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2. Besluit
Het Regionaal College besluit:
1. Het convenant schoolveiligheid (2005 – 2010) niet meer te hernieuwen.

3. Toelichting op het besluit
Het convenant heeft haar aanjagende rol vervuld en is thans niet meer nodig om een adequaat
veiligheidsbeleid te voeren. Er is thans voldoende wettelijk geregeld en scholen hebben inmiddels
inzicht in hun veiligheidssituatie. Ook de samenwerking op het gebied van veiligheid tussen scholen,
gemeenten, politie en andere partners is inmiddels geborgd.

4. Kader
Scholen zijn inmiddels wettelijk verplicht een veilige omgeving te bieden voor iedereen binnen de
school: leerkrachten, leerlingen, onderwijs ondersteunend personeel, etc. De sociale schoolveiligheid
ligt in een aantal wetten verankerd. Zo bieden de Arbo-wet en de Kwaliteitswet kaders voor een goed
veiligheidsbeleid. Verder zijn in de cao's afspraken vastgelegd over de veiligheid. Artikel 3 uit de in
2007 gewijzigde Arbo-wet en cao-afspraken verplichten scholen om leerlingen en personeel te
beschermen tegen discriminatie, seksuele intimidatie, agressie, geweld en pesten. Ook een
veiligheidsplan is inmiddels verplicht. Alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs zijn wettelijk
verplicht om over een veiligheidsplan te beschikken. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht.
Daarbij hanteert de Inspectie het criterium dat scholen veilig zijn "indien de psychische en fysieke
veiligheid van leerlingen en personeel niet door handelingen van andere mensen wordt aangetast".
Op grond van de Wet op het Onderwijstoezicht (WOT) houdt de Onderwijsinspectie toezicht op de
kwaliteit van het onderwijs. Onderdeel van het toezichtkader Beroepsonderwijs en
volwasseneneducatie 2010 is toezicht op veiligheid.

5. Consequenties
- financieel: geen
- personeel: geen

6. Aandachtspunten / risico’s
Met de ondertekening besloten de partijen in 2005 tot het aangaan van een overeenkomst voor vijf
jaar voor de verdere invoering van het programma Schoolveiligheid. Uitgangspunten hierbij waren dat
de gemeenten en onderwijsinstellingen zelf verantwoordelijk zijn voor de invoering en toepassing van
een schoolveiligheidsplan in de eigen onderwijsinstellingen. De politie is verantwoordelijk voor
veiligheidsactiviteiten op en rond scholen die direct voortvloeien uit de kerntaken van de politie;
opsporen van strafbare feiten en gedragingen, handhaven van de openbare orde, signaleren en
adviseren over veiligheid.
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7. Implementatie en communicatie
Geen activiteiten noodzakelijk.
Ter voorbereiding op deze notitie is bij de medewerkers openbare orde en veiligheid van de
gemeenten in Hollands Midden navraag gedaan of schoolveiligheid inmiddels is geborgd. Uit de 10
reacties die binnen zijn gekomen blijkt dat de meeste gemeenten het onderwerp regelmatig bespreken
met hun onderwijsinstellingen en politie. Vaak zijn er op lokaal niveau schriftelijke werkafspraken
gemaakt. In een paar gemeenten heeft het geen (politieke) aandacht gekregen. Er is geen behoefte
aan een nieuw regionaal convenant. Suggestie werd gedaan om meer informatie over het onderwerp
‘school shootings’ te krijgen.

8. Bijlagen
Geen.

9. Historie besluitvorming
-

DB Regionaal College 3 maart 2011: Ingestemd met voorstel.
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