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Inleiding 
Sinds 2015 is de wet Veiligheid op school van kracht. Een van de eisen is dat scholen hun sociaal 

veiligheidsbeleid beschrijven. 

 

In dit verzameldocument zijn vijf documenten opgenomen die deel uitmaken van het sociaal 

veiligheidsbeleid van de Aloysius Stichting. 

 

De Handreiking ‘Preventief pedagogisch handelen’ is bedoeld als inspiratiebron, daarentegen hebben 

de protocollen een verplichtend karakter. Het is letterlijk een handreiking en bevat voorbeelden van 

de wijze waarop door de scholen aan preventief pedagogisch handelen invulling gegeven zou kunnen 

worden.  

 

Het Protocol ‘Handelen bij verbale en fysieke agressie van leerlingen’ geeft richtlijnen hoe er 

gehandeld kan worden in situaties waar leerlingen verbaal of fysiek agressief gedrag naar 

medewerkers of medeleerlingen laten zien. 

 

In een sociaal veilige school moet duidelijk zijn welke gedrag gewenst dan wel ongewenst is. Het 

Protocol ‘Ongewenste omgangsvormen’ biedt duidelijkheid als volwassenen of kinderen een grens 

overschrijden. 

 

Het Protocol ‘Veilig handelen bij een incident of crisis’ en het  ‘Draaiboek Incidentmanagement’ 

horen bij elkaar. Mocht er zich een incident of crisis voordoen dan geven beide documenten 

duidelijke richtlijnen hoe te handelen. 
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Handreiking preventief pedagogisch handelen 
 
 
 
 
 

 

 

De Handreiking ‘Preventief pedagogisch handelen’ is gekoppeld aan de 

visie, missie, kernwaarden en onderwijsvisie van Aloysius  

en is bedoeld als inspiratiebron. 

 

De Handreiking bevat voorbeelden van de wijze waarop door de scholen 

aan preventief pedagogisch handelen invulling gegeven kan worden.  

 

De handreiking heeft geen verplichtend karakter,  

in tegenstelling tot de protocollen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colofon 
Deze handreiking is geschreven door Kees van Overveld in samenwerking met Paul Giesberts, Karin Kersten, 

Anita Kleisterlee, Wim Nederlof, Geert Rosielle en Rob van Tricht. 

December 2018 

 
 
 
 
Opmerking bij illustratie op de omslag: dit is een woordwolk gemaakt met woorden die vaak worden gebruikt in 
digitale en schriftelijke bronnen van de Aloysius stichting.  
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1. Inleiding 
De Aloysius Stichting biedt onderwijs aan leerlingen in scholen voor speciaal basisonderwijs, scholen 

voor speciaal (voortgezet) onderwijs, justitiële jeugdinrichtingen, jeugdzorginstellingen én 

onderwijsinstellingen buiten de stichting.  

 

Wij zetten ons elke dag onverminderd betrokken in voor de leerlingen, die het gezien hun vaak 

complexe gedrag, leerstoornis en/of psychiatrische problemen behoorlijk moeilijk hebben. Wij gaan 

door waar anderen stoppen, vinden betekenis in ons werk, doen ons werk met plezier, geven net dat 

onsje meer en vinden ieder kind de moeite waard om ons best voor te doen. Dit alles doen wij vanuit 

onze gedeelde kernwaarden. 

 

De pedagogische kracht die iedere dag opnieuw noodzakelijk is leidt tot een herkenbaar handelen 

binnen alle scholen en instellingen binnen de Aloysius Stichting. Kenmerkend voor het handelen is de 

gerichtheid op de leerling in al zijn kwetsbaarheid vanuit het oogpunt van preventie.  

 

In deze handreiking wordt het preventief pedagogisch handelen van de medewerkers van de Aloysius 

Stichting verkend en beschreven. De handreiking poogt iedere medewerker een pedagogisch kader 

te geven waarmee men binnen het eigen team het eigen handelen kan duiden en concretiseren. 

Deze handreiking is heel duidelijk bedoeld als een inspiratiebron.  

 

In deze handreiking verwijzen we naar leerlingen en naar leraren. Met leerlingen bedoelen we 

kinderen, jongeren en jongvolwassenen die op welke plek dan ook onderwijs ontvangen. Onder 

leraren verstaan we hier een brede groep medewerkers die een onderwijsgevende dan wel 

onderwijsondersteunende functie hebben binnen een van de scholen van de Aloysius Stichting. 

 

Onder deze handreiking liggen uiteraard de visie, missie en kernwaarden van de Aloysius Stichting. 

 

 
Visie 
We werken vanuit een gedeelde visie, die elke dag zichtbaar is voor leerlingen, hun ouders en de 

netwerkpartners. “Wij hebben zorg voor ieder ander, vooral voor hen die het moeilijker hebben 
dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.” 

 
Kernwaarden: kracht, onvoorwaardelijkheid, passie 
Hoe verschillend onze scholen en onze medewerkers ook zijn: bij Aloysius laten we onze gedeelde 

kernwaarden zien in ons handelen en maken dit voelbaar voor leerlingen, ouders en 

netwerkpartners. Wij zetten onze kracht in voor onze leerlingen en spreken de kracht van 

kinderen en jongeren aan. Wij zijn er onvoorwaardelijk voor de kinderen en jongeren die ons nodig 

hebben en gaan door waar anderen stoppen. Dat vraagt om werken met passie, elke dag opnieuw. 
 

Missie 
Wij zijn er voor kinderen en jongeren die onze expertise in onderwijs, begeleiding en 

ondersteuning nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen. Wij bereiden onze leerlingen 

voor op een betekenisvolle toekomst in de samenleving. Daarbij richten wij ons nadrukkelijk ook 

op de ouders, familie en verdere omgeving. Wij werken daarvoor ook nauw samen met onze 

netwerkpartners in onder meer onderwijs en jeugdhulp. 
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2. Preventie 
Deze handreiking heeft als onderwerp het preventief pedagogisch handelen.  Preventie wordt in enge 

zin gezien als het voorkomen van een bepaald probleem. Preventie kent ook een andere betekenis. 

Het gaat dan om een brede aanpak die het algemeen welbevinden van iedere leerling tot doel heeft. 

In het contact met de leerlingen neemt de leraar zijn professionele verantwoordelijkheid. Hij zoekt 

samen met de leerling en zijn ouders naar wat het beste is voor de leerling in de huidige situatie. 

In een brede preventie-aanpak kunnen vier niveaus worden onderscheiden:  

1. De school is als eerste een leef-, werk- en ontmoetingsplaats waarbinnen iedereen zich veilig voelt. 

Het schoolteam neemt maatregelen die de leefkwaliteit bevorderen. Dit is op iedere locatie terug te 

zien in een duidelijke (infra-)structuur, tijd voor ontmoeting, positieve contacten en een prettige 

sfeer. Op dit niveau wordt toegewerkt naar een bepaalde basisrust in klassen en openbare ruimtes. 

2. Er kunnen ook meer algemene preventiemaatregelen worden getroffen. Het gaat bijvoorbeeld om 

maatregelen die de leerlingen sterker maken, draagkracht geven en stimuleren tot positief gedrag. 

Het zijn maatregelen die passen bij de onderwijsbehoeften van de leerling en die uitgaan van de 

kracht en het talent van diezelfde leerling. Te denken valt aan werkvormen waar samenwerking 

centraal staat, goede communicatie en eventueel het aanbieden van programma’s die de sociale en 

emotionele veerkracht van leerlingen vergroten. Het is ook op dit niveau waar het handelen van de 

leraar sterk wordt bepaald door relatie, competentie en autonomie (“Ik doe ertoe, ik kan iets en ik 

kan het zelf”). 

3. De preventiemaatregelen kunnen ook specifieker van aard zijn. Het zijn maatregelen bedoeld om 

externaliserende gedragsproblematiek te voorkomen, zoals pesten, agressie of geweld. Het gaat vaak 

om situaties waarin het gedrag van leerlingen wat dwingender wordt. Om de situatie in de hand te 

kunnen houden, wordt er directe ondersteuning gegeven op individueel  niveau en/of groepsniveau. 

Op dit niveau worden ook maatregelen genomen om leerlingen met meer internaliserende 

problematiek te helpen. Voorbeelden hiervan zijn het vergroten van het zelfbesef door gesprekken 

te voeren over emoties of het werken aan sociale angst in speciale trainingen. Het doel van welke 

maatregel dan ook is nog steeds het welbevinden voor iedereen. Sommige van die maatregelen 

kunnen zijn vastgelegd in protocollen. 

4. Op het laatste niveau staat preventie wat meer op de achtergrond en zijn er meer curatieve 

elementen. Er doet zich een incident voor dat de sociale veiligheid ernstig schaadt. Het is dan 

noodzakelijk om het onveilige en ongewenste gedrag zo snel mogelijk te stoppen. Daarna is het van 

belang om de situatie te herstellen, oog te hebben voor alle betrokken partijen en de basisrust te 

herstellen. Om de lastige situaties professioneel en emotieneutraal af te handelen, heeft de school 

de werkprocessen vaak vastgelegd in richtlijnen en protocollen. 

Voor het leesgemak noemen we de eerste drie niveaus “breed pedagogisch handelen”, het vierde 

niveau heet “smal pedagogisch handelen”. 

In de volgende hoofdstukken kijken we nader naar het pedagogisch handelen binnen de niveaus.  

 

 

 



Versie september 2019 

 
8 

3. Breed pedagogisch handelen 
Iedere leraar kent en werkt vanuit de kernwaarden van de Aloysius Stichting. 

- Kracht 

- Onvoorwaardelijk 

- Passie 

Deze kernwaarden vragen van de leraar dat hij1 vanuit de gezamenlijkheid in het team werkt aan de 

ontwikkeling van elke leerling. Leerlingen hebben talenten die moeten worden ontdekt, ontwikkeld 

en gekoesterd. Van de leraar wordt verwacht dat hij het onderwijs dusdanig structureert en aanpast 

dat elke leerling zich kan ontwikkelen. Iedere dag biedt een nieuwe kans: er is steeds sprake van 

pedagogisch optimisme, er is perspectief voor nu en later.  

 

In het vervolg van dit hoofdstuk stippen we zaken aan die ter inspiratie dienen voor het preventief 

pedagogisch handelen op de eigen school. 

 
Samenwerking met ouders 
In het eerste contact met de ouders wordt de basis gelegd voor een samenwerking die vaak 

jarenlang zal duren. In het eerste gesprek wordt de boodschap gegeven dat de school het niet alleen 

kan. Zij heeft de ouders hard nodig. Ouders en school hebben samen de zorg voor de ontwikkeling 

van het kind. Het is daarom nodig om de wederzijdse verwachtingen uit te spreken zodat de juiste 

hulp en ondersteuning kan worden geboden. Als ouders en school elkaar zien als gelijkwaardige 

partners met elk deskundigheid op een specifiek terrein (thuis of school) dan kan er een mooie 

samenwerking ontstaan. Een samenwerking die kan uitgroeien tot een sterke pedagogische coalitie. 

 
Samenwerking met jeugdzorg 
Er wordt niet alleen samengewerkt met ouders maar ook met instellingen voor jeugdzorg. Ook in 

deze samenwerkingsrelatie staat de hulp en ondersteuning aan het kind centraal. Het komt de 

ontwikkeling van het kind ten goede als school en instelling kiezen voor een gezamenlijke 

pedagogische aanpak waarbij eenduidige afspraken zijn gemaakt. Daar waar wordt samengewerkt, 

hoe en op welke wijze dan ook, is het belangrijk dat de visies op elkaar worden afgestemd. 

 
Iedere dag welkom 
Voor veel leerlingen is de dagelijkse gang naar school een prettige en vertrouwde routine. Iedere 

leerling weet bij aankomst in de klas dat de eigen leraar weer op hem wacht. Het is een leraar die 

vanuit zijn basishouding iedere leerling ziet, hoort en erkent. De leraar neemt iedereen serieus, hij 

gaat de relatie aan, hij is vriendelijk en consequent. Je weet altijd wat je van hem kunt verwachten.  

 

Voorbeeld uit de praktijk 
Leraar Frank staat bij de deur en hij begroet Lois. Frank krijgt een slap handje en als hij Lois in de 

ogen kijkt ziet hij onrust en boosheid. Frank houdt haar hand wat langer vast en fluistert: “Wij 

gaan over een kwartiertje, na de rekeninstructie, even praten. Ga lekker zitten”.  

 

Frank heeft in die paar seconden een paar mooie dingen gedaan: 

- Hij signaleert dat Lois niet lekker in haar vel zit en hij benoemt dat. 

- Hij geeft aan dat hij tijd voor haar vrij maakt. 

- Hij weerstaat de verleiding om direct op de emotie van Lois in te gaan. Hij werkt hier aan 

uitgestelde aandacht. Na de instructie gaat hij met haar in gesprek. 

- Hij heeft de verwachting dat tijdens de rekeninstructie de emoties van Lois wat zullen 

zakken, zodat Lois tijdens het gesprek wat ontspannener over haar gedrag, emoties of 

gedachten kan praten. 

																																																								
1 Omwille van de leesbaarheid is steeds ‘hij’ gebruikt in de tekst. Waar ‘hij’ staat kan uiteraard ook ‘zij’ worden gelezen. 
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Regels, waarden en gedragsverwachtingen 
Leerlingen die onze scholen bezoeken weten graag waar ze aan toe zijn: welk gedrag is gewenst en 

welk gedrag kan beter achterwege blijven? Om het pedagogisch handelen van de leraar en het 

gedrag van de leerling beter op elkaar af te stemmen zijn afspraken over de omgang met anderen en 

de schoolomgeving van belang.  

 

Op scholen zijn vaak algemene schoolregels geformuleerd, zoals: 

- We zijn aardig voor elkaar 

- We zijn rustig in de school 

- We lossen samen problemen op 

- We zorgen voor de spullen 

Vanuit deze algemene schoolregels kan in iedere groep worden besproken hoe die regels er precies 

uitzien voor die groep leerlingen, in die klas, in dat jaar. In andere scholen werkt men meer vanuit 

waarden, zoals respect, veiligheid en verantwoordelijkheid. Vanuit die waarden kunnen 

gedragsverwachtingen worden geformuleerd (zie hiervan een voorbeeld op pagina 10 van deze 

handreiking:  Schoolwide Positive Behavior Support). 

 

Welke vorm er ook wordt gekozen, het is altijd belangrijk om de regels/waarden/ 

gedragsverwachtingen: 

- te visualiseren; 

- regelmatig onder de aandacht te brengen (“regel van de week”); 

- zelf voor te leven. 

Leerlingen verwachten van ons dat we regels niet alleen vaststellen maar ook dat we ze handhaven. 

Het is de professionaliteit van iedere leraar om dit op gepaste wijze te doen, rekening houdend met 

verschillen tussen leerlingen. Een neutrale manier om regels te handhaven is te zien in dit voorbeeld: 

 

Voorbeeld uit de praktijk 
Leerling aanspreken op regelovertredend gedrag 

Ik zie  dat je … [beschrijving van het gedrag] 

Wat is de regel?  (De leerling geeft hier een antwoord) 

Dus …? (De leerling krijgt de gelegenheid zijn gedrag aan te passen) 

 

Sommige scholen besteden binnen een bepaalde leeftijdsgroep aandacht aan mediawijsheid. Dat 

blijkt nodig omdat het voorkomt dat er buiten schooltijd onrust ontstaat door kwetsende of 

bedreigende gesprekken binnen een app. Leerlingen komen daardoor soms al geagiteerd binnen. 

Naast de gesprekken die hierover met leerlingen worden gevoerd, is er bij scholen behoefte om 

materialen te gebruiken. Voorbeelden van materialen zijn: 

- Whatshappy – hiermee maak je samen afspraken over het gebruik van WhatsApp 

- Instagrap – idem maar dan voor Instagram 

Pedagogische reflectie 
Het gedrag van de leerling ontstaat altijd in interactie met de ander: de leraar of de klasgenootjes. De 

ene keer leidt de interactie tot gezellige momenten, de andere keer ontstaan er spanningen en strijd. 

Het typeert de basishouding van de leraar dat hij aan het eind van de dag terugkijkt en nagaat hoe de 

vele interacties met leerlingen zijn verlopen. De leraar kan zichzelf én zijn collega’s vragen stellen als: 

- Wat gebeurde er? 

- Wat dacht ik? 

- Wat voelde ik? 

- Hoe heb ik gehandeld? 

- Wat leer ik hiervan voor een volgende keer? 
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Voorbeeld uit de praktijk 
Het is 15:00 uur, de leerlingen staan op het punt om naar huis te gaan. Sem komt ineens naar 

leraar Bas en breekt voor de ogen van de leraar een potlood doormidden. De leraar is boos en 

spreekt Sem bestraffend toe. Helaas staat het busje te wachten en is er maar weinig tijd om alles 

uit te spreken. 

 

Als de leraar het voorval met zijn collega bespreekt, zegt deze: “Draai de tijd eens terug. Wat er 

gebeurde er in jouw klas om 14:55 uur? Om 14:45 uur? Om 14.35 uur? Wat heb je gezien in de 

groep? Had je aandacht voor het groepsproces? Aandacht voor Sem? Had hij een aanvaring? Waar 

was jij? Denk eens terug?” 

 

Door de vragen van zijn collega  realiseert Bas zich dat hij het laatste deel van de middag zo druk 

was met andere zaken dat hij niet meer weet hoe het met Sem ging. Was de boosheid om het 

potlood terecht? Hij besluit om morgen in alle rust en kalmte nog eens met Sem te praten en na te 

aan wat er nu precies is gebeurd. 

 
Methodisch werken via lessen voor leerlingen 
Leerlingen die dagelijks de scholen en instellingen van de Aloysius Stichting bezoeken, hebben het 

meestal niet gemakkelijk met zichzelf of met anderen. Er is veel psychosociale problematiek. 

 

Bij een deel van de leerlingen is de sociale problematiek duidelijk zichtbaar in het contact dat de 

leerling heeft met andere leerlingen of met de volwassenen (“interpersoonlijk”). Leerlingen met 

angstig en stemmingsverstoord gedrag hebben vaak moeite met relationele vaardigheden ( “Hoe 
vraag je of je mee mag doen met een spelletje?”), terwijl je bij leerlingen met autistisch gedrag vaak 

problemen bemerkt in de affectieve vaardigheden zoals het inschatten van de gedachten en 

gevoelens van de ander. 

 

De problematiek kan zich ook uiten in meer “intrapersoonlijke” problematiek: de leerling heeft 

vooral persoonlijke, emotionele problemen. Zo kunnen leerlingen met ADHD veel problemen hebben 

met de zelfsturing, het op tijd op de rem trappen als emoties als boosheid of frustratie opspelen. 

Leerlingen met ernstig oppositioneel, opstandig, agressief en antisociaal gedrag tonen vaak 

problemen in het zelfbesef: het opmerken van een emotie bij zichzelf en deze via taal kenbaar maken 

aan anderen. 

 

Scholen binnen de Aloysius Stichting zetten een breed arsenaal methodieken in om de psychosociale 

vaardigheden van hun leerlingen te versterken. 

Er zijn scholen die gebruik maken van algemene preventieprogramma’s waarin zowel sociale als 

emotionele competenties via klassikale lessen worden aangeboden. Typerend voor dit soort 

programma’s is dat iedereen op hetzelfde moment dezelfde inhoud krijgt aangeboden. 

Voorbeelden van deze programma’s zijn: 

- Het PAD-leerplan 

- Leefstijl 

- Kanjertraining 

 

Bij dergelijke programma’s wordt meestal gebruik gemaakt van allerlei hulpmiddelen zoals een 

emotiethermometer, picto’s, gevoelskaartjes, knuffels en petjes. 
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Voorbeeld uit de praktijk 
Het leren omgaan met heftige emoties: hoe doe je dat?  In het PAD-leerplan gebeurt dat 

bijvoorbeeld met een drietrapsmodel: 

 

STOP: word rustig, tel tot 10, haal diep adem 

 

DENK: wat is er aan de hand, hoe voel je je, wat kan een oplossing voor jouw probleem zijn? 

 

DOE: probeer je oplossing uit en kijkt of het werkt 

 

 

Naast meer algemene programma’s worden er ook programma’s aangeboden waarin specifieke 

competenties worden getraind, zoals bijvoorbeeld 

- Sociale vaardigheidstrainingen 

- Rots en water (weerbaarheid, sociale vaardigheden) 

- Zelfregulatietrainingen 

- TOPs! (omgaan met boosheid, moreel redeneren, sociale vaardigheden) 

 

Deze trainingen worden klassikaal worden aangeboden of in kleinere groepjes. In zo’n kleiner 

groepje kan een leerling in alle veiligheid werken aan de verbetering van zijn competenties. 

Methodisch werken aan de pedagogische kracht van leraren 
Het werken binnen de Aloysius Stichting doet een groot beroep op de pedagogische kracht van de 

leraren. Met passie en enthousiasme kom je vaak al heel ver in het contact met leerlingen. Het blijft 

echter nodig om voortdurend te onderzoeken op welke wijze de professionele kwaliteit van de leraar 

kan worden vergroot. 

 

Iedere school heeft alle vrijheid om te werken aan de pedagogische kracht van leraren. Drie 

voorbeelden uit de praktijk: 

 

Voorbeeld 1: Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS) 
SWPBS is een model waar op drie verschillende niveaus wordt gewerkt aan een positief pedagogisch 

klimaat. Via versterking van de schoolstructuur en het preventief handelen van leraren wordt 

gewerkt aan gedragsverandering bij leerlingen.  

Op het eerste niveau, gericht op alle leerlingen in de groep, wordt o.a. gewerkt aan 

- De waarden van de school (zoals bijvoorbeeld respect, veiligheid en verantwoordelijkheid) 

- Gedragsverwachtingen, zoals op bijgaande foto: 

 

- Het houden van systematisch toezicht in openbare ruimtes. 

- Het bekrachtigen van gewenst gedrag. 
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Op de niveaus 2 en 3 heeft de school de keuze uit een groot aantal intensieve interventies die 

kunnen worden ingezet op het brede continuüm van licht naar ernstig probleemgedrag. Er is 

aandacht voor o.a. 

- Systemen die gewenst gedrag belonen 

- Zelfmanagement strategieën (controle en inzicht krijgen over het eigen gedrag) 

- Escalerend gedrag 

- Gedragsfunctieanalyses 

 

Het ABC-schema is een voorbeeld van een eenvoudige gedragsfunctieanalyse. Er wordt niet zo 

zeer gekeken naar het gedrag van de leerling (B) maar naar de ontlokkende factoren (A) en de 

reacties op het gedrag. 

A. Wat is de trigger van het 

gedrag? 

B. Het gedrag van de leerling C. Wat volgt er op het gedrag? 

 

Gedrag van de leraar 

Gedrag klasgenoten 

Leerstof 

Inrichting 

Meubilair 

Geluiden  

Gebeurtenis buiten het lokaal 

Etc. 

 

 

Verzet 

Agressie 

Clownesk gedrag 

Etc. 

 

Reactie van de leraar 

Reactie van klasgenoten 

 

Het idee van het ABC-schema is dat je zicht krijgt op A en C. 

Vaak spelen meerdere triggers in een situatie. Bij A kun je nagaan hoe je de omgeving zó kunt 

inrichten dat er nog maar weinig triggers overblijven.  

 

Bij C zijn er meestal twee groepen die kunnen reageren: de leraar en de klasgenoten. Het idee is 

dat hun reactie het gedrag in stand houdt, versterkt of doet afnemen. Zo kan bijvoorbeeld hardop 

lachen door medeleerlingen het ongewenste gedrag van een leerling versterken. 

 

Een leraar kan n.a.v. een ABC-schema besluiten om het gedrag van een leerling (B) te beïnvloeden 

door te werken aan de triggers (A) en/of de reactie van die volgen op het gedrag (C). 

 

 

Voorbeeld 2: Nieuwe autoriteit en geweldloos verzet (NAGW) 
NAGW is een pedagogische stroming die getypeerd kan worden als een autoritatieve opvoedstijl (zie 

ook het schema): 
 

 Eisend Niet-eisend 

Responsief Autoritatief 

 

 

 

Permissief 

 

(De relatie is goed maar de leerling kan doen 

wat hij wil). 

 

Niet-responsief Autoritair 

 

(In het contact met de 

leerling is er sprake van 

macht en afstand). 

 

Anti-autoritair 

 

(Er is geen verbinding met de leerling. De 

volwassene heeft de leerling opgegeven). 
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Bij deze opvoedstijl draait alles om nabijheid en steun voor de leerling in plaats van afstand en 

gehoorzaamheid. Deze responsieve stijl van de leraar wordt gecombineerd met het gezag dat hoort 

bij de positie van de leraar. Dat betekent dat in het contact met de leerling wel degelijk eisen worden 

gesteld. Een leerling wordt niet afgewezen als persoon, het is het gedrag dat als positief of negatief 

wordt beoordeeld. 

 

Voorbeeld 3: Fasenmodel Giel Vaessen 
Vaessen heeft een overzichtelijk model waarbij grensoverschrijdend gedrag wordt gecombineerd 

met consequenties. Het grensoverschrijdende gedrag wordt in vier categorieën geplaatst waarna 

scholen zelf kunnen nagaan wat zij binnen de context van de school een passende consequentie 

achten. 

 
Grens-
overschrijdend 
gedrag 

Categorie Typering gedrag Consequentie 

A Zeuren … 

 

B Grof taalgebruik/verbale agressie 

op omgeving 

… 

C Verbale agressie op/over 

persoon 

… 

D Fysieke agressie op persoon of 

spullen 

… 

 
 
4. Smal pedagogisch handelen  
In de praktijk wordt het pedagogisch handelen tijdens de “moeilijke momenten” danig op de proef 

gesteld.  

 

Moeilijke momenten zijn die momenten waar een situatie in korte tijd escaleert. Van de eerder 

beschreven preventieniveaus is dit het vierde niveau, het curatieve niveau waar de sociale veiligheid 

in het geding is. 

 

Het pedagogisch handelen tijdens moeilijke momenten vraagt om een scherp bewustzijn, 

doortastendheid en een kalme gemoedstoestand. Het handelen kan bijvoorbeeld nog concreter 

worden gemaakt als er een onderscheid wordt gemaakt naar drie fasen: voor, tijdens en na het 

moeilijke moment. 

Voor 
- De leraar is alert op gedragsontlokkende factoren (triggers). Hij probeert  te voorkomen dat 

leerlingen getriggerd raken door het bieden van een duidelijke structuur tijdens de les en 

tijdens lesvrije momenten. De leerkracht is een toonbeeld van voorspelbaarheid, evenwicht, 

rust en vriendelijkheid. 

- Als de leraar enige agitatie bemerkt, probeert hij de emotionele spanning te verminderen 

door een grapje te maken, door de emoties van de leerling te benoemen of door de leerling 

af te leiden van de gedragsontlokker. 

- Mocht de spanning verder oplopen, dan zorgt de leraar ervoor dat hij door zijn opmerkingen 

en gedrag geen olie op het vuur gooit. Het pedagogisch handelen kenmerkt zich door kalmte 

in de bewegingen, rust in de stem en een zelfverzekerde houding. De leraar herinnert de 

leerling aan eventuele afspraken of gedragsverwachtingen en vraagt de leerling zijn gedrag 

te heroverwegen en aan te passen. 
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Tijdens 
- Bij escalatie van het gedrag is het handelen van de leraar gericht op het creëren van een 

veilige situatie voor iedereen die zich in de ruimte bevindt. Er wordt zoveel mogelijk 

gehandeld volgens het protocol. 

- Tijdens een escalerende situatie is de leraar ook gericht op het welzijn van de leerling die de 

controle over zichzelf heeft verloren. De leraar is nabij en laat voelen dat hij “er is” voor de 

leerling. Er hoeft niet gesproken te worden, de leerling moet vooral voelen dat de leraar 

geen bedreiging vormt. 

- Als de situatie te onveilig wordt, grijpt de leraar fysiek in. Ook hier geldt dat het protocol 

‘Handelen bij verbale en fysieke agressie van leerlingen’ wordt gevolgd. 

 

Na 
- Als de leerling gekalmeerd is, de emoties bij iedereen zijn gezakt, volgt er een gesprek. In dit 

gesprek wordt samen met de leerling nagegaan wat er precies is gebeurd. De leraar toont 

begrip voor emoties en gedachten, maar is duidelijk over het getoonde gedrag. Het gedrag 

wordt beschouwd in het perspectief van eerder gemaakte afspraken met de leerling en/of de 

algemeen geldende gedragsverwachtingen. 

- Indien van toepassing bespreekt de leraar de eigen rol tijdens het moeilijke moment. Als de 

leraar onjuist heeft gehandeld dan wordt dit eerlijk besproken en zo nodig worden excuses 

gemaakt. 

- Afhankelijk van eerder gemaakte afspraken (waaronder het protocol) wordt de leerling de 

kans geboden om te herstellen wat hij (op relationeel vlak) kapot heeft gemaakt.  

Soms volgt er een sanctie. Deze sanctie komt niet uit de lucht vallen maar is bij alle leerlingen 

in het kader van voorspelbaarheid bekend. 

Tijdens dit nagesprek kan er ook een actieplan worden gemaakt. De leraar bespreekt met de 

leerling hoe hij een volgende keer kan reageren als hij wordt uitgedaagd door andere 

leerlingen of als hij merkt dat in een spannende situatie emoties als verdriet, frustratie of 

woede de overhand krijgen. 

- Elk gesprek met de leerling eindigt met een uitgestoken hand van de leraar. Wat geweest is, 

is geweest. Er wordt begonnen met een schone lei. 

In het kader van preventief pedagogisch handelen is scholing en training van medewerkers van groot 

belang. Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de scholing en training die zij in hun 

professionaliseringsplan opnemen. 
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Protocol ‘Handelen bij verbale en fysieke agressie van 

leerlingen’ 
 

1. Inleiding 
De Aloysius Stichting is er voor de meest kwetsbare leerlingen. We benaderen onze leerlingen vanuit 

onze drie kernwaarden: kracht, onvoorwaardelijkheid en passie. Vanuit onze pedagogische 

benadering zetten wij sterk in op het voorkomen van verbale en fysieke agressie van leerlingen.  

We hebben positieve hoge verwachtingen over de ontwikkelmogelijkheden van onze leerlingen. We 

steunen onze leerlingen hier volhardend bij. Dit doen we met name door het versterken van de 

pedagogische relatie met onze leerlingen door het bieden van veiligheid, structuur en 

voorspelbaarheid.  

 

Bij dit protocol hoort een ‘Handreiking preventief pedagogisch handelen’. Het voorliggende protocol 

vloeit voort uit die handreiking. Dit protocol biedt leraren bij de Aloysius een handelingskader voor 

die situaties waarbij er ondanks het preventief pedagogische handelen toch verbale of fysieke 

agressie van leerlingen optreedt.  

 

2. Doel protocol 
Doel van het protocol is om de medewerkers van de Aloysius een handelingskader te bieden voor 

situaties waarin sprake is van verbale en/of fysieke agressie van leerlingen.  Het protocol biedt 

duidelijkheid over die incidentele situaties waarbij de medewerker regulerend fysiek moet optreden. 

Wat mag wel en wat mag niet in deze uitzonderingssituaties?  

Waar scholen van Aloysius inhuizen bij of nauw samenwerken met Justitiële of Jeugdzorginstellingen 

en onder een andere wetgeving vallen zullen per situatie nadere afspraken worden gemaakt. 

 

3. Algemeen uitgangspunt 
Vanuit onze onderwijspedagogische visie staat preventief handelen centraal. Essentieel in ons 

handelen is de pedagogische relatie met de leerlingen. Het is belangrijk om vroegtijdig signalen van 

leerlingen op te vangen en de dreigende handelingsverlegenheid van het kind om te buigen naar een 

onderwijsrelatie waarin het kind weer tot ontwikkeling komt. In die situaties waarin zich toch verbale 

of fysieke agressie van leerlingen voordoet, is het van belang snel en effectief te handelen om 

verdere escalatie te voorkomen. Alleen in het uiterste geval voeren (getrainde) medewerkers fysieke 

interventies uit die de bewegingsvrijheid van leerlingen beperken. 

 

Fysiek ingrijpen is nooit een doel op zich. Er zijn altijd stappen aan voorafgegaan en er zullen altijd 

acties op volgen om nieuwe situaties in de toekomst te voorkomen. Fysiek ingrijpen gebeurt altijd 

veilig, deskundig , zo kort mogelijk en humaan. 
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4. Vormen van verbale of fysieke agressie 
Onder agressie verstaan wij gedrag dat iets of iemand schade toebrengt. Agressie heeft een verbaal 

en/of een fysiek karakter en doet zich meestal in twee beelden aan ons voor: 

- Reactieve of frustratie agressie is een heftige, emotionele reactie op een vermeende 

bedreiging die wordt gekenmerkt door een sterke lichamelijke opwinding, frustratie en 

impulsief handelen.  

- Proactieve of instrumentele agressie is koelbloedig, intimiderend en berekenend gedrag dat 

bedoeld is om snel een bepaald doel te bereiken zoals het verwerven en behouden van een 

belangrijke positie in de groepshierarchie of het verkrijgen van materiële goederen. 

 

5. Uitgangspunten fysiek optreden van medewerkers.  
In incidentele situaties kan het voorkomen dat een medewerker fysiek moet optreden. 

Uitgangspunten voor regulerend fysiek optreden zijn: 

- Op het moment dat ouders hun kind op school inschrijven, krijgt de school een zorgplicht ten 

aanzien van de gezondheid en veiligheid van de leerling. Op het moment van inschrijven 

worden ouders ingelicht over hoe de school de veiligheid van leerlingen en leraren 

waarborgt en dat er bij uitzondering gebruik kan worden gemaakt van fysiek handelen bij 

voorvallen of incidenten. Er wordt gewezen op het bestaan van deze richtlijn. 

- Slechts bij uitzondering en in een noodzakelijke situatie mag er fysiek worden ingegrepen.  

Een noodzakelijke situatie is een situatie waarin de veiligheid van de leerling of diens 

omgeving (klasgenoten, leraar) in het geding is. 

o In deze uitzonderingssituatie waarin de medewerker fysiek regulerend moet 

handelen, worden handelingen zo uitgevoerd dat deze zo veel mogelijk het risico 

beperken dat ze de leerling pijn doen of blesseren. 

o De leraar houdt tijdens het handelen rekening met de communicatieve competenties 

en het niveau van de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van de leerling. 

De leraar blijft zoveel mogelijk in contact met de leerling.  

- Het fysieke ingrijpen is in lijn met de criteria: proportionaliteit, subsidiariteit en 

doelmatigheid. Zie punt 7 van deze richtlijn. Als er fysiek wordt ingegrepen, moet dit 

deskundig worden uitgevoerd. Iedere medewerker, die fysiek ingrijpt, is getraind in de-

escalerend handelen en regulerend fysiek optreden. 

- De medewerker voert de technieken bij voorkeur uit met één of meerdere collega’s. Indien 

een medewerker alleen is, wordt er zo snel mogelijk een andere collega bijgehaald. 

- Zodra de situatie de mogelijkheid biedt te de-escaleren stopt de medewerker met zijn fysiek 

optreden en gaat hij over tot het herstel van de pedagogische relatie met de leerling als ook 

het herstel van de veilige situatie. 

- Ondanks de emoties die gepaard gaan met het fysiek ingrijpen, gaat de medewerker 

respectvol om met de leerling.  

- Na een fysieke ingreep is het belangrijk dat de leerling ervaart dat hij weer verder kan en 

wordt geholpen. Op deze wijze groeit het vertrouwen. Fysiek ingrijpen wordt dan ook altijd 

met de leerling nabesproken met het oog op de toekomst (prospectief gesprek) en de wijze 

waarop de medewerker het beste met de leerling kan omgaan. 
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6. Fysiek optreden. Wat is toegestaan? Wat niet? 
Welke vormen van fysiek optreden zijn toegestaan? En welke niet?  We onderscheiden de volgende 

situaties:  

- Functioneel fysiek optreden (toegestaan) 

Hierbij gaat het om professioneel handelen waarbij de medewerker van de school de leerling 

fysiek begeleidt of helpt, bijvoorbeeld tijdens de gymles. De relatie tussen de leerling en 

medewerker is veilig en er is geen sprake van een spanningsveld. De medewerker is daarbij 

alert op signalen met betrekking tot het instemmen/ niet- instemmen met het fysieke 

contact.  

- Regulerend fysiek optreden (toegestaan en noodzakelijk onder strikte voorwaarden).  
Het gaat hierbij om fysiek contact waarbij de medewerker van de school fysiek optreedt 

wanneer de veiligheid van de leerling zelf, van medeleerlingen, medewerkers, ouders of 

anderen in het geding is. De leerling is niet of nauwelijks aanspreekbaar en staat ook niet 

open voor een correctie van de verbale en/of fysieke agressie. Is de veiligheid daadwerkelijk 

in gevaar of kan er ernstige materiele schade toegebracht worden, dan heeft de medewerker 

ook de plicht om op treden, bij voorkeur in samenwerking met een collega. De medewerker 

dient het fysiek regulerend optreden echter zoveel mogelijk te vermijden en alleen in het 

uiterste geval toe te passen. Niet handelen is geen optie. 

o Toegestaan: Pakkingen bij de ledematen of op het lichaam die alleen de 

bewegingsvrijheid van de leerling beperken. Van belang is gedoseerde kracht 

gebruiken, in relatie komen en vervolgens gedoseerd het kind de regie weer geven 

over zijn eigen handelen 

o Niet toegestaan: gewrichtsklemmen waarbij het gewricht ‘op slot’ wordt gezet tot 

aan of voorbij de pijngrens 2.  

- Bestraffend fysiek optreden (niet toegestaan).  
Het fysiek bestraffen van een leerling door een medewerker van de school is in geen 

enkele situatie toegestaan ook al is deze straf pedagogisch bedoeld.  

- Opsluiten in afzonderlijke ruimte (niet toegestaan).  

Een medewerker mag een leerling niet afzonderen in een ruimte en deze op slot 

doen. Dit geldt ook in situaties waarbij de medewerker in dezelfde ruimte aanwezig is 

als de leerling. Ook dan is het op slot doen van de ruimte niet toegestaan. 

 

7. Criteria m.b.t. regulerend fysiek en vrijheidsbeperkend handelen  
Naast de uitgangspunten met betrekking tot fysiek regulerende handelen van een medewerker, dient 

de medewerker rekening te houden met de volgende criteria:  

- Proportionaliteit houdt in dat de medewerker zich van tevoren afvraagt of zijn fysiek handelen 

in de juiste verhouding staat tot het niveau van de verbale en/of fysieke agressie van de 

leerling. De fysieke handeling van de medewerker is afgestemd op wat strikt noodzakelijk is. 

- Subsidiariteit houdt in dat de medewerker voordat hij handelt zich afvraagt welke minder 

ingrijpende alternatieven en keuzemogelijkheden hij heeft in zijn optreden jegens het 

agressieve gedrag van de leerling.  

- Doelmatigheid wil zeggen dat de medewerker er van tevoren bij stil staat of hij met zijn fysiek 

regulerend optreden ook het gewenste doel bereikt.  

																																																								
2 Trainingen waarbij dergelijke technieken worden aangeleerd voldoen niet aan de kwaliteitseisen van Aloysius.  
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8. Verantwoorden regulerend fysiek optreden  
Een medewerker die regulerend fysiek optreedt jegens een leerling dient hierover altijd schriftelijk 

verantwoording af te leggen. Dit is zowel in het belang van de medewerker zelf als in het belang van 

alle betrokkenen bij de situatie3. De medewerker legt op de volgende wijze verantwoording af: 

Voorval 
Een voorval is een situatie die gekenmerkt wordt door de volgende aspecten: 

- het gedrag van de leerling is ongewenst en ongepast; 

- de impact van het gedrag is beperkt maar de veiligheid is wel in het geding; 

- de leerling is redelijk aanspreekbaar; 

- de leerling werkt niet mee. 

 

De medewerker doet het volgende: 

1. Verslag in het leerlingvolgsysteem zoals een dagjournaal. 

2. Melden in de dagelijkse briefing op school.  

3. Informeren van en bespreken met de ouders of verzorgers telefonisch of op school. 

Verantwoording van een voorval vindt bij voorkeur dezelfde dag plaats. 

 

Incident of crisis 
Een incident of crisis is een situatie die gekenmerkt wordt door de volgende aspecten: 

- het gedrag van de leerling is grensoverschrijdend; 

- de impact van het gedrag is groot, de veiligheid is in gevaar; 

- de leerling is niet aanspreekbaar; 

- de leerling werkt niet mee; 

- dwang/fysiek ingrijpen is onvermijdelijk. 

 

Het incidententeam4 neemt de aanpak van het incident of de crisis op zich. Het incidententeam 

draagt zorg voor het volgende:  

1. Registratie in het leerlingvolgsysteem. 

2. Schriftelijk verslag van incident a.d.h.v. de volgende punten: 

- Fasen van de escalatie van het incident: allereerste signalen - top escalatie. 

- Betrokken personen: leerling(en), medewerkers, ouders. 

- Direct betrokken medewerkers en wijze van samenwerken. 

- Uitgevoerde, vrijheidsbeperkende handelingen. 

- Beoordeling: proportionaliteit, subsidiariteit en doelmatigheid. 

- Geboden nazorg. 

- Consequenties: herstelacties, (interne) schorsing, verwijdering school.  

- Verantwoording van eventueel gemaakte fouten. 

Het verslag wordt als bijlage toegevoegd aan MLS.  

3. Persoonlijk gesprek met de ouders of verzorgers en de betreffende leerling. 

 

Verantwoording van een incident of crisis vindt plaats gekoppeld aan het Draaiboek 

Incidentmanagement. 

																																																								
3 Gaat het om een incident dan is tevens het protocol ‘Veilig handelen bij een incident of crisis’ van toepassing.  

4 Zie ook Protocol ‘Veilig handelen bij een incident of crisis’  en het  ‘Draaiboek Incidentmanagement’ voor de samenstelling en werkwijze 

van het incidententeam 
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9. Communicatie met de ouders of verzorgers  
Een goede communicatie en afstemming met de ouders of verzorgers over de handelswijze van de 

school met betrekking tot agressief gedrag van een leerling is essentieel in de vertrouwensrelatie 

tussen school en ouders. 

De school informeert en gaat in gesprek met de ouders of verzorgers op de volgende wijze:  

- Via de website van de school (algemene informatie). 

- Via de schoolgids (algemene informatie). 

- Bij de aanmelding met de ouders of verzorgers.  

- Via een brief ‘Zo handelen wij’ (in de brief wordt de aanpak ‘sociale veiligheid’, inclusief 

ingrijpen bij fysieke verbale agressie voor ouders beschreven). 

- Via de folder over sociale veiligheid. 

- Er worden in het ontwikkelperspectiefplan schriftelijke afspraken gemaakt wanneer er 

sprake is van agressie- regulatieproblematiek. 

- Telefonisch of per mail bij elke situatie waarbij de veiligheid in het geding is en waar fysiek is 

ingegrepen. 

 

10. Training en professionalisering medewerkers  
Elke medewerker van de school dient bekwaam te zijn in de-escalerend handelen en regulerend 

fysiek optreden in situaties waarbij sprake is van escalerend agressief gedrag van een leerling. De  

medewerker ontwikkelt zijn handelingsbekwaamheid op de volgende wijze: 

- Volgt een training in de-escalerend handelen en regulerend fysiek optreden. 

- Bespreekt situaties m.b.t. de-escalerend en fysiek regulerend optreden bijvoorbeeld  in 

briefings en/of intervisie op school. 

- Houdt zijn kennis en vaardigheden bij door training en scholing. 

- Heeft kennis van de in de ‘Handreiking preventief pedagogisch handelen’ beschreven 

aspecten zoals preventief handelen, conflicthantering en de-escalerend handelen. 

-  De directeur is ervoor verantwoordelijk dat hij de medewerkers van zijn school faciliteert in:  

o Het kennismaken met de ‘Handreiking preventief pedagogisch handelen’. 

o Het volgen van trainingen en scholing. 

o Het bespreekbaar maken van situaties in briefings en intervisie. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Versie september 2019 

 
20 

11. Nazorg 
Situaties waarin fysiek wordt ingegrepen kunnen op alle betrokkenen een diepe indruk maken en 

leiden tot psychische nood. Zo snel mogelijk na het voorval of incident worden gesprekken gevoerd 

met leerlingen, ouders en leraren. 

 
De leerling en zijn ouders 

- De school voert een gesprek met de ouders van de leerling. Indien mogelijk neemt ook de 

leerling deel aan het gesprek. In dit gesprek wordt teruggeblikt op de situatie. De leerling en 

de ouders krijgen de gelegenheid om hun versie van het verhaal te doen. De school vertelt 

het verhaal vanuit haar perspectief en zij verantwoordt de gemaakte keuzes. 

- Indien de ouders ontevreden zijn over het optreden van de school, kan men de ouders wijzen 

op de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de klachtencommissie. 

Leerlingen 
- Er kunnen zich situaties voordoen waarin leerlingen getuige zijn geweest van het fysiek 

ingrijpen door een volwassene. De gebeurtenissen kunnen bij de leerlingen heftige emoties 

en reacties oproepen. Het is aan te bevelen om met deze leerlingen een gesprek te voeren 

om gevoelens van onrust of angst weg te nemen. 
De leraar 

- De directie van de school voert een gesprek met de leraar over het voorval of incident. In het 

gesprek wordt enerzijds gesproken over de situatie en de wijze waarop de leraar fysiek heeft 

ingegrepen. Anderzijds is er aandacht voor het emotioneel welbevinden van de leraar. Indien 

gewenst of noodzakelijk wordt de leraar doorverwezen naar een hulpverlener. 

Als er tussen de leraar en de leerling nog geen gesprek is geweest, wordt dat door de directie 

van de school georganiseerd. Doel is herstel van het contact/de relatie. 

Het schoolteam 
- Een voorval of incident kan worden beschouwd als een leermoment voor allen en kan dienen 

als casus tijdens een teamoverleg. Tijdens zo’n overleg wordt besproken hoe het 

voorval/incident is ontstaan, hoe het eventueel had kunnen voorkomen, en hoe er 

daadwerkelijk is gehandeld. Indien gewenst kan de casus leiden tot een bijstelling van dit 

protocol. 
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Protocol “Ongewenste omgangsvormen” 
 
1. Inleiding 
De Aloysius Stichting wil voor zowel haar leerlingen als haar medewerkers een veilige leef- en 

leeromgeving bieden. Vanuit de drie kernwaarden kracht, onvoorwaardelijkheid en passie streven 

we er naar dat iedereen zich welkom voelt. Onze pedagogische benadering naar kinderen en de 

onderlinge relaties tussen medewerkers is erop gericht iedereen te accepteren zoals hij is. Het 

buitensluiten en/of beschadigen van personen, om welke reden dan ook, wordt niet geaccepteerd. 

 

Dit protocol biedt een handelingskader voor díe situaties waarin leerlingen of medewerkers het 

gevoel hebben dat er op ongewenste, en mogelijk onwettige, wijze met hen wordt omgegaan. Daar 

waar het gaat om het welbevinden van leerlingen, heeft dit protocol een basis in de “Handreiking 

pedagogische handelen”.  

 

2. Doel protocol 
Doel van het protocol is om medewerkers van de Aloysius een handelingskader te bieden voor 

situaties waarin sprake is van ongewenste omgangsvormen richting personeel of leerlingen. Het 

protocol biedt duidelijkheid over de te nemen stappen als er in de sociale omgang grenzen worden 

overschreven. De sociale omgang  kan betrekking hebben op de relatie medewerker-medewerker, 

medewerker- leerling of leerling-leerling. 

 
3. Algemeen uitgangspunt 
Vanuit de wet is de school verplicht om te zorgen voor een veilige onderwijs- of werkplek, een plek 

waar omgangsvormen in acht worden genomen. 

Als het om leerlingen gaat, is onder andere de Wet Veiligheid op School richtinggevend. Deze wet 

verplicht tot drie zaken:  

- De school heeft een pedagogisch beleid dat ervoor zorgt dat leerlingen iedere dag kunnen 

rekenen op een sociaal veilige onderwijsleeromgeving. Onderwerpen die in dit protocol 

worden behandeld kunnen mogelijk worden voorkomen als er binnen de school aandacht is 

voor gewenst gedrag in een sociaal veilige school. Wat dat betreft ligt er een duidelijk link 

met de ‘Handreiking preventief pedagogisch handelen’. 

- Er wordt regelmatig via tevredenheidspeilingen nagegaan hoe het is gesteld met de 

veiligheidsbeleving en het welbevinden van de leerlingen. Ook ouders en medewerkers 

worden bevraagd. Indien de uitslag van deze monitoring daartoe aanleiding geeft, stelt de 

school haar pedagogische beleid bij. 

- Er zijn op iedere school twee taken belegd bij medewerkers: er is een aanspreekpunt 

(coördinator sociale veiligheid) waar leerlingen en ouders pesten/onveilige situaties kunnen 

melden. Ook is er iemand van het personeel verantwoordelijk voor de coördinatie van 

activiteiten rondom de preventie van pesten/ bevordering sociale veiligheid. Iedere school 

bepaalt zelf hoe deze verplichting wordt uitgewerkt. 

Als het om medewerkers gaat, is met name de Arbowet  van belang. Scholen hebben als werkgever 

de plicht om personeel te beschermen tegen seksuele intimidatie, agressie, geweld en pesten. Deze 

grensoverschrijdende gedragingen vallen onder de noemer ‘psychosociale arbeidsbelasting’. Scholen 

zijn ook vanuit de wet verplicht om actief discriminatie tegen te gaan. 
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4. Ongewenste omgangsvormen 
Zowel leerlingen als medewerkers kunnen te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen, in de 

klas of op de werkvloer. Onder ongewenste omgangsvormen verstaan we het volgende: 

 

Seksuele intimidatie  

Enige vorm van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of 

gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een 

bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd. 

Voorbeelden zijn: dubbelzinnige opmerkingen of grapjes die te maken hebben met seksualiteit of 

intimiteit, staren, gluren, via mobiele telefoon seksueel getinte opmerkingen of foto’s sturen 

(sexting), om seksuele gunsten vragen, aanranding, verkrachting.  

 
Agressie 
Gedrag dat bedoeld is om de ander te schaden en deze ander ook werkelijk schaadt, waarbij de 

ander de schade wil vermijden. De agressie kan verbaal, fysiek of psychisch zijn. Zie ook het protocol 

‘Handelen bij verbale en fysieke agressie van leerlingen’. 

Geweld 
Elke handeling (of dreiging daarmee) die het zelfbeschikkingsrecht, de zelfontplooiing en de 

lichamelijke integriteit van personen aantast. Het geweld kan diverse vormen aannemen: 

- Psychisch (o.a. dreigen, uitsluiting)  

- Seksueel (o.a. dwang tot seksuele handelingen, aanranding, verkrachting) 

- Fysiek (o.a. slaan, schoppen) 

- Financieel (o.a. afpersen, bestelen) 

Indien er vermoedens zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling dan is een medewerker 

wettelijk verplicht actie te ondernemen. De te ondernemen stappen staan vermeld in de meldcode 

(nieuwe versie, januari 2019). De coördinator sociale veiligheid kan worden geraadpleegd als er 

vermoedens zijn. Deze persoon is op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rondom de meldcode. 

 
Discriminatie 
Bij discriminatie is er sprake van ongelijke behandeling, achterstellen of uitsluiten van mensen op 

basis van persoonlijke kenmerken zoals geslacht, leeftijd, huidskleur, ras, afkomst, handicap, 

burgerlijke staat, seksuele geaardheid of religie. Discriminatie is wettelijk verboden. (Zie Artikel 1 van 

de Grondwet en de Algemene Wet Gelijke Behandeling). 

 

Racisme 
Racisme is een groep om raciale redenen minderwaardig behandelen of daarover vernederende 

uitspraken doen. Ook het uitspreken van vooroordelen valt onder racisme. 

 

Pesten 
Pesten is een agressieve daad waarbij een of meerdere individuen bij herhaling een betrekkelijk 

machteloze ander aanvallen, vernederen en/of buitensluiten. Dit vindt plaats in klassen tussen 

leerlingen maar ook op de werkplek tussen volwassenen. Als het pesten plaats vindt via digitale 

middelen spreken we van cyberpesten.  
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5. Werkwijze/ procedures 
Op het moment dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van de omgangsvormen 

dan zijn er diverse mogelijkheden om actie te ondernemen.  

 

Leerlingen (en hun ouders) worden in dit proces geholpen. Op scholen is een contactpersoon 

aangesteld: de coördinator sociale veiligheid. Dit is een laagdrempelig aanspreekpunt voor klachten 

van ouders.  De coördinator sociale veiligheid is niet degene die de klacht oplost. Hij brengt de klager 

in contact met een functionaris die de klacht kan wegnemen. Hij heeft dus vooral een gidsfunctie. Zie 

ook https://www.aloysiusstichting.nl/Home/Contact/Klachten-en-sociale-veiligheid 

 

Medewerkers zijn over het algemeen op de hoogte van de diverse mogelijkheden. Maar ook zij 

kunnen een beroep doen op de coördinator sociale veiligheid. Naast of na het gesprek met de 

coördinator sociale veiligheid zijn er meerdere mogelijkheden. 

 

- Bespreekbaar maken 
Als leerlingen te maken krijgen met bijvoorbeeld racisme of discriminatie dan kan het 

onderwerp tijdens de les worden besproken. Doel van de les is om meer inzicht te geven in 

de kwalijke en kwetsende gevolgen van de ongewenste bejegening zodat daders hun gedrag 

kunnen bijstellen.  
o Zie ook de opmerking bij punt 3 dat door een preventieve, pedagogische aanpak al 

de nodige problemen kunnen worden voorkomen. 
o Medewerkers kunnen in eigen werkkring ongewenste omgangsvormen  

bespreekbaar maken. Te denken valt bijvoorbeeld aan een onderwerp als pesten op 

de werkvloer. 
 

- Coördinator sociale veiligheid, vertrouwenspersoon  en klachtenregeling 
Op scholen vervult de coördinator sociale veiligheid de taken die voorheen bij een interne 

vertrouwenspersoon waren belegd. Deze coördinator vervult een spilfunctie in het borgen 

en bevorderen van de veiligheid op school. Hij zoekt naar een oplossing voor de klachten van 

medewerkers, leerlingen en hun ouders.  

o De coördinator kan besluiten om de klacht te laten behandelen door iemand die nog 

beter wordt geacht om de objectiviteit en onafhankelijkheid te waarborgen: de 

externe vertrouwenspersoon. De taken van de externe vertrouwenspersoon staan 

vermeld in de klachtenregeling van de school.  

o Een vertrouwenspersoon kan voor de klager bemiddelen, hij kan een gesprek 

arrangeren met directie of bevoegd gezag of hij kan doorverwijzen naar de 

(landelijke) klachtencommissie. 

o De school heeft de klachtenregeling opgenomen in de schoolgids of op de website. In 

de klachtenregeling worden de diverse mogelijkheden voor de klager vermeld. 

 

- Vertrouwensinspecteur onderwijs 
Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen 

de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs raadplegen wanneer zich in of 

rond de school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van: 

o seksuele intimidatie en seksueel misbruik  

o psychisch en fysiek geweld 

o discriminatie en radicalisering 

De contactgegevens van de vertrouwensinspecteur zijn opgenomen in de schoolgids. 
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- Aangifte politie 
Los van de hierboven beschreven mogelijkheden is het ook mogelijk om direct aangifte te 

doen bij de politie. Iedereen mag aangifte doen van een misdrijf. Doet een kind jonger dan 

13 jaar aangifte dan neemt de politie altijd contact op de ouders of verzorgers. Indien een 

kind zelf geen aangifte wil of kan doen dan kunnen zijn ouders of verzorgers dat voor hem 

doen. 

o Je doet aangifte als er sprake is van strafbare feiten. Voorbeelden hiervan zijn 

mishandeling, verkrachting, discriminatie of bedreiging.  

o Schoolbesturen zijn verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur als 

het vermoeden bestaat dat een personeelslid zich schuldig heeft gemaakt aan een 

zedenmisdrijf met een minderjarige leerling. Als uit het overleg met de 

vertrouwensinspecteur blijkt dat er een redelijk vermoeden bestaat van een 

strafbaar feit, is het College van Bestuur verplicht daarvan aangifte te doen bij 

politie/justitie. Wanneer er sprake is van een strafbaar feit wordt met nadruk 

ontraden de uitkomst van het strafproces af te wachten, alvorens door het college 

van bestuur maatregelen jegens de aangeklaagde worden genomen. De Aloysius 

Stichting heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid. 

 

6. Nazorg 
Situaties waarin sprake is van ongewenste omgangsvormen in de klas of op de werkvloer kunnen op 

alle betrokkenen een diepe indruk maken en leiden tot psychische nood.  

Het is aan te bevelen dat er na een gebeurtenis gesprekken worden gevoerd met leerlingen, ouders 

en/of leraren. Het tijdstip van zo’n gesprek zal worden bepaald door in gang gezette acties, zoals een 

procedure bij de landelijke klachtencommissie. 

 

- De leerling en zijn ouders 
De school voert een gesprek met de ouders van de leerling. Indien mogelijk neemt ook de 

leerling deel aan het gesprek. In dit gesprek wordt teruggeblikt op de situatie. De leerling en 

de ouders krijgen de gelegenheid om hun versie van het verhaal te doen. De school vertelt 

het verhaal vanuit haar perspectief en zij verantwoordt de gemaakte keuzes. 
- Leerlingen 

Er kunnen zich situaties voordoen waarin leerlingen getuige zijn geweest van ongewenste 

omgangsvormen. De gebeurtenissen kunnen bij de leerlingen heftige emoties en reacties 

oproepen. Het is aan te bevelen om met deze leerlingen een gesprek te voeren om 

gevoelens van onrust of angst weg te nemen. 
- De leraar 

De directie van de school voert een gesprek met de leraar over de gebeurtenis. Afhankelijk 

van de gebeurtenis en het gegeven of de leraar dader of slachtoffer is, zal de aard en inhoud 

van het gesprek verschillen. 
- Het schoolteam 

De gebeurtenis kan worden beschouwd als een leermoment voor allen en kan dienen als 

casus tijdens een teamoverleg. Tijdens zo’n overleg wordt besproken hoe de gebeurtenis is 

ontstaan, hoe het eventueel had kunnen voorkomen, en hoe er daadwerkelijk is gehandeld. 

Indien gewenst kan de casus leiden tot een bijstelling van dit protocol. 
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Protocol Veilig handelen bij een incident of crisis 
 
1. Doel protocol 
Het doel van het protocol is duidelijkheid te verschaffen welke acties genomen moeten worden als er 

een incident of crisis plaatsvindt. Het protocol biedt medewerkers het beleidskader waarbinnen zij 

dienen te handelen wanneer er sprake is van een incident of crisis. Waar scholen van de Aloysius 

Stichting inhuizen bij of nauw samenwerken met  integrale kindcentra, kennis- en expertisecentra, 

justitiële jeugdinrichtingen en jeugdzorginstellingen en onder andere wetgeving vallen zullen per 

situatie nadere afspraken worden gemaakt. 

 

Leerlingen en medewerkers van de Aloysius moeten kunnen werken en leven in een veilige 

omgeving. Preventie is belangrijk. Om die reden vloeit dit protocol voort uit  de “Handreiking 

pedagogische handelen”. 

 
2. Definities 
Een incident is een schokkende gebeurtenis met een negatief effect op leden van de 

schoolgemeenschap, het (school-)gebouw of de goederen van de school. Een incident is beperkt in 

omvang en leidt tot een gedeeltelijke ontregeling van de dagelijkse gang van zaken in de school. Een 

incident kan een grote impact hebben op de direct betrokkenen en kan leiden tot lichte of ernstige 

psychosociale problemen waaronder een posttraumatische stressstoornis. Het is noodzakelijk om 

tijdig en adequaat te handelen bij het oplossen van een incident om te voorkomen dat het incident 

zich tot een crisis ontwikkelt. 

 

Een crisis is een ernstige en schokkende gebeurtenis met een groot effect op leden van de 

schoolgemeenschap, het (school-)gebouw of de goederen van de school. Een crisis betreft de gehele 

school en leidt tot een ernstige ontregeling van de algehele schoolorganisatie.  Een crisis heeft een 

grote impact op de direct betrokkenen en kan net als een incident leiden tot lichte of ernstige 

psychosociale problematiek. Het is noodzakelijk om onder grote druk snel en adequaat te handelen. 

Er is een grote kans op (negatieve) publiciteit waarbij de integriteit en de reputatie van de school in 

het gedrang kan komen. 

 

Een ramp of calamiteit is een crisissituatie die de mogelijkheden van de school te boven gaat. Bij een 

ramp of calamiteit is er sprake van een ontwrichting van een gedeeltelijke of de algehele 

samenleving waar de school onderdeel van uitmaakt. 

 

3. Soorten incidenten en crises 
De school kan met verschillende soorten incidenten en crises te maken krijgen. Daar waar mogelijk 

worden dezelfde begrippen gebruikt als in MLS. 

- Gebouw: brand, inbraak, instorting. 

- Gezondheid en overlijden: uitbraak besmettelijke ziekte, (poging tot) zelfdoding, overlijden. 

- Natuurverschijnselen: storm, blikseminslag, aardbeving. 

- Ongeval: ongeluk op school, verkeersongeluk. 

- Sociale veiligheid: verbaal geweld, bedreiging, fysiek geweld, pesten, afpersing, seksueel 

geweld, vernieling, diefstal, heling, fraude, wapengebruik, gebruik drugs of alcohol. 

- Terrorisme.  
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4. Incidententeam 
Elke school van Aloysius heeft een incidententeam dat tot taak heeft te interveniëren bij incidenten 

en crises. Het incidententeam zorgt ervoor dat incidenten en crises volgens de richtlijnen van het 

Draaiboek Incidentmanagement worden aangepakt. 

 

Het incidententeam is handelingscompetent en toegerust tot het adequaat uitvoeren van haar 

werkzaamheden. Is er sprake van een crisis dan wordt de aanpak opgeschaald naar het niveau van de 

sectordirecteur. Bij een ernstige crisis wordt opgeschaald naar het niveau van het College van 

Bestuur. De mogelijke samenstelling van het incidententeam is opgenomen in het Draaiboek 
Incidentmanagement. 
 
A. Incidenten 
Het incidententeam is verantwoordelijk voor het zelfstandig oplossen van incidenten binnen de 

school. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de directeur. 

B. Crises 
Bij een crisis licht een lid van incidententeam de sectordirecteur in. Deze voegt zich bij het 

incidententeam en neemt het voorzitterschap op zich. De sectordirecteur informeert het College van 

Bestuur en kan daarbij desgewenst om ondersteuning vragen. De verantwoordelijkheid voor het 

oplossen van de crisis ligt bij de sectordirecteur. 
C. Ernstige crises 
Bij een ernstige crisis wordt direct het College van Bestuur ingelicht. De sectordirecteur neemt de 

regie en eindverantwoordelijkheid voor het oplossen van de crisis.  Het College van Bestuur kijkt op 

de achtergrond mee. 

D. Rampen en calamiteiten 

Bij rampen en calamiteiten volgt de directeur de aanwijzingen op van de lokale autoriteiten. De 

verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt onder meer bij de veiligheidsdriehoek van 

burgemeester, politie en justitie. 

 
5. Werkwijze incidententeam 
Bij het oplossen van een incident of crisis doorloopt het incidententeam de uitgebreide checklist uit 

het Draaiboek Incidentmanagement. Grofweg worden de volgende stappen doorlopen: 
- Verwerking van de melding van het incident. 

- Inschatten van de ernst van het incident. 

- Informeren van relevante personen en instanties. 

- Afhandeling van het incident. 

- Nazorg op korte termijn. 

- Nazorg op lange termijn. 

6. Registratie 
De sectordirecteur draagt zorg voor het registreren van het incident of crisis voor wat betreft de 

betrokken leerling(en) in het leerlingvolgsysteem MLS. 

 
7. Melding en aangifte 
Melding en aangifte bij de politie gebeurt conform het protocol “Aangifte doen” van Aloysius. 

 
8. Indienen bezwaar of klacht 
Indienen van een klacht gebeurt conform de klachtenregeling van Aloysius. 
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9. In beroep gaan 
Indien de aanpak van een incident voor een medewerker arbeidsrechtelijke consequenties heeft dan 

kan de medewerker tegen dat besluit in beroep gaan bij de commissie van beroep van het funderend 

onderwijs. (Artikel 12 van de CAO PO).  

 
10. Informeren onderwijsinspectie en arbeidsinspectie 
De directeur informeert de onderwijsinspectie over het incident of crisis wanneer als gevolg daarvan 

een leerling wordt geschorst of wanneer hij het voornemen heeft om de leerling van de school te 

verwijderen. De bevoegdheid tot het nemen van het besluit om de leerling van school te verwijderen 

ligt bij het College van Bestuur. Dit is vastgelegd in het protocol met betrekking tot het schorsen en 

verwijderen van een leerling. 

 

De directeur kan afgezien van de wettelijke verplichtingen besluiten om de inspectie sociale zaken en 

werkgelegenheid te informeren. De directeur dient in ieder geval een melding te doen bij deze 

instantie indien er sprake is van een ernstig arbeidsongeval van een medewerker van de school. 

Onder een ernstig ongeval wordt verstaan: lichamelijke en/of geestelijke schade die binnen 24 uur na 

het ongeval leidt tot opname in een ziekenhuis ter observatie of behandeling, dan wel naar redelijk 

oordeel blijvend zal zijn (artikel 9.1 Arbowet). 
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Draaiboek 

Incidentmanagement 

 

 

 

School/Locatie 

 
  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit draaiboek is samengesteld op basis van het draaiboek gemaakt door leden van het regioteam 

Midden- en Oost Nederland van het Incident Interventie Netwerk Schoolpsychologen van het 

Nederlands Instituut van Psychologen (CINS-NIP).  
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Draaiboek Incidentmanagement 
Het draaiboek is in februari 2019 geactualiseerd vanwege nieuwe inzichten die zijn opgedaan bij een 

veiligheidsincident  op een van de scholen van Aloysius Stichting. Het draaiboek is daarbij gekoppeld 

aan het protocol “Veilig handelen bij een incident of crisis”. 

 

Het draaiboek is te vinden op verschillende plaatsen in school: 

- administratieruimte 

- kamer directeur 

- persoonlijk bezit incidentteamleden 

- incidentenkoffer 

 

Digitaal is het (vanaf maart 2016) beschikbaar in Zo werken wij: 

- volledige versie draaiboek 

- mapje met voorbeeldbrieven ouders 

- losse documenten: cirkels, gespreksmodel groepsgesprek, screening dissociatieve reacties, 

normale reacties, Incident Interventie Formulier   

- Protocol melding incidenten 
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1. Inleiding 
Scholen worden soms geconfronteerd met gebeurtenissen die tot verwerkingsproblemen bij de 

betrokkenen kunnen leiden. Vooral door de enorme impact van schietpartijen door leerlingen 

(‘schoolshootings’) als op de Columbine Highschool in de Verenigde Staten (1999) en het Gutenberg 

Gymnasium in het Duitse Erfurt (2002) is internationaal ‘crisis interventie op scholen’ op de kaart 

gekomen. Tegenwoordig kennen we helaas veel meer voorbeelden. 

 

Bij een crisis in de schoolcontext gaat het om een plotselinge en onverwachte gebeurtenis met een 

schokkend en soms gewelddadig karakter. Een crisis gaat gepaard met overlijden, bedreiging met 

dood of verwonding, een subjectief gevoel van hevige angst, ontzetting of hulpeloosheid.  

 

Een schokkende gebeurtenis leidt niet altijd tot trauma’s bij de betrokkenen. Dit betekent niet dat 

passief afwachten geïndiceerd is. De betrokkenen hebben wel behoefte aan informatie, begrip en 

ondersteuning.  

 

Het doel van dit draaiboek is om als school voorbereid te zijn op crisissituaties en daarmee te 

voldoen aan de behoefte die betrokkenen hebben na het meemaken van een schokkende 

gebeurtenis. 

 

We starten deze voorbereiding door de regie al in handen te nemen als zich een incident voordoet. 

Incidenten moeten we ook (wettelijk) registreren. Door incidenten direct als cases op te pakken met 

het ‘Incidentteam’ van een locatie beperken we het uitgroeien van een incident tot een crisis. Komt 

het wel tot een crisis dan is het Incidentteam voorbereid op acties die kunnen worden ondernomen. 

We weten wat we kunnen doen. 
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2. Incidentteam  
 
Coördinator naam:     tel.nr: 
Backup  naam:     tel.nr:        
    
Leden incidentteam 

Rol/functie Taak Naam Mobiel telnr.  Tel.nr.  
Directeur Leider incidentteam 

Inhuren externe bureau crisiscommunicatie 
   

BHV-er Contactpersoon BHV-team    
Bouwcoördinator Opvang personeel 

Signaleren risicopersoneel 
Opvang leerlingen 
(Signaleren risicoleerlingen) 

  
 
 

 
 
 

Coördinator Opvang leerlingen 
Signaleren risicoleerlingen 

   

Psycholoog  Consulterend 
Uitvoerend (groepsgesprekken) 
Signaleren 

   

Teamleider oudercontactpersoon 
informatiestroom ouders 
ouderbijeenkomst 

   

Vertrouwenspersoon Aanspreekpunt voor leerlingen, personeel, 
ouders  

   

Communicatiemedewerker 
Aloysius 

Interne communicatief stroom 
Samenwerking extern bureau 
crisiscommunicatie 

   

Wijkagent/politie Advisering veiligheidsaspecten 
Contacten met lokale autoriteiten 

   

Administratieve ondersteuner Administratieve ondersteuning 
incidententeam 

   

 
LET OP! Ga altijd na of genoemde personen in staat zijn om toegewezen taak uit te kunnen voeren! 
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Overzicht aanwezigheid incidentteam-leden 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

     

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
Het incidentteam is verantwoordelijk voor: 

- informatie aan betrokkenen 
- organisatorische aanpassingen 
- opvang van leerlingen en collega’s 
- contacten met ouders 
- regelingen in verband met rouwbezoek, uitvaart, herdenkingsdienst in school 
- administratieve afwikkeling 
- nazorg van de betrokkenen 
- externe contacten 
- dossieropbouw 
- onderzoek incident 
- communicatie met derden (gemeente, inspectie etc.) 
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3. Checklist tijdens incident 
 
Het bericht komt binnen 

- Zo nodig onmiddellijk mensen in veiligheid brengen (taak BHV) 
- Zo nodig onmiddellijk eerste hulp verlenen (taak BHV) 
- Snel inschatten van de ernst en omvang van het incident (2 leden van het incidentteam). Gebruik 

de impactschaal 
- Sein geven als de situatie weer veilig is 

 

 
 

- Bepalen of incidentteam benoemd moet worden 
- Start invullen Incident Interventie Formulier (CIF, bijlage 10) 
- Incidentteam komt z.s.m. bij elkaar 
- Check of leden van het incidentteam beschikbaar zijn  
- Incidentteam benoemen met beslisbevoegdheid   
- Zo nodig perswoordvoerder benoemen; eerste afspraken maken 
- Communicatiemedewerker bij crisis inzetten 
- Bepalen aan wie intern de melding doorgegeven moet worden (afhankelijk van de situatie) 
- Geheimhouding tot nader order om feiten te kunnen verifiëren en eerste acties te plannen 
- Directiesecretaresse/telefoniste op de hoogte brengen van feiten tot zover bekend 
- Zorgen voor blijvende telefonische bereikbaarheid van de school 
- Opvang van melder en de eventuele getuigen 
- In geval van geweld, daders afschermen 
- Inwinnen van informatie; verifiëren van verkregen informatie 
- Contact met tips vragen aan belangrijke instanties zoals politie, GGD, afhankelijk van calamiteit 
- Nagaan of iedereen op school is die er moet zijn 
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- Afspreken wie ingelicht moet worden en in welke volgorde (zie bijlage 1 Informeren, blz. 14) 
- Bepaal hoe de boodschap naar buiten gaat: persoonlijk, per telefoon, per brief, per mail, 

informatiebulletin, internetsite 
- Geheimhouding opheffen 
- Zo nodig afspraken over wanneer incidentteam bij elkaar komt voor briefing in de komende uren, 

dagen. 
- Directiesecretaresse/telefoniste update geven over feiten en ontwikkelingen 
- Alle verslaglegging vindt plaats in Sharefile. Er worden leesrechten toegekend aan het College van 

Bestuur en de directeur Onderwijskwaliteit. 
 
De gebeurtenis vindt plaats op school 

- Allereerste zorg is veiligheid: betrokkenen en omstanders in veiligheid brengen (taak BHV) 
- Zo nodig ontruimen van gebouw (taak BHV) 
- Zo nodig expliciete melding dat men in het gebouw moet blijven (taak BHV) 
- Eerste hulp bieden (taak BHV) 
- Politie, hulpdiensten en evt. andere externe instanties inschakelen (zie bijlage 2 Externe 

instanties, blz. 15)  
- Zorgen dat (bij geen gevaar) leerlingen op school blijven. Bij crisis: de leerlingen laten ophalen 

door de ouders en de school sluiten. 
- Een lid van het incidentteam neemt plaats bij de uitgangsdeur 
- Telefonische bereikbaarheid waarborgen 
- Opvang van ouders en medewerkers 
- Registreren van leerlingen en personeel dat weggaat 
 

Informeren 
Bijeenkomst met personeel voorbereiden: 

- Wie zit voor? Wie geeft de informatie? 
- Wat wordt exact gezegd? (zet op papier) 
- Nagaan wie er direct betrokken is5 (ouders/broers/zussen/naaste vrienden) en hoe deze te 

informeren en op te vangen. 
- Nagaan voor wie het bericht ook extra zwaar kan zijn1 en wat voor hen te doen  
- Bepaal wie afwezige personeelsleden (telefonisch) inlicht: teamleider of lid incidentteam 
- Wie informeert de leerlingen, wanneer, waar en op welke manier? 
- Wie informeert de afwezige leerlingen, wanneer, waar en op welke manier? 
- Tekst opstellen ter ondersteuning van informeren leerlingen (informatiebulletin). 
- Afspraken maken over de wijze waarop leerlingen verder opgevangen worden. 
- Is korte training van leerkrachten in gespreksmodel nodig? 
- Wie informeert de ouders, wanneer, waar en op welke manier?6 
- Welke mensen buiten de school moeten geïnformeerd worden en wie doet dat? (zie bijlage 1 

Informeren, blz. 14)  
- Persvoorlichter voorstellen en benadrukken dat uitsluitend hij/zij degene is die de contacten met 

de pers onderhoudt. 
- Wie organiseert vervolgbijeenkomst, eventueel met deskundigen/hulpverleners/politie? (zie 

bijlage 2 Externe instanties, blz. 15)  
 

 
 
																																																								
5 Cirkel van kwetsbaarheid opstellen en zo nodig screening dissociatieve reacties doen 
 
6 Denk ook aan mogelijkheid gebruik van e-mail 
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Bijeenkomst met personeel uitvoeren: 
- De informatie wordt zonder omtrekkende bewegingen gegeven: ‘ik moet jullie iets zeer ernstigs 

vertellen’. Belangrijkste informatie geven, niet verliezen in details (zie bijlage 5 Gespreksmodel 
Groepsgesprek fase 1, blz. 19) 

- Ruimte geven voor eerste emotionele reacties (zie bijlage 5 Gespreksmodel Groepsgesprek fase 2, 
blz. 19) 

- Mogelijkheid geven tot informatieve vragen 
- Uitleggen hoe de leerlingen ingelicht worden en door wie (mentor of lesgevende leerkracht / 

praktijkondersteuner / stagebegeleider). 
- Informatiebulletin uitdelen, waarop de belangrijkste feiten staan 
- Informatie geven over welke reacties te verwachten zijn bij betrokkenen en hoe deze op te 

vangen (zie bijlage 5 Gespreksmodel Groepsgesprek, blz. 19 en bijlage 7 Normale reacties, blz. 
25). 

- Ook leerlingen instrueren niet met de pers te praten en/of instrueren wat de risico’s zijn. 
- Informatie over opvangmogelijkheden van leerlingen (individueel, in de groep, in een aparte 

ruimte). 
- Informatie over opvang naast betrokken leerlingen. 
- Stel de vraag ‘Hebben we aan alles gedacht?’ 
- Vervolgbijeenkomst personeel inleiden of een dagelijkse briefing op een vast moment. 
- Na afloop van bijeenkomst direct een e-mail uitdoen over wat er is gezegd tijdens bijeenkomst. 

 
Leerlingen en ouders/verzorgers informeren: 

- Ouders snel informeren via de ouderapp. Pas hierna de ouders bellen. 
- Meteen na de bijeenkomst met het personeel worden leerlingen ingelicht. Denk aan leerlingen 

die op stage zijn buiten school. (gebruik bijlage 5 Gespreksmodel Groepsgesprek, blz. 19) 
- Naastbetrokkenen worden apart geïnformeerd door lid van incidentteam, bijvoorbeeld de intern 

begeleider, teamleider of directeur. 
- Voordat de leerlingen naar huis gaan is een brief/e-mail voor de ouders/verzorgers klaar die de 

leerlingen kunnen meenemen. 
- Eventueel laatste informatie op de website van school zetten en actueel houden. 

 
Verwerking 

- Een herdenkingshoekje in school inrichten 
- Mentoren of leerkrachten/praktijkondersteuners/stagebegeleiders ondersteunen leerlingen in de 

groep; ook in een eventuele nazorgruimte zijn mentoren, intern begeleiders, 
schoolmaatschappelijk werkende, slachtofferhulp of psycholoog aanwezig. 

- Afhankelijk van de behoefte van de leerlingen werkvormen gebruiken. Dit kan uiteenlopen van 
samen praten in grote of in kleine groepjes (BASIC-PH), creatieve werkvormen, uitrazen in de 
gymzaal, een gezamenlijke boswandeling maken of muziek draaien; samen naar 
nieuwsuitzendingen op tv kijken of op internet informatie opzoeken, informatieve vragenronde of 
een deskundige (bijvoorbeeld de wijkagent) in de klas om vragen aan te stellen. 

- Als leerlingen naar huis zijn, met collega’s napraten en kijken welke ideeën er zijn voor 
werkvormen voor de volgende dag. 

- Een herdenkingsdienst op school voorbereiden  
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Bij overlijden: bezoek, afscheid en rouwdienst 
- Bezoek brengen aan getroffen gezin(nen) door bijvoorbeeld teamleider, directeur, mentor en 

twee leerlingen. 
- In overleg met ouders of gezinsleden afscheidsbezoek regelen (zo mogelijk). 
- Indien in rouwcentrum, in overleg met ouders en uitvaartleider aparte bezoektijd regelen voor 

leerlingen. 
- Leerlingen vooraf informeren over wat hen te wachten staat (wat is een rouwcentrum, hoe ziet 

de overledene eruit, is de kist nog open, wat wordt er van je verwacht enzovoort). 
- Begeleiding van afscheid goed regelen: zorgen voor voldoende opvang van de leerlingen; zo 

mogelijk zorgen voor thee/koffie/frisdrank. 
- Overleg met ouders/gezin over aanwezigheid bij en inbreng in de rouwdienst. 
- Foto’s en/of video-opnamen maken van de dienst om later aan de nabestaanden te kunnen 

overhandigen. 
- Zo nodig intermediair benoemen die inbreng van de school regelt met de ouders. 
- Informeren van ouders/gezin over herdenkingsdienst op school; willen ze wel/niet aanwezig zijn. 
- Voorbereiden met leerlingen van inbreng rouwdienst en herdenkingsdienst. 
- Regelen van ruimte om na de dienst de leerlingen op te vangen en na te praten. 
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4. Checklist na afloop 
 
Nazorg (tijdens eerste week) 

- Wat kan er in de klas nog gedaan worden na de uitvaart, nadat de vermiste leerling gevonden is, 
nadat de daders gepakt zijn, enz.? Voor werkvormen en materiaal zie boek ‘Kinderen helpen na 
een schokkende gebeurtenis’. 

- Extra zorg voor risicoleerlingen: wie heeft aandacht voor wie? Idem voor personeel.  
- Ouderavond waarin de gebeurtenis centraal staat, informatie gegeven wordt over achtergronden 

en de school informeert hoe er gehandeld is, waarom en wat men ervan geleerd heeft. 
- Nagesprek met betrokken ouders. 
- Evaluatiebijeenkomst(en) voor medewerkers. 
- Afspraken maken met betrokkenen over opruimen herdenkingsruimte. 
- Evaluatie door het incidentteam. 

 
Onderzoek externe partij(en) 
Er wordt z.s.m. begonnen met een onderzoek naar het incident door externen.  
Er kan worden gedacht aan: 

- Stichting School en Veiligheid (o.a. sociale veiligheidsbeleid) 
- Amplixs (o.a.  communicatie, zorg voor leerlingen en medewerkers) 

 
In de onderzoeksrapportage  zitten in ieder geval de volgende onderdelen: 

- Screening wettelijke verplichtingen (zoals gegevens veiligheidsmonitors, beleid sociale veiligheid) 
- De afhandeling van het incident volgens het draaiboek. 
- Gesprekken met medewerkers. 
- Dossieranalyse 
- Veiligheidsmonitor 
- Tijdslijn eerste twee dagen na het incident 
- Samenvatting gesprek met commissie van begeleiding.  
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5. Checklist periode erna 
 
Nazorg lange termijn (6 weken en zo nodig langer) 

- Opvang van medewerkers 
- Bij zwaar veiligheidsincident ook aandacht, zorg en professionele ondersteuning aanbieden aan  

de partner en de kinderen van de medewerkers. 
- Collegiale steun 
- Zo nodig inschakelen van arbeidsdeskundige voor gesprekken 
- Eventueel supervisietraject aanbieden 
- Eventueel extra scholing of ondersteuning aanbieden aan medewerkers die leerlingen of collega’s 

opvangen 
- Evaluatie door incidentteam 

 
Begeleiding van leerlingen met problemen (PTSS-klachten) 

- Individuele opvang door mentor, IB-er of Kinder- en Jeugdpsycholoog 
- Groepsopvang, bijvoorbeeld door een rouwgroep creëren waarbij leerlingen vrijwillig onder 

begeleiding een aantal bijeenkomsten bijwonen 
- Zo nodig verwijzen voor behandeling 

 
Bijstellen draaiboek 

- Evalueren van gang van zaken 
- Op basis van de evaluatie het draaiboek zo nodig bijstellen 
- Is een herhaling of uitbreiding van de scholing incidentmanagement voor het incidentteam nodig? 
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6. Borging 
- Jaarlijkse controle van het draaiboek op juistheid van namen en  telefoonnummers (taak 

directiesecretaresse) 
- Jaarlijkse bijeenkomst in het najaar met het incidentteam waarin het draaiboek wordt 

doorgelopen gecombineerd met herhalingsscholing 
- Tweejaarlijkse nascholing van de mentoren in voorjaar  
- (Na)scholing van BHV-team 
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Bijlagen 
 
Bijlage 1 - Informeren  
 
Loop de lijst na en bepaal afhankelijk van het incident wie geïnformeerd moet worden. 
 

Naam/Instantie Telefoonnummer (s) 
College van Bestuur Aloysius Stichting 0252 - 434000 
Sectordirecteur  
Ouders  
Voogden  
Woonvormen  

 
Stageadressen  
Vervoersbedrijven  
Telefoonnummers op te vragen bij het secretariaat 

 

Schoonmaakbedrijf   
Technische dienst   
ICT-contactpersoon/helpdesk  
PGB-ers  
Verpleegkundige  
Arbeidsdeskundige/Arbo-arts  
Externe vertrouwenspersoon   
BSO   
Schoolarts   
Scholen in de buurt   
Samenwerkingsverband  
Burgemeester  
Wethouder onderwijs  
Onderwijsinspectie  
Oud-leerlingen (en ouders)  
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Bijlage 2 - Externe instanties 
 
Loop de lijst na en bepaal afhankelijk van de incident wie geconsulteerd moet worden.  

 
Instantie telefoonnummer 
BEX crisiscommunicatie 040 - 294 52 52 
Brandweer 112 
Politie / Slachtofferhulp 112 
Ambulance 112 
Veiligheids- en Gezondheidsregio ……………………………… 
Afd. JGZ 
Helpdesk VIRA  

 
 
088 - 355 54 00 

Inspectie van Volksgezondheid (IGZ) 088 – 120 50 50 
Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 030 – 274 29 71 
Wijkagent   
Ziekenhuis  
Spoedeisende hulp 

 

Tolkendienst (TVCN Den Bosch) 088 – 255 52 22 
 
 



Versie september 2019 

 
43 

Bijlage 3 - Cirkels van kwetsbaarheid & ondersteuning 

 
 
 

Kwetsbaarheid 
Wie is er getroffen?  

Ondersteuning 
Wie is in staat hulp te 
bieden? En aan wie? 
 
 

Dimensies 
geografisch, psychosociaal, 
risicopersonen  
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Bijlage 4 - Screening dissociatieve reacties 
 
Criterium B van de Acute Stress Stoornis (DSM IV-TR) 
 

Derealisatie 
Leek/lijkt de wereld om je heen vreemd, alsof het niet echt was/is, alsof je in een film 
speelde/speelt? 
Depersonalisatie 
Voelde/voelt je lijf vreemd, alsof het niet van jou was/is? 
Verminderd bewustzijn van omgeving 
Had/heb je minder in de gaten wat er om je heen gebeurde/gebeurt? 
Emotionele verdoving 
Voelde/voel je je verdoofd of zelfs helemaal gevoelloos? 
Geheugenverlies 
Ben je belangrijke details/dingen van de gebeurtenis vergeten?  
Dezelfde vragen moeten zo mogelijk aan de ouders en/of de leerkracht worden gesteld, over hun 
kind. 
  
(Van website Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Werkgroep Trauma en 
Kindermishandeling. Vragenlijst werd overgenomen van Schäfer e.a., 2004) 
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Bijlage 5 - Gespreksmodel groepsgesprek 
 
Model voor een groepsgesprek met leerlingen, door leraar, IB, zorgcoördinator of schoolpsycholoog (NIP-

CINS, 2007) 

 
1. Informatie geven 

Informeer de leerlingen zo volledig mogelijk over:  
- wat er precies is gebeurd;  
- wie bij het incident betrokken was/waren (slachtoffers, daders, getuigen); 
- de dader(s) en wat er met hem/haar/hen gaat gebeuren; 
- enzovoort 

Geef zo mogelijk op alle vragen van de leerlingen een antwoord, in overeenstemming met de informatie die 
vanuit de schoolleiding is gegeven, en uiteraard afgestemd op de leeftijd van de leerlingen. Probeer in 
principe zo eerlijk mogelijk en zo volledig mogelijk te informeren. Beloof eventuele nieuwe informatie door te 
geven en op vragen die nu nog niet beantwoord kunnen worden later terug te komen.  

 
2. Ervaringen van de leerlingen  m.b.t. het incident en hun reacties daarop 

Geef de leerlingen de gelegenheid, als ze dat willen, te vertellen wat ze hebben meegemaakt en hoe ze 
daarop gereageerd hebben. Laat ze vooral hun eigen verhaal vertellen en vraag niet expliciet door naar 
emoties of zintuiglijke ervaringen. Vragen om het gesprek op gang te brengen zijn bijvoorbeeld: 

- Waar waren ze toen het gebeurde? 
- Wat hebben ze toen gedaan, hoe reageerden ze? 
- Als ze er niet bij waren/het niet gezien hebben, van wie hoorden ze het? 
 

Maak duidelijk dan hun reacties normaal zijn in deze omstandigheden. (Maar observeer ondertussen de 
zorgleerlingen, zijn hun reacties ook ‘normaal’?) 
 

3. Steun van anderen gevraagd/gehad? 
Wat is er sindsdien gebeurd? 

- Wat hebben ze gedaan hebben na schooltijd, toen ze thuis kwamen? Hebben ze er met 
ouders of anderen over gepraat? 

- Hoe reageerden die personen daarop? 
- Hadden ze daar iets aan? 
- Als ze er niet over gepraat hebben, wat hebben ze dan wel gedaan? 
- Hadden ze daar iets aan? 

 
4. De toekomst: de volgende dagen/weken (en copingstrategieën) 

Vraag de leerlingen hoe ze de komende dagen/weken zien 
- Hoe zal het voor ze zijn op school/thuis de komende dagen/weken? 
- Zullen hun ouders nog erg bezorgd zijn? 

Hoe zijn ze in het verleden met moeilijke situaties omgegaan? 
- Wat hielp ze door moeilijke of treurige situaties heen? 
- Wat hielp het meest? Kunnen ze dat nu ook gebruiken? 

 Vraag de leerlingen wat volgens hen zou moeten gebeuren/moet worden gedaan. 
- Maken ze zich zorgen over dingen die zouden moeten gebeuren (bijvoorbeeld m.b.t. de 

veiligheid op school)? 
- Kan er iets gedaan worden voor het slachtoffer? 
- Willen ze daarbij zelf iets doen? 

 
5. Afsluiting 

Vertel de leerlingen wat ze de komende dagen/weken kunnen verwachten.  
- Wijs op reacties die zich kunnen voordoen bij henzelf en benadruk dat die normaal zijn 
- Wijs erop dat ze daarbij hulp kunnen vragen, en vertel waar, bij wie (in de eerste plaats 

thuis en op school, zo nodig buiten school) 
- Vertel welke informatie ze nog zullen krijgen 
- Vertel dat en wanneer er een volgend gesprek volgt 
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Bijlage 6 – Voorbeeldbrieven ouders 

 
Voorbeeldbrief aan ouders inzake seksueel geweld  
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Wij nodigen u uit voor een speciaal ingelaste ouderavond om u te informeren over een incident dat 
zich recentelijk heeft voorgedaan op onze school. Het gaat om een melding van ongewenst, seksueel 
getint gedrag tussen leerlingen van groep OB3. In deze brief willen wij kort uiteenzetten wat er is 
gebeurd vanaf het moment dat het incident bij ons werd gemeld, wat de stand van zaken is en wat 
wij u als ouder aanbieden aan ondersteuning. 
 
Wat is er gebeurd? 
Deze week werden wij geconfronteerd met de melding dat één van de leerlingen ongewenste 
lichamelijke contacten heeft gehad met andere leerlingen. Evenals de betrokken ouders en 
leerlingen zijn wij hierdoor als school diep geraakt. Als team hebben wij advies en ondersteuning 
gevraagd bij GGD (externe vertrouwenspersoon, schoolarts,….) om voor alle betrokkenen op de 
juiste wijze met deze situatie om te gaan.  
 
Wij hebben gemeend u op de hoogte te moeten brengen, omdat wij ons kunnen voorstellen dat u 
vragen heeft of zorgen over het welzijn van uw kind en hoe we als school met de situatie omgaan. 
Daarom willen we u tijdens de bijeenkomst van woensdag aanstaande zo uitgebreid mogelijk 
informeren en ondersteunen. Professionele hulpverleners zullen u uitleggen hoe dit soort situaties 
tussen kinderen kunnen ontstaan, hoe u mogelijke signalen en reacties van uw kind kunt duiden en 
hoe u uw kind – waar nodig – kunt ondersteunen.  
Ook zal worden ingegaan op wat u als ouder beter wel en niet kunt doen in het contact naar uw kind 
hierover.  
Daarna krijgt u de gelegenheid tot het stellen van vragen. Met het oog op de privacy van 
betrokkenen kunnen wellicht niet al uw vragen worden beantwoord. We vragen hiervoor uw begrip. 
 
Na afloop kunt u ook persoonlijk de aanwezige hulpverleners aanspreken. Bent u niet in de 
gelegenheid de bijeenkomst te bezoeken, maar wilt u toch uw vragen kwijt, dan kunt u contact 
opnemen met …… 
 
Ondanks alles vragen wij u om discreet met deze informatie om te gaan.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Directeur 
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Voorbeeldbrief aan ouders ongeval op school  
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
In verband met een vervelende gebeurtenis die vandaag de onderbouw van onze school heeft 
getroffen, wil ik u graag het volgende onder de aandacht brengen.  
 
Vandaag is de onderbouw, zoals elke vrijdag, gaan zwemmen in zwembad Valkenhuizen.  
Leerling X, uit groep Y, heeft daarbij een epilepsieaanval in het water gehad. Hij is buiten bewustzijn 
geraakt en onder water terecht gekomen. 
 
Twee leerlingen die vlak naast hem in het ondiepe bad zwommen hebben hem meteen vastgepakt. 
De badmeester heeft  X uit het water gehaald en X ademde kortdurend niet meer zelf. Hij is door de 
badmeester gereanimeerd. X is daarna weer zelfstandig gaan ademhalen.  
De ambulance is direct gebeld en X is naar het Rijnstate ziekenhuis gebracht. X is inmiddels stabiel en 
ter observatie naar de kinder intensive care afdeling van het ziekenhuis in Nijmegen gebracht. 
 
Op school hebben we de leerlingen en het personeel die erbij waren opgevangen in de gymzaal. We 
hebben met hen gesproken over wat ze gezien hebben en dat het normaal is dat je daar geschrokken 
of verdrietig van bent. 
 
Daarna hebben we met de onderbouw leerlingen gesproken die niet mee zijn geweest naar 
Valkenhuizen. We hebben hen verteld wat er gebeurd is en ook hen gezegd dat het normaal is dat je 
geschrokken bent of verdrietig kunt zijn. Vanmiddag hebben de leerlingen samen in de klas erover 
gesproken en tekeningen gemaakt. 
 
We kunnen ons goed voorstellen dat een gebeurtenis als deze ook gevolgen kan hebben voor de 
emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Ook die kant van de gebeurtenis zal onze 
voortdurende zorg krijgen. De leraren betrokken bij de begeleiding van leerlingen willen zich volledig 
inzetten om hen te helpen bij het verwerken van dit bericht. We zijn steeds bereid om met leerlingen 
hierover in gesprek te gaan.  
 
Uw kind was aanwezig in het zwembad en heeft gezien wat er gebeurd is.  
Wij hopen dat u uw kind goed kunt opvangen als het erover wilt praten. 
 
Reacties die u bij uw kind kunt aantreffen: 
Verdrietig 
Angstig 
Boosheid 
Problemen met slapen 
Stil of teruggetrokken gedrag 
Wij willen u meegeven dat het volkomen normaal is als uw kind dit gedrag nog een poosje laat zien. 
 
Mocht uw kind na zes weken nog steeds ander gedrag vertonen vragen we u contact met ….  
Als u dat graag eerder wilt kan dat natuurlijk ook. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Directeur 
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Voorbeeldbrief aan ouders bij overlijden van een leerling na ziekte 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Gisteren is Martijn, leerling uit groep 5, na een langdurige ziekte overleden. 
Wij zijn daardoor erg geschokt en verdrietig. 
 
In de groep heeft de mentor, W V, dit bericht verteld aan zijn leerlingen. Natuurlijk zullen wij het niet 
bij dat ene gesprek laten. Wij hopen dat u thuis uw zoon/dochter goed kunt opvangen als hij/zij 
erover wil praten. 
 
Wij doen u namen de ouders van Martijn het verzoek hen nu niet thuis te bellen. Hoe begrijpelijk uw 
medeleven ook is, dergelijke telefoontjes betekenen een zware belasting. Misschien kunt u een 
andere vorm voor uw medeleven vinden.  
U kunt wel de school bellen. De mentor, W V, onderhoudt het contact met de familie. 
 
Wanneer wij weten hoe wij met de groep en de school afscheid zullen nemen van Martijn, berichten 
wij u.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Directeur 
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Voorbeeldbrief aan ouders bij poging tot zelfdoding van een leerling zonder dodelijk gevolg 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
In verband met een trieste gebeurtenis in groep BB1 wil ik u het volgende onder uw aandacht 
brengen. 
Vanmorgen heb ik na overleg met de ouders van Johan Weeg, in zijn groep verteld wat er met Johan 
is gebeurd. Omdat dit uw zoon of dochter mogelijk diep geraakt heeft, vind ik het belangrijk ook u als 
ouders in te lichten over de feitelijke gebeurtenissen.  
 
Johan zag door zal zijn problemen het leven niet meer zitten en heeft getracht door een 
zelfdodingpoging een oplossing hiervoor te vinden. Zijn situatie is momenteel kritiek. Met zijn ouders 
verkeren wij in spanning. We hopen dat Johan zal herstellen en zullen dan eraan blijven werken om, 
voor zover dat binnen onze mogelijkheden ligt, hem een nieuw toekomstperspectief te bieden. 
 
We kunnen ons goed voorstellen dat een gebeurtenis als deze ook gevolgen kan hebben voor de 
emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Ook die kant van de gebeurtenis zal onze 
voortdurende zorg krijgen. De leraren betrokken bij de begeleiding van leerlingen willen zich volledig 
inzetten om hen te helpen bij het verwerken van dit bericht. We zijn steeds bereid om met leerlingen 
hierover in gesprek te gaan.  
 
Wanneer u merkt dat uw zoon of dochter het moeilijk heeft met deze gebeurtenis, is het zinvol ook 
thuis daarover met elkaar te praten. Heeft u daarbij hulp van de school nodig, dan kunt u 
desgewenst behalve met de mentor en ondergetekende ook met de volgende collega’s contact 
opnemen: (namen van schoolpsycholoog, vertrouwenspersonen, teamleiders). U kunt hen bereiken 
via het centrale nummer van de school.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Directeur 
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Voorbeeldbrief aan ouders bij zelfdoding van een leerling  
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Ik heb een trieste mededeling voor u. X., leerling uit groep Y, is door zelfdoding om het leven 
gekomen. We hebben deze informatie ook aan de leerlingen gegeven tijdens het eerste blok 
vanmorgen. We hopen dat u met uw zoon/dochter hierover kunt praten. 
 
Zelfdoding is voor veel mensen moeilijk te begrijpen en te accepteren, omdat het onbeantwoorde 
vragen oproept. We zullen nooit helemaal begrijpen waarom iemand de beslissing neemt een einde 
aan zijn leven te maken. Er spelen vele factoren mee die uiteindelijk leiden tot deze daad. Soms 
zullen leerlingen, zeker de vrienden van X, zich afvragen of ze iets hadden kunnen doen om het te 
voorkomen. 
 
Het is belangrijk dat leerlingen de gelegenheid hebben om hierover te praten en hulp te krijgen als 
dat nodig is. De schoolpsycholoog en intern begeleiders, de mentoren en ook andere 
personeelsleden zijn beschikbaar voor leerlingen en ouders om te praten over gedachten, gevoelens 
en zorgen. U kunt ons altijd op school bereiken als u vragen of zorgen heeft. 
 
Aanstaande donderdag is er een bijeenkomst op school om 19.00 uur. Leerlingen, ouders en 
personeel worden hiervoor uitgenodigd. De schoolpsycholoog zal informatie geven over zelfdoding, 
signalen waar men op moet letten en mogelijkheden tot preventie. We hopen dat u hiervoor tijd wilt 
vrijmaken.  
 
Onze gedachten gaan uit naar de ouders, broer en zus van X.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Directeur 
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Bijlage 7 - Normale reacties  
 
SCHOKVERWERKING   
Na een schokkende gebeurtenis doet zich bij de persoon allereerst een gevoel van verbijstering, 
schrik en ongeloof voor.  
 
Kinderen: 

- Denken: veel kinderen vertellen achteraf dat ze dachten dat het ging over een grap, een 

droom of een film. 

- Voelen: machteloosheid – zorg voor een extreem gevoel van angst – hartklopping, zweten, 

kortademig. 

- Doen: vluchten, vechten, bevriezen, onderhandelen 

 
Ook is de persoon vaak hyperalert alsof de gebeurtenis elk moment opnieuw zou kunnen plaats 
vinden. 
Daarbij kunnen allerlei emoties zoals angsten, woede of schuldgevoel een rol spelen.  
Kinderen: 

Sommige kinderen blijven uiterst kalm en kunnen rustig vertellen wat er is gebeurd, anderen klappen 

dicht, huilen, lachen of doen gewoon alsof er niets aan de hand is.  

 
Kop in het zand In het begin overheerst vaak de ontkenning of vermijding, omdat een confrontatie 
met de gebeurtenis nog erg pijnlijk is. 
 
Gestoorde beleving van tijd en plaats (kan goede zelfbescherming zijn – het gevoel geven dat het 
nooit zo bedreigend is geweest). 
 
Verwerking  
Vervolgens vindt er een psychologisch verwerkingproces plaats waarbij de persoon greep probeert 
te krijgen op de gebeurtenis door deze afwisselend te vermijden en opnieuw te beleven. Deze 
afwisseling is een gezond en normaal proces.  
Door de gebeurtenis steeds maar weer opnieuw te beleven probeert de persoon de gebeurtenis te 
begrijpen en het gevoel van controle te herstellen. 
Als men de gebeurtenis begrijpt en er een betekenis aan kan toekennen wordt deze opgenomen in 
het bestaande ‘interne model’. De persoon heeft zich dan aangepast aan een nieuwe werkelijkheid. 
De gebeurtenis is verwerkt. Confrontatie met situaties die herinneringen aan de gebeurtenis 
oproepen gaat niet meer samen met het overspoeld worden door emoties. De persoon heeft het 
gevoel van controle hersteld. Met het oog op de inhoud van de hulpverlening is het belangrijk om 
onderscheid te maken tussen eenmalige acute traumatisering en een chronische traumatisering. 
Een vorm van herbeleving is het zien van beelden. De herbeleving wordt op gang gebracht door 
“triggers/reminders”  - dingen, situaties, mensen, geluiden, geuren. 
 

Jonge kinderen zullen enkele indrukken van de gebeurtenis onthouden, terwijl oudere kinderen al 

volledige “flashbacks” kunnen hebben. Andere vorm van herbeleving zijn nachtmerries waarbij 

kinderen de gebeurtenis opnieuw beleven (hier kan je een droomvanger met het kind maken, of 

bewaker poppetje onder het kussen stoppen). Door de herbeleving wordt de schokkende gebeurtenis 

vergeleken met reeds in het geheugen opgeslagen informatie die de kijk op de wereld van het kind 

bepaalt.  
 
Belangrijk: de boodschap is steeds dat het gaat om normale reacties en dat ze van tijdelijke aard zijn. 
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Bij volwassenen die met een schokkende gebeurtenis geconfronteerd worden staat de wereld op zijn 
kop. Waarom zou dat bij kinderen anders zijn? Ga bij het maken van een inschatting uit van het 
sociaal-emotionele niveau van de leerling.  
 

Baby +/- 1 jaar 
Baby’s zijn sterk onderhevig aan verschillende sferen in hun omgeving, ze drijven op de emoties van 
hun omgeving. Ze hebben behoefte aan liefde, eten, drinken, en knuffels op regelmatige 
tijdstippen/het vasthouden aan hun ritme is belangrijk.  
 
Peuters tot 2 jaar 
Ze zijn ook sterk sfeergevoelig. Ze voelen aan wanneer er in hun directe omgeving iets ingrijpends is 
gebeurd. Bij schokkende gebeurtenissen gaan peuters af op de reactie van hun ouders. Ze weten niet 
wat dood is, maar ze hebben wel notie van wat scheiding betekent. Het kind zal ontregeld zijn door 
het plotseling verdwijnen van iemand die voor hem zorgt. 
 
Kleuters 3-5 jaar 
Kleuters richten zich in gevaarlijke situaties op primaire steunfiguren (ouders, kleuterjuf, oma..) 
Na een schokkende gebeurtenis zal een kleuter vooral last hebben van scheidingsangsten en extreem 
angstig zijn voor vreemden. Ze verwerken thema’s uit gebeurtenis in hun spel, vaak van eindeloos 
herhalen zonder dat er een ontwikkeling in spel zit. 
Meestal reageren ze met regressief gedrag: plassen opnieuw in bed, duimzuigen. 
Slaapwandelen, praten in slaap, nachtmerries en algemene rusteloosheid komen soms voor. 
 
Basisschoolkinderen (tot 10 jaar) 
Deze kinderen zijn voor hun verzorging afhankelijk van hun omgeving. Ze leven ook buiten het gezin 
(school, vriendjes, buurt). Ze hebben meer mogelijkheden om te reageren op cognitief, emotioneel 
en gedragsmatig gebied. Ze begrijpen wel wat er aan de hand is maar bezitten nog niet altijd de 
vaardigheden om hiermee om te gaan. Dat maakt hen heel kwetsbaar.  
Deze kinderen hebben een levendige fantasie. Daarom is belangrijk dat ze eerlijke en concrete 
informatie krijgen over het gebeurde. Hun fantasie kan erger zijn dan de werkelijkheid. Vaak zoeken 
ze de oorzaak bij zichzelf waardoor ze te maken krijgen met schuldgevoelens. Hier is belangrijk 
kinderen uit te nodigen om over hun schuldgevoelens te praten, leg zo nodig uit dat er nog nooit een 
ongeluk is gebeurd of nog nooit iemand gestorven is door de gedachten van iemand anders.  
Vanaf 6 jaar kunnen ze begrijpen dat de dood onvermijdelijk is en hun ook kan treffen. Hierdoor kan 
dood gezien worden als een beangstigend iets. Het zijn vaak vragen waarop volwassenen geen 
antwoord weten. Het kan helpen te vragen aan het kind hoe hij er zelf over denkt.  
Wet van duale gevoelens: een intens verdrietig moment kunnen plaatsen naast een intens blij 
moment. Als het genoeg is, dan is het genoeg en kiezen kinderen weer voor SPEL. Spel is de taal van 
kinderen. Het is net zoiets als het discussiëren en bespreken van schokkende gebeurtenis. Op deze 
manier beschermen zij zichzelf tegen het verdrinkingsgevoel. Wanneer na verloop van tijd een zekere 
regelmaat terugkeert in het gezin is het moment voor het kind aangebroken om zijn verdriet in deze 
veilige omgeving te uiten. Dit kan soms jaren duren.    
Mogelijke reacties: gedragsproblemen, verminderde schoolprestaties en afgenomen concentratie, 
slecht slapen en ander eetpatroon, buikpijn, hoofdpijn.  
 

Pubers (11-14 jaar) 
Deze kinderen vallen vaak tussen twee groepen in. Het is belangrijk om elk kind als individu te 
benaderen en af te tasten tot welk ontwikkelingstadium ze behoren.  
Wanneer een kind heftig reageert is het van belang hem de ruimte te geven om deze gevoelens te 
uiten maar wel binnen afgebakende grenzen.  
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Regressie: kinderen kunnen soms terugvallen in een vroegere ontwikkelingsfase. Het emotioneel 
teruggaan naar deze veilige periode heeft als functie dat het kind opnieuw greep kan krijgen op de 
nieuwe situatie. Ze hebben enorme behoefte aan veiligheid en geborgenheid.   
Kinderen beschermen anderen: zowel volwassenen als kinderen hebben drang om elkaar te 
beschermen tegen pijn en verdriet. Kinderen kunnen hun gevoelens voor volwassen verstoppen. 
Kinderen denken vaak dat ze hun ouders nog verdrietiger maken door het tonen van hun gevoelens. 
Op school bijvoorbeeld houden ze zich sterk omdat ze bang zijn om afgewezen te worden en er niet 
meer bij te horen wanneer ze hun gevoelens durven te uiten.  
 
Jong adolescenten (14-18 jaar) 
Deze jongeren worden aan de ene kant geconfronteerd met hun behoefte aan zelfstandigheid en 
alles zelf willen oplossen, en anderzijds hebben ze behoefte aan bescherming. Ze moeten vaak 
terugvallen op hun ouders die ze juist net proberen te ontgroeien. 
Jongeren richten zich vooral op hun leeftijdsgenoten. Bij de verwerking van een schokkende 
gebeurtenis kan de band nog sterker worden. Bepaalde gevoelens kunnen uitvergroot worden op 
een theatrale manier. Jongeren zijn nog niet in staat om hun gevoelens op een adequate manier te 
uiten. Hierdoor ontstaan er vaak conflicten met hun ouders of problemen op school. Ook typisch 
voor deze fase is de nuchterheid, zij durven zich nogal eens stoer op te stellen. Achter al hun 
stoerheid houden ze hun gevoelens meestal verborgen. Als ze getuigen waren van geweldpleging 
zullen ze zich afvragen of ze wel of niet hadden moeten ingrijpen – schuldgevoel. 
Het onafhankelijke gedrag is een camouflage voor de onmacht om hun verdriet te verwoorden. Ze 
willen het liefst vrijheid en eigen ruimte, privacy. Tegelijkertijd hebben ze behoefte aan veiligheid en 
bescherming. Het rouw proces is iets dat ze vaak uit de weg gaan.  
Weerstand om met de volwassenen te praten is eigen waardoor verdriet vaak alleen nog verstrekt 
wordt. Jongeren kunnen zich afsluiten voor de buitenwereld en pas op latere leeftijd de verwerking 
toelaten. Wanneer de jongeren niet onmiddellijk kunnen rouwen, is het belangrijk dat ze van 
volwassene de geruststelling krijgen dat ze de overledenen niet zullen vergeten.   

 
Net als bij volwassenen worden de reacties van kinderen op een schokkende gebeurtenis beïnvloed 
door een groot aantal factoren: 

1. De aard en duur van de gebeurtenis 
2. De context waarin de ervaring plaatsvindt 
3. Het direct getroffen zijn door het geweld 
4. Het al dan niet betrokken zijn van de ouders bij de gebeurtenis 
5. Het ontwikkelingsniveau van het kind 
6. De persoonlijkheid van het kind 
7. De persoonlijke geschiedenis van het kind en gezin - traumatische ervaringen 
8. De mate waarin beschermende factoren aanwezig zijn 
9. Sociale status van het gezin 
10. Veerkracht 

 
Reacties: 

1. Naar binnen: extreme angsten, een negatief zelfbeeld, schuldgevoelens, zich 
terugtrekken in zelfgecreëerde fantasiewereld. Dit komt door het machteloze gevoel 
niks te kunnen doen aan de situatie. Klachten: slaap en concentratieproblemen, 
bedplassen en suïcidaal gedrag. 

2. Naar buiten: weglopen, verbale agressie, het gebruik van geweld, woede-
uitbarstingen. Deze reacties hebben  een stoomaflatende functie. Vaak krijgen deze 
kinderen verkeerde etiketten als kinderen met ADHD of gedragsstoornissen.  
Kinderen uiten hun verdriet vooral via kwaadheid en zelden via tranen. Hierdoor 
krijgen ze vaak het etiket opgeplakt van “lastig zijn” of “geen rekening houden met 
het feit dat ouders het nu wel moeilijk hebben”. 
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Bijlage 8 - Aandachtspunten media 
 
De pers wordt pas geïnformeerd nadat medewerkers, ouders en leerlingen op de hoogte zijn 
gebracht van het incident. 
 
Wat communiceren 

- Wat er gebeurd is 
- Wie er betrokken zijn (in algemene termen of met naam indien al bekend) 
- Hoe personen betrokken zijn 
- Waar het is gebeurd 
- Wanneer het is gebeurd 
- Wat de prognose is voor betrokkenen (indien geverifieerd) 

 
Hoe communiceren 

- Toon een hoog energieniveau 
- Gebruik simpele taal 
- Spreek in korte zinnen 
- Hou het kort – geen lange discussies 
- Wees vriendelijk 
- Wees intelligent, oprecht, eerlijk, deelnemend 
- Gebruik juiste non-verbale communicatie 
- Vermijd ‘geen commentaar’ antwoorden 

 
Verdere aandachtspunten 

- Eén aanspreekpunt voor de pers 
- Geef zo nodig dagelijks een persconferentie 
- Houd de relatie met de pers positief 
- Blijf consequent dezelfde boodschap uitzenden 
- Bescherm leerlingen tegen zichzelf 
- Overleg altijd met de betrokkenen/nabestaanden 
- Gesprek opnemen  
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Bijlage 9 - Praktische informatie 

 
Incidenthulp: 

- BEX communicatie, https://www.bexcommunicatie.nl/crisis 
- Incident Interventie Netwerk Schoolpsychologen van het NIP (NIP-CINS), www.psynip.nl 
- Slachtofferhulp; https://www.slachtofferhulp.nl 

 
Kenniscentra: 

- Impact. Landelijk kennis- & adviescentrum bij psychosociale hulp na rampen, www.impact-
kenniscentrum.nl  

- Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Trauma en kindermishandeling 
https://www.kenniscentrum-kjp.nl/professionals/trauma-kindermishandeling 

- Instituut voor Psychotrauma (IVP), https://www.ivp.nl 
- National Child Traumatic Stress Network (NCTSN, USA), o.a. voor informatie voor school 

personeel), https://www.nctsn.org 
- NJI. Nederlands Jeugdinstituut, www.nji.nl. Diverse onderwerpen zoals kindermishandeling. 
- Stichting School en Veiligheid, https://www.schoolenveiligheid.nl/. Schietpartij op school; 

Calamiteiten. 
 

Belangrijke publicaties: 

- Als een ramp de school treft. Handreiking voor het omgaan met calamiteiten in het 
onderwijs KPC groep, vierde herziene druk. https://www.kpcgroep.nl/media/1119/als-een-
ramp-de-school-treft.pdf 

- Best Practices in School Incident Prevention and Intervention. Brock, S.E., Lazarus, P.J. & 
Jimerson, S.R. (2002). Bethesda: NASP Publications. 

- Richtlijn voor vroegtijdige psychosociale interventies na rampen, terrorisme en andere 
schokkende gebeurtenissen. Impact, i.s.m. Trimbos Instituut, onder auspiciën van Landelijke 
Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de GGZ (2007). 

- Kinderen helpen na een schokkende gebeurtenis. Praktische gids na een misdrijf of een 
plotseling overlijden. Slachtofferhulp Steunpunt Algemeen Welzijnswerk (2003) Tielt: 
Lannoo. 

- Incidentmanagement. Koning, W. & Bloemberg-van den Bekerom, O. (2011). In M. Taal & C. 
Poleij (red.), Interventies in het onderwijs: werken aan goede verhoudingen (pp. 151-176). 
Den Haag: Boom Lemma uitgevers. 

 
Psychotraumacentra voor kinderen in Nederland:  

- Centrum voor kinderen en adolescenten met traumagerelateerde stoornissen, De Bascule, 
Amsterdam; https://www.debascule.com/Over-ons/Organisatie/Afdelingen/Traumacentrum 

- Kinder- en Jeugd Trauma Centrum (KJTC), Haarlem; 
https://kenterjeugdhulp.nl/hulpvormen/kjtc-kinder-jeugd-traumacentrum/ 

- Psychotraumacentrum Kinderen en Jeugd. GGZ Rivierduinen, Leiden; 
https://www.rivierduinen.nl/kinderenenjeugd/psychotraumacentrum/psychotraumacentru
m 

- Psychotraumacentrum voor Kinderen en Jongeren, Wilhelmina KinderZiekenhuis, Utrecht; 
https://www.hetwkz.nl/nl/Ziekenhuis/Afdelingen/Psychotraumacentrum 
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Bijlage 10 – Incident Interventie Formulier 
 

ALGEMEEN 

Datum en tijd  

Na(a)m(en) betrokkene(n)  

 

BHV inzet JA NEE 

 

Impact  Hoog Medium Laag 

Ingeschat door  

Incidentteam inzet JA NEE 

Regiodirecteur of CvB 

geconsulteerd 

JA NEE 

 

Namen incidentteamleden 

(die ingezet zijn) 

 

 

 

 

Hoofd incidentteam   

Perswoordvoerder  

 

Feiten van de gebeurtenis 

(ook tijd weergeven) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feiten geverifieerd JA NEE 
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INFORMEREN 

Regiodirecteur geïnformeerd JA NEE 

Datum & tijdstip  

Op welke wijze 

 

 

 

CvB geïnformeerd JA NEE 

Datum & tijdstip  

Op welke wijze 

 

 

 

Personeel geïnformeerd JA NEE 

Datum & tijdstip  

Op welke wijze 

 

 

 

Leerlingen geïnformeerd  JA NEE 

Datum & tijdstip  

Op welke wijze  

 

 

Ouders  geïnformeerd JA NEE 

Datum & tijdstip  

Op welke wijze  

 

 

Anderen geïnformeerd JA NEE 

Datum & tijdstip  

Wie & Op welke wijze  
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VERVOLGACTIES 

Briefing incidentteam JA NEE 

Melding op website JA NEE 

Cirkels ingevuld JA NEE 

Vervolgbijeenkomst personeel JA NEE 

Herdenkingsplek, -ruimte JA NEE 

Herdenkingsbijeenkomst JA NEE 

Ouderavond JA NEE 

Bezoek aan getroffen gezin JA NEE 

Bezoek begrafenis/crematie JA NEE 

Andere acties JA NEE 

 

Toelichting: 

Actie Wanneer, Waar, Hoe, Wie 
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EVALUATIE INCIDENTTEAM 

Datum  

Aanwezig  

 

Evaluatiebijeenkomst personeel JA NEE 

Contact getroffen ouders JA NEE 

Nazorg voor risicoleerlingen JA NEE 

Nazorg voor risicopersoneel JA NEE 

Help de helper  JA NEE 

Andere acties JA NEE 

 

Toelichting: 

Actie  Wanneer, Waar, Hoe, Wie 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Een ingevuld formulier wordt bewaard: 

- digitaal, te vinden: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

- papieren versie in Incidentenkoffer, te vinden: ……………………………………………………………………………. 

 
 


