeer. 

• Voorbeeldgedrag laten zien. 
 
NORMING 
In deze fase bepaalt de groep hoe we met elkaar om willen gaan. Met name de leider bepaalt wat de 
normen, waarden en regels zijn. 
De rol van de leerkracht in deze fase is: 

• Eigen normen en waarden helder hebben. 

• Kinderen laten meedenken over het omgaan met elkaar. 

• Positieve feedback geven op goed gedrag. 

• Actief overzicht houden op de groep. 

• Gesprekken voeren over de groepssfeer. 

• Regelgestuurd werken aan gedrag. 

• Oefenen/naspelen van (on)gewenst gedrag. 
 
PERFORMING 
Na 6 tot 9 weken komt de groep in rustiger water. De onderlinge verhoudingen zijn redelijk in balans. 
De kinderen weten wat er van hen verwacht wordt, routines slijten in. 
De rol van de leerkracht in deze fase is: 

• Begeleider. 

• Reflecteren met de kinderen op de groepsmissie, regels en afspraken. 
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ADJOURNING 
Als het schooljaar bijna voorbij is, komt de fase van terugblikken en afscheid nemen.  
De rol van de leerkracht in deze fase is: 

• Begeleider. 

• Gesprekken voeren over afscheid nemen en hoe dit vorm te geven. 

• Activiteiten waarbij terugblikken centraal staat. 

• Ritueel van afscheid nemen vorm geven. 
Elke groep doorloopt deze fasen. Bij een begeleide groepsvorming zorg je er als leerkracht voor dat 
de formingsfase tegelijk loopt met de normingsfase. Als dan de stormingsfase aanbreekt, is de basis 
van regels al gelegd.  
(Bron: artikel ‘Klasse(n)kracht: met RESPECT voor de klas’ www.wij-leren.nl) 
 
GROEPSPROCES BEGELEIDEN OM PESTGEDRAG TE VOORKOMEN  
De groepsdynamiek heeft invloed op pestgedrag. Als leerkracht heb je een belangrijke rol in het aan- 
en bijsturen van dit groepsproces.  
Hieronder vind je een aantal tips over hoe je van jouw groep een positieve en goed werkende groep 
kunt maken:  

• Laat zelf het goede voorbeeldgedrag zien. Neem de kinderen zoals ze zijn, toon respect.  

• Begin in de formingfase al met de norming. In het begin van het groepsproces kun je zorgen dat 
de groep tot positieve normen komt. Dit doe je onder andere door te praten over wat “goed” is 
in de klas en door dat goede voor te doen.  

• Trek voor deze beginfase de eerste twee weken van het schooljaar uit. Het werk komt in deze 
periode op de tweede plaats. Eerst het groepsproces de goede kant op sturen. Dat betaalt zich 
in de rest van het jaar terug.  

• Werk veel aan groepsopdrachten. Doe dit in wisselende groepjes en stel steeds zelf die groepjes 
samen. Zo voorkom je groepjes binnen de groep. De groepsopdrachten worden altijd 
gezamenlijk afgesloten.  

• Zorg dat dit werk alleen te maken is door samen te werken en bespreek na afloop het werk altijd 
plenair. Kijk daarbij vooral naar het proces. Wat ging goed? De resultaten komen later wel.  

• Maak samen met je klas de groepsregels. Je hoeft niet bang te zijn dat "jouw" regels daar niet 
tussen zullen staan. De meeste kinderen houden verbazend veel van dezelfde dingen als de 
leerkracht.  

• Hang de regels zichtbaar op en laat iedereen, dus ook de leerkracht, de groepsregels 
ondertekenen.  

• Oefen en bespreek de afgesproken regels, verwijs er expliciet naar en houd alle ondertekenaars 
er aan.  

• Bespreek elke dag even de dag. Trek tien minuutjes uit om de positieve dingen van die dag te 
noemen. Laat de negatieve bewust achterwege. Zo gaan de kinderen met een goed gevoel naar 
huis. Wat niet zo goed ging, bespreek je kort van te voren wanneer die situatie zich weer 
aandient. Zorg ervoor dat niet alleen jij, maar ook de kinderen aan het woord komen. Probeer 
kinderen te kiezen die waarschijnlijk iets positiefs gaan zeggen.  

• Evalueer de regels na een week. Stel ze zo nodig bij. Doe dit na een aantal weken nog eens. 
Bijstellen blijkt overigens zelden nodig.  

• Herhaal gedurende het schooljaar de regels regelmatig. Als zich incidenten voordoen, verwijs 
dan naar de afgesproken regels. Zorg er dus voor dat de regels niet "zomaar een velletje aan de 
muur zijn."  

• Zorg de eerste twee weken voor een scala aan groepsvormende spelletjes. Doe er een aantal 
per dag. Ook hier kies jij als leerkracht de groepjes. De spelletjes zorgen voor veel plezier en een 
positieve groepssfeer. Blijf deze spelletjes ook gedurende het jaar doen, hiermee onderhoud je 
het positieve klimaat in je groep.  
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• Mocht het op een dag niet zo lekker gaan, doe dan tóch de groepsvormende spelletjes. 
Bespreek wel, dat je het jammer vindt dat het daarvóór niet zo goed ging. Als je de spelletjes 
afblaast, werkt dit negatief op het groepsbeeld ("Zie je wel, we kunnen het toch niet").  

• Maak de kinderen verantwoordelijk voor hun groep (elkaar) en hun lokaal.  

• In plaats van een klassendienst van twee kinderen, maak je een takenbord met een scala aan 
taken. Voor elke taak is een kind verantwoordelijk. Denk aan planten watergeven, boeken 
rechtzetten, bord schoonmaken, enz.  

• Hang expres weinig aan de muren als het schooljaar begint. Stimuleer de kinderen om te zorgen 
voor posters of tekeningen. Zo wordt het snel "hun" lokaal.  

• Negeer problemen niet, maar maak ze bespreekbaar. Daarmee zet je de toon over omgaan met 
elkaar.  

• Bespreek expliciet met je groep wat een "goede leider" is. Wat een goede leider doet en tot 
welke grens je de leider volgt. Je hebt een goede kans dat de leiders in je klas zich hiernaar gaan 
gedragen. Ze willen immers leider zijn?  

• Bij gesprekken over normen in de groep kun je het gesprek sturen door kinderen aan het woord 
te laten die vrijwel zeker een positieve norm benoemen.  

• Problemen tussen kinderen kun je (zeker in de hogere groepen) laten oplossen door de kinderen 
zelf. Dat kan met jouw hulp of met hulp van kinderen die door beide partijen geaccepteerd 
worden.  

• Zorg dat de kinderen meer van elkaar (en van jou) te weten komen. Wat onbekend is, is vaak 
niet zo leuk. Wat bekender is, wordt vaak leuker. Maak bijvoorbeeld een 
kennismakingstentoonstelling met ieders lievelingsvoorwerp, maak een poster over jezelf enz.  

• (Bron: http://wij-leren.nl/groepsprocessen.php)  
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BIJLAGE 10. DE LUISTERBUS 
Om zicht te krijgen op ‘wat er speelt’ bij leerlingen en preventief te kunnen werken aan sociale 
veiligheid hebben we in 8 VSO groepen (OB1, OB2, MB1, MB2, MB3, MB6, BB2, BB3) de luisterbus 
geïntroduceerd en een folder ontwikkeld waarin informatie gegeven wordt over wat 
vertrouwenspersonen voor leerlingen kunnen betekenen. Mogelijk kan in dit in de toekomst 
uitgebreid worden naar een aantal SO groepen. We houden bij de keuze van de groepen rekening 
met het ontwikkelings-, begrips-  en aanspreekniveau van de leerlingen.  
Op 2 plekken in het VSO gebouw hangt de blauwe luisterbus (bij de kantine en bij de bibliotheek). 
Iedere klas heeft aantal kaartjes gekregen waar de leerlingen die met één van de 
vertrouwenspersonen willen praten hun naam op kunnen schrijven, om het kaartje vervolgens in de 
luisterbus te doen. Tip voor de klassenteams: hang de kaartjes in de klas op een plek die jullie met de 
leerlingen overeenkomen als een handige, sociaal veilige en prettige plek. Op deze manier besteed je 
aandacht aan burgerschap en democratie in de klas. 
De luisterbus zit op slot en zal 1 keer per week door de vertrouwenspersoon worden geopend. 
Wanneer er een briefje in zit, stemmen de vertrouwenspersonen af wie het gesprek zal organiseren. 
De vertrouwenspersonen doen aan het begin van het schooljaar, en indien gewenst vaker, een 
voorlichtingsronde in de genoemde groepen waarin ze aan de hand van onderstaande folder 
voorlichting geven over de luisterbus. Tevens zal deze informatieronde voor de betreffende 
klassenteams aanleiding zijn om met regelmaat het gesprek in de klas te voeren over: met wie spreek 
je over problemen; wat is een probleem; wie kan je vertrouwen; hoe bespreek je problemen; wat 
doe je als je met een moeilijk geheim rond loopt; wat is een klacht; wie kan jou helpen; etc. en de 
luisterbus met regelmaat onder de aandacht te brengen. 
 
DE FOLDER OVER DE LUISTERBUS: 
 
De luisterbus 
        Soms zit je ergens mee…… 
               Er over praten helpt! 
       
Er zijn leerlingen die ……. 
……. weinig of geen vrienden hebben 
……. die iets vervelends hebben meegemaakt 
……. die met een geheim zitten 
……. die gepest worden 
……. die denken dat de juf of meester hem/haar niet aardig vindt 
……. die zich niet op hun gemak voelen 
 
Iedereen kan zo’n leerling zijn ……. 
Soms gebeuren er dingen die niet fijn zijn. 
Je kunt er over praten  met je ouders of een ander vertrouwd persoon. 
In je klas kan je eigen juf of meester je helpen. 
Op school kun je ook met één van ons praten als je dat fijner vindt. 
 
Wat kunnen wij voor je doen? 

• We luisteren naar je 

• We denken samen met jou na over een oplossing 
 
Hoe kun je iets aan ons vertellen? 

• Je mag ons aanspreken op school 

• Je mag je naam op een luisterkaartje schrijven en in de luisterbus doen 
  



 

 VEILIG OP SCHOOL, MOZARTHOF, 05-06-2018 44 

BIJLAGE 11. LEERLING TEVREDENHEIDSONDERZOEK 
Per 1 augustus 2015 zijn scholen in het primair- en voortgezet onderwijs, wettelijk verplicht om zorg 
te dragen voor een fysiek en sociaal veilige school. Volgens deze wet moeten scholen, naast actief 
beleid, ook de veiligheid en het welbevinden van leerlingen monitoren met een actueel (jaarlijks), 
gestandaardiseerd en representatief instrument. 
 
In opdracht van Speciaal Centraal (op basis van overleg met LECSO, PO en Inspectie) heeft 
organisatie- en adviesbureau B&T een instrument ontwikkeld dat de tevredenheid onder leerlingen 
in het ZML op een efficiënte en effectieve manier in beeld brengt. Het houdt in de manier van vragen 
stellen rekening met het tekstbegrip en abstractievermogen van leerlingen in het ZML-onderwijs en 
heeft meerdere varianten ontwikkeld die rekening houden met verschillende niveaus. Het 
instrument is gebaseerd op de vragen uit Vensters voor Verantwoording PO leerlingen en richt zich 
op een ontwikkelingsleeftijd van 4-9 jaar. De vragen gaan over: 

• Welbevinden, sfeer, schoolklimaat 

• Onderwijs en begeleiding 

• Sociale veiligheid 
Mozarthof heeft geparticipeerd in een pilot onder veel ZML-scholen in maart en april 2017 en de 
digitale vragenlijsten afgenomen bij (een deel van de) leerlingen. Na deze pilot, een analyse van de 
resultaten en feedback van de afnemers, heeft organisatie- en adviesbureau B&T het instrument 
verbeterd en verfijnd.  
Vanaf schooljaar 2017-2018 maken we jaarlijks gebruik van de definitieve gevalideerde en door de 
inspectie goedgekeurde versie. We nemen in 2017-2018 de vragenlijsten af bij een groot deel van de 
VSO groepen met uitstroom 2, 3 en 4 en in een eindgroep van het SO.  
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BIJLAGE 12. AUGEO SCHOLINGSBELEID CURSUSSEN SOCIALE VEILIGHEID 

2017-2019 
Op Mozarthof hebben we veel aandacht voor de sociale veiligheid. Ieder kind heeft recht op een 
sociaal veilige omgeving en volwassenen die daar zorg voor dragen en oog voor hebben. Het vormt 
de basis van ons pedagogisch klimaat en voor de manier waarop we in school met elkaar omgaan. 
Om goed toegerust te zijn voor deze taak en het voortdurende belang van sociale veiligheid te 
onderstrepen, vinden we het belangrijk dat medewerkers geschoold zijn m.b.t. diverse thema’s 
rondom sociale veiligheid.  
We hebben op 10 mei 2017 een 2-jarig lidmaatschap voor 80 personen afgesloten bij Augeo 
(www.augeo.nl) . Coördinator voor deze cursussen is Els de Boer (gedragsspecialist en coördinator 
Sociale veiligheid). In het schooljaar 2016-2017 hebben we ook gebruik gemaakt van de online 
cursussen sociale veiligheid voor professionals in zorg en onderwijs van Augeo. 
In het schooljaar 2016-2017 heeft een groot deel van de medewerkers 2 cursussen gevolgd en 
afgerond met een bewijs van deelname. Dit betreft de cursussen 1. ‘Leerkrachten p(so) Werken met 
een meldcode’ en 2. ‘Primair onderwijs Sociale veiligheid en wat je wil weten over pesten’.  
Leerkrachten, assistenten, specialisten, management en het onderwijsondersteunend personeel 
zonder lesgevende taken hebben vrijwel allemaal cursus 1 (meldcode) gevolgd. Nog niet iedereen 
heeft deze cursus afgerond. Leerkrachten, assistenten, specialisten en management hebben ook 
cursus 2 (pesten) gevolgd. Nog niet iedereen heeft deze cursus afgerond. In goed overleg is 
overeengekomen dat cursus 2 niet gevolgd hoeft te worden door het onderwijsondersteunend 
personeel zonder lesgevende taken.  
Tijdens de terugkomdag voor schooljaar 2017-2018 zullen de medewerkers plenair door Els 
geïnformeerd worden over het scholingsbeleid sociale veiligheid. 
 
AFRONDING SCHOLING SCHOOLJAAR 2016-2017 
De cursussen meldcode (3 uur studiebelasting) en pesten (3,5 uur studiebelasting) zien we als 
essentieel basisaanbod. 
Medewerkers die de cursus op dit moment nog niet hebben afgerond, moeten deze voor het eind 
van het schooljaar (uiterlijk 14 juli 2017) hebben afgerond. Op 14 juli 2017 zal geïnventariseerd 
worden of dit doel is bereikt. Medewerkers die dit doel niet behalen worden hier persoonlijk op 
bevraagd door Els. 
 
SCHOLING SCHOOLJAAR 2017-2018 
Het basisaanbod zoals hierboven beschreven wordt gevolgd door nieuwe medewerkers. 
Alle medewerkers volgen: e-college seksueel gedrag van leerlingen (45 minuten studiebelasting). 
De  klassenteams, specialisten en management volgen ook: traumasensitief lesgeven (2 uur 
studiebelasting). 
Tijdens een aantal afdelingsvergaderingen zullen de cursussen onderwerp van gesprek zijn. Els levert 
hiervoor input aan de afdelingsleiders. 
Scholing schooljaar 2018-2019 
Het basisaanbod zoals hierboven beschreven wordt gevolgd door nieuwe medewerkers. 
Alle medewerkers volgen: communiceren over geweld (1 uur studiebelasting) 
De klassenteams, specialisten en management volgen ook: cyberpesten (1,5 tot 2 uur 
studiebelasting). 
Tijdens een aantal afdelingsvergaderingen zullen de cursussen onderwerp van gesprek zijn. Els levert 
hiervoor input aan de afdelingsleiders. 
Afspraken over verplichtend karakter en daaraan gerelateerde consequenties 
Medewerkers krijgen het aantal uren die Augeo hanteert als studiebelasting  in hun normjaartaak 
voor scholing. De afdelingsleiders dragen er zorg voor dat dit administratief verwerkt wordt in de 
normjaartaak van de medewerkers. 
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Medewerkers kunnen het bewijs van deelname toevoegen aan hun lerarenregister en een kopie 
hiervan in hun personeelsdossier. Els zal dit onder de aandacht brengen van de medewerkers. 
Reflectie op het volgen van de cursussen sociale veiligheid vormen een vast onderwerp tijdens POP 
gesprekken.  
Els is aanspreekpunt en spreekt medewerkers persoonlijk aan wanneer zij de scholing niet binnen de 
gestelde tijd afgerond hebben. In overleg met de afdelingsleiders zal de afdelingsleider indien nodig 
het gesprek met de medewerker aangaan omtrent structurele vertraging in scholing. 
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BIJLAGE 13. LIJST MET MATERIALEN T.B.V. LESSEN SOCIAAL-EMOTIONELE 

ONTWIKKELING EN BURGERSCHAP 
Zowel in SO als VSO zijn er, in aanvulling op STIP (Methode Sociale Training In Praktijk van het CED) 
die we als hoofdmethode gebruiken voor sociaal-emotionele ontwikkeling, een aantal materialen 
beschikbaar die gebruikt kunnen worden voor de lessen sociaal-emotionele ontwikkeling (SEO) en 
Burgerschap (BS). 
 
Voor Burgerschap hebben we ook nog de mappen Beste vrienden en Beste burgers van de 
Vreedzame school tot onze beschikking. Deze methode hebben we nog niet officieel en schoolbreed 
ingevoerd. Deze worden al wel incidenteel gebruikt in m.n. het VSO. De werkgroep Sociaal-
emotionele ontwikkeling, Burgerschap en Psycho-educatie buigt zich tijdens het schooljaar 2017-
2018 over het gebruik en de implementatie van deze materialen t.b.v. het vak burgerschap in SO en 
VSO. 
De materialen voor het SO staan in een bak in het SO (plaats in overleg met Jasmijn nog nader te 
bepalen)). De materialen voor het VSO staan in het magazijn van Els (BB4). Bij de materialen hoort 
een uitleenlijst, waarop consequent genoteerd wordt wie wat wanneer leent én terug brengt.  
 
IN HET SO ZIJN OP DIT MOMENT DE VOLGENDE MATERIALEN TE LEEN (UITERAARD OOK VOOR VSO): 

• Het originele Babbelspel (zowel de junior-versie als de hernieuwde uitgave). 
Het originele Babbelspel nodigt op een speelse manier uit een aantal sociale vaardigheden te 
oefenen aan de hand van alledaagse opdrachten. 
Het is een positief spel. Thema's die aan bod komen: 
 > Overkoepelende thema's: beleefdheid, assertiviteit,  goede manieren, inlevingsvermogen, sociale 
vaardigheden,  taalontwikkeling, algemene kennis, weerbaarheid,  trainen van vaardigheden, sociale 
redzaamheid, respect voor anderen. 
 
 > Nieuwe thema's: sociale media, cyberpesten, computergames, omgaan met (kinderen met) een 
beperking,  andere godsdiensten, samengestelde gezinnen. 
 
 > Prikkelarm spelbord: het spelbord (in puzzelvorm) is aan weerszijden  bedrukt, met aan de 
achterkant een 'prikkelarm'  spelbord. Zo kunnen kinderen met ASS, verstandelijke  beperking of 
concentratiestoornis zich volledig  toeleggen op de inhoud van het spel. 
  

• Welles! Nietes! 
Spel (doelgroep groep 1 t/m 4 bao) dat aansluit bij de subdoelen uit onze arrangementkaarten: 
ervaringen delen, aardig doen, samenspelen en werken, een taak uitvoeren, jezelf presenteren, een 
keuze maken, opkomen voor jezelf, omgaan met ruzie. 
Elke kaart uit het kaartspel Welles! Nietes! daagt kinderen uit na te denken over wat zij zouden doen 
in bepaalde situaties. De aangeboden dilemma’s zijn herkenbaar en leuk voor kinderen en geordend 
binnen de acht gedragscategorieën van de SCOL en de methode Kinderen en… hun sociale talenten. 
De kaarten zijn full colour geïllustreerd. Op elke kaart staat een situatie maar ook vragen voor een 
(kring)gesprek en een extra verwerkingsvorm waarmee de leraar aan de slag kan. Dit kaartspel 
kunnen kinderen klassikaal spelen, in groepjes en individueel.  
 

• Een doos vol gevoelens (in ieder geval een nieuwe versie, bij mijn weten is er nog een 
exemplaar in het SO in omloop) 

Voor kinderen met een ontwikkelingsleeftijd van 2 tot 7 jaar 
Op een speelse manier leren ze gevoelens herkennen, begrijpen en uiten. Het beheersen van de 
basisgevoelens: blij, bang, boos, verdrietig geeft jonge kinderen een eerste houvast tot een rijk 
emotioneel leven. De “Doos vol gevoelens” verschijnt in een geplastificeerde, hardkartonnen 
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koffertje. Ze bestaat onder andere uit: 4 gevoelshuisjes, 4 maskers, 16 plaatjes met de 
gevoelsfiguren, 48 situatieplaatjes.  
 

• Mick. Mick is anders, omdat hij autisme heeft (voorleesboekje voor de allerjongsten). Colette 
de Bruin en Anouk de Bruin. 

 

• Van alles twee-over de betekenis van (echt)scheiding voor jonge kinderen. Martine Delfos. 
 

•  Ivar, de verschrikkelijke koning. Martine Delfos. Een verhaal over ‘niet altijd je zin kunnen 
krijgen’. 

 

• Toolkit burgerschapseducatie papieren versie. 

• Op dfs-leerkrachten-werkgroep sociaal emotionele ontwikkeling en burgerschap vind je de 
pdf van deze toolkit. In deze pdf kun je doorklikken naar zeer nuttige links en lessuggesties. 

 
IN HET VSO ZIJN OP DIT MOMENT DE VOLGENDE MATERIALEN TE LEEN (UITERAARD OOK VOOR SO): 

• Het originele Babbelspel 
Het originele Babbelspel nodigt op een speelse manier uit een aantal sociale vaardigheden te 
oefenen aan de hand van alledaagse opdrachten. 
Het is een positief spel. Thema's die aan bod komen: 
 > Overkoepelende thema's: beleefdheid, assertiviteit,  goede manieren, inlevingsvermogen, sociale 
vaardigheden,  taalontwikkeling, algemene kennis, weerbaarheid,  trainen van vaardigheden, sociale 
redzaamheid, respect voor anderen. 
 
 > Nieuwe thema's: sociale media, cyberpesten, computergames, omgaan met (kinderen met) een 
beperking,  andere godsdiensten, samengestelde gezinnen. 
 
 > Prikkelarm spelbord: het spelbord (in puzzelvorm) is aan weerszijden  bedrukt, met aan de 
achterkant een 'prikkelarm'  spelbord. Zo kunnen kinderen met ASS, verstandelijke  beperking of 
concentratiestoornis zich volledig  toeleggen op de inhoud van het spel. 
   

• Welles! Nietes! 
Spel (doelgroep groep 1 t/m 4 bao) dat aansluit bij de subdoelen uit onze arrangementkaarten: 
ervaringen delen, aardig doen, samenspelen en werken, een taak uitvoeren, jezelf presenteren, een 
keuze maken, opkomen voor jezelf, omgaan met ruzie. 
Elke kaart uit het kaartspel Welles! Nietes! daagt kinderen uit na te denken over wat zij zouden doen 
in bepaalde situaties. De aangeboden dilemma’s zijn herkenbaar en leuk voor kinderen en geordend 
binnen de acht gedragscategorieën van de SCOL en de methode Kinderen en… hun sociale talenten. 
De kaarten zijn full colour geïllustreerd. Op elke kaart staat een situatie maar ook vragen voor een 
(kring)gesprek en een extra verwerkingsvorm waarmee de leraar aan de slag kan. Dit kaartspel 
kunnen kinderen klassikaal spelen, in groepjes en individueel.  
 

• Boek: Uitstekend goed (sociale vaardigheidslessen met drama voor de middenbouw van de 
basisschool)  

Uitstekend goed gaat over hoe kinderen met elkaar kennis kunnen maken: hoe je om iets vraagt, hoe 
je complimenten kunt geven of krijgen en over sorry zeggen. Drama is hier de belangrijkste 
werkvorm, want kinderen kunnen zich goed inleven in hun eigen rol en in die van de ander.  
 

• Boek: Ik kon mijn adem niet inhouden (dramalessen over emoties voor de middenbouw van 
de basisschool)  
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Ik kon mijn adem niet ademen gaat over basisemoties. Er worden vier basisemoties behandeld: 
boosheid, angst, blijheid en verdriet.  
 

• Helpende gedachten. Een doosje met 55 positieve hulpkaarten. 
Met welke helpende gedachte kun jij je prettiger voelen, of een beter resultaat halen? Kies één of 
meer kaartjes uit, schrijf zelf een helpende gedachte op een van de vijf lege kaartjes, of trek er een 
aantal zonder te kijken. Wat is de beste? Probeer die gedachte de 
komende week uit.  
 

• Puber coachkaarten, ontdek je talent! 
De PuberCoachkaarten bestaan uit 42 aansprekende foto’s met prikkelende vragen. Het helpt pubers 
te verwoorden wie ze zijn, wat hen bijzonder maakt, wat ze nodig hebben om zichzelf te blijven. 
In de puberteit draait het om het ontdekken wie je bent. Wat je belangrijk vindt, waar je goed in 
bent, wat je moeilijk vindt en wat je wilt bereiken. De set is ingedeeld in vier categorieën, herkenbaar 
aan de kleur op de achterzijde van de kaart. 
De beelden helpen je om te dromen en dagen je uit om eerlijke antwoorden te geven. Die 
antwoorden maken je bewust van wat je voelt en denkt.  
 

• Boek: KlasseKids, verbindt leerlingen door groei, succes en plezier! 
In een groep kunnen leerlingen elkaars gedrag en gevoel positief of negatief beïnvloeden. Dit proces 
is voor een groot deel bepalend voor de sfeer. 
Voor de leerkracht is het de uitdaging om dat proces in een groep te begeleiden naar een positieve 
en veilige onderwijsomgeving, waarbinnen de leerlingen basisvaardigheden opdoen in hun sociale en 
emotionele ontwikkeling. 
Hoe komt een groep tot stand? Welke stadia doorloopt een groep? Hoe kan ik het groepsproces 
positief beïnvloeden en onderhouden? In KlasseKids vind je op al deze vragen het antwoord. 
Leerkrachten gaan werken vanuit een kader met duidelijke schoolafspraken en krijgen tools in 
handen om leerlingen in de groep, op een speelse wijze, positief te verbinden. Er wordt onder andere 
ingegaan op de verschillende rollen in de groep, voor jezelf opkomen, je mening geven, vertrouwen, 
pesten en vriendschap. 
Bij het boek horen een aantal gratis downloads: www.uitgeverijpica.nl 
 

• Boek: Mam, hoe gaat dat dan? Voor elke gebeurtenis een verhaaltje. 
In het leven van jonge kinderen gebeuren nogal wat nieuwe dingen die soms veel impact hebben. 
Het ene moment gaan ze voor het eerst naar de tandarts, het volgende moment staat de eerste 
schooldag voor de deur en een halfjaar later is de eerste zwemles aan de beurt. 
In dit boek vol grappige, luchtige verhaaltjes vind je veel van deze bijzondere, maar ook dagelijkse 
gebeurtenissen terug. Zo krijgt Wessel een zusje, gaan Leila en Jayden naar een bruiloft en is het 
konijntje van Zoë en Isa overleden. 
 

• Autisme dagkalender: Verborgen regels. 366 tips, eyeopeners en energizers. 
Om in onze sociale wereld te kunnen (over)leven, heb je sociale vaardigheden nodig. De meeste 
kinderen en volwassenen hebben daar geen problemen mee en nemen ongeschreven regels vaak 
moeiteloos in acht. Maar personen met een autisme spectrumstoornis of bijvoorbeeld ADHD kunnen 
sociaal-cognitieve problemen hebben, waardoor de regels voor hen vaak verborgen blijven. 
Speciaal voor hen zijn in deze dagkalender 366 van zulke regels, tips, eyeopeners en energizers 
opgenomen.  
 

• Toolkit burgerschapseducatie papieren versie. 
Op dfs-leerkrachten-werkgroep sociaal emotionele ontwikkeling en burgerschap vind je de pdf van 
deze toolkit. In deze pdf kun je doorklikken naar zeer nuttige links en lessuggesties. 
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• Julia heeft twee huizen. Verhalen voor kinderen van gescheiden ouders. Nicoline Wisse Smit. 
 

• Ivar, de verschrikkelijke koning. Martine Delfos. Een verhaal over ‘niet altijd je zin kunnen 
krijgen’. 

 

• E-book ‘groepsvorming’ papieren versie. Deze staat ook met een link in het handboek 
leerkrachten. 

 
 


