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Geachte voorzitter en leden van de Vaste Commissie OCW, 
 

Op 27 maart 2019 voert u een algemeen overleg met zowel minister Van Engelshoven als minister 

Slob over sociale veiligheid in het gehele onderwijs. De MBO Raad onderschrijft het belang van een 

veilig schoolklimaat op de mbo-scholen en neemt dit onderwerp zeer serieus. Immers, een veilig 

schoolklimaat is dé voorwaarde voor studenten en medewerkers om goed te kunnen leren, zich te 

ontwikkelen en te werken. Voor uw overleg en in aanvulling op de brief (d.d. 20 maart 2019, referentie 

1483280) van de bewindslieden over sociale veiligheid onderwijspersoneel po, vo en mbo, geven we 

u graag mee hoe onze scholen met een integrale aanpak werken aan een veilig schoolklimaat in het 

beroepsonderwijs en hoe de MBO Raad de scholen daarbij ondersteunt. 

 

Veiligheid is een hoofdzaak 

Een mbo-school is een afspiegeling van de maatschappij. Gebeurtenissen in de samenleving hebben 

ook invloed op de sfeer en het gedrag van studenten en medewerkers op scholen in het beroeps-

onderwijs. Ongewenst gedrag vraagt van scholen extra aandacht om er op een verantwoorde manier 

mee om te gaan en de veiligheid van iedereen die er leert en werkt zoveel als mogelijk te waarborgen. 

Veiligheid van iedereen is dan ook hoofdzaak en dus geen bijzaak, of extra taak in het mbo. Het vormt 

een belangrijk onderdeel van de pedagogische opdracht. De scholen in het mbo werken volgens de 

nieuwste inzichten aan Integraal Veiligheidsbeleid waarbij, met alle betrokkenen, bruggen worden 

geslagen tussen alle mogelijke veiligheidsaspecten. 
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De Visie op Integraal Veiligheidsbeleid in het mbo (https://www.mboraad.nl/themas/integrale-

veiligheid-vier-pijlers kent vier pijlers: 

 

 

 

Veiligheid is de verantwoordelijkheid van iedereen 

Wettelijke kaders zoals normen in de Arbowetgeving en het Arbeidsomstandighedenbesluit zijn 

leidend voor medewerkers. Maar veiligheid in en om de school is meer dan dat en niet alleen de 

verantwoordelijkheid van bestuur en gespecialiseerde medewerkers. Alle medewerkers én studenten 

hebben hun steentje bij te dragen om de school een veilige plek te laten zijn voor iedereen. Om deze 

visie praktisch uit te werken lopen er op dit moment pilots. De ervaringen die we daar opdoen, dragen 

bij aan inzichten om in het middelbaar beroepsonderwijs de integrale visie naar integraal 

veiligheidsbeleid te kunnen operationaliseren. We betrekken daarbij de deskundigheid van Crisislab, 

onder leiding van hoogleraar Ira Helsloot, ook actief betrokken bij veiligheidsbeleid in het hoger 

beroepsonderwijs. In de pilots verkennen we met een aantal scholen wat een school nodig heeft om 

toe te werken naar concreet integraal veiligheidsbeleid. Docenten en studenten van de pilotscholen 

worden hierbij nadrukkelijk betrokken. Opbrengst van de pilots is een inspiratiedocument voor alle 
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scholen. De uitkomsten van deze pilots worden op 4 april a.s. op de landelijke netwerkdag Integrale 

Veiligheid mbo met de hele sector gedeeld. 

 

Kennisdeling en informatie-uitwisseling tussen scholen 

De MBO Raad faciliteert de scholen in kennisdeling en informatie-uitwisseling. Dat doen we via het 

Netwerk Integrale Veiligheid mbo waarin de veiligheidsspecialisten van scholen participeren. Ook 

doen we dat via het Netwerk Burgerschap waarin docenten burgerschap deelnemen; zij zijn een 

belangrijke stem op scholen om bij te dragen aan sociale veiligheid door onder meer maatschappelijke 

issues bespreekbaar te maken.  

Vanuit communicatieperspectief is veiligheid en communicatie regelmatig onderwerp van gesprek 

tussen en met de scholen binnen het Netwerk Communicatie van de MBO Raad. Wanneer scholen 

daar behoefte aan hebben kunnen zij gebruik maken van expertise van de MBO Raad op gebied van 

communicatie, zowel voor hun interne als externe lijnen.  

 

Een recent voorbeeld van hoe scholen en de MBO Raad met elkaar in verbinding kunnen staan zijn 

de trieste gebeurtenissen in Utrecht. De vier mbo-scholen in deze stad hebben in afstemming met de 

driehoek alles in het werk gesteld om tijdens de afsluiting van de stad een veilige omgeving te creëren 

voor studenten en medewerkers. Professionals (beleid en communicatie) binnen de MBO Raad waren 

beschikbaar voor overleg indien gewenst door de scholen, in Utrecht, maar ook daarbuiten. Via het 

Netwerk Burgerschap stellen we docenten bijvoorbeeld kennis en informatie beschikbaar die zij 

kunnen gebruiken om gesprekken met studenten aan te gaan.  

 

Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector, JOB-monitor, MTO 

Onderdeel van de kennisdeling en informatie-uitwisseling zijn de Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-

sector, de JOB-monitor en het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO).  

 

De Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector wordt tweejaarlijks themagebonden uitgevoerd. De 

uitkomsten van de monitor bieden scholen aanknopingspunten voor hun veiligheidsaanpak. Tot 2018 

liet de monitor een jarenlange trend van positieve resultaten zien. De laatste monitor laat (in 

tegenstelling tot de JOB-monitor) op een aantal onderdelen een kentering zien. Uiteraard is dat een 

onderwerp binnen het Netwerk Integrale Veiligheid: we bespreken met de scholen de kritische 

uitkomsten van de monitor. Scholen willen bijvoorbeeld graag weten waarom het doen van meldingen 

bij incidenten en het ondernemen van vervolgacties na meldingen achterblijft. Met deze wetenschap 

willen scholen concreet kunnen inzetten om het aantal meldingen en opvolging te verhogen. 

Vooruitlopend daarop wordt nu een oplossing gezocht in onder meer aandacht en bekendheid geven 

aan de meldpunten voor vertrouwenspersonen. Binnen het netwerk kunnen de scholen goede 

voorbeelden van deze en andere aanpakken met elkaar uitwisselen.  
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Naast de Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector geven de JOB-monitor (studenten) en het MTO 

(medewerkerstevredenheidsonderzoek) de scholen handvatten voor integraal veiligheidsbeleid. De 

resultaten uit de laatste JOB-monitor laten een verbetering van de veiligheid zien. In het MTO zijn 

vragen opgenomen als: “Ik ben tevreden over de omstandigheden waaronder ik mijn werk doe”, “Ik 

heb vertrouwen in mijn direct leidinggevende” en “Ik ben tevreden over de mbo-instelling als 

organisatie”. De vraag “Ik voel me veilig op school” is met een rapportcijfer 7,8, positief stabiel 

gebleven. De sectorrapportage is te vinden op https://www.mboraad.nl/nieuws/lichte-verbetering-

tevredenheid-medewerkers. De nieuwe sectorrapportage verschijnt in mei.  

 

De MBO Raad is van mening dat de bronnen die de scholen inzicht geven in (de stand van zaken 

van) sociale veiligheid beter op elkaar dienen te worden afgestemd: de resultaten laten te grote 

verschillen zien waardoor het voor de scholen lastig is eenduidige conclusies te trekken. De MBO 

Raad is het eens met de bewindslieden van OCW dat de Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 

verder zou moeten worden ontwikkeld, in het belang van studenten en medewerkers. Daarom gaan 

we de opzet en afstemming van de Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector bespreken met alle 

betrokkenen en stakeholders. 

 

Afstemming met landelijke stakeholders  

De MBO Raad heeft onlangs specifiek voor het thema integrale veiligheid een raad van advies 

ingesteld. Deze raad van advies is klankbord- en adviesgroep voor het (interne) Netwerk Integrale 

Veiligheid en zorgt voor bestuurlijke aandacht voor het thema op de scholen en binnen de MBO Raad. 

De raad van advies borgt bovendien periodiek overleg en afstemming met landelijke stakeholders: in 

de raad van advies zitten, onder voorzitterschap van de MBO Raad, hoogleraar Ira Helsloot 

(CrisisLab), een veiligheidsdeskundige namens de scholen, het ministerie van OCW, de JOB, de 

Nationale Politie, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en de Stichting School 

en Veiligheid (SSV). Onze wens is dat ook de medewerkers in de scholen vertegenwoordigd zijn in de 

raad van advies. Daarom nodigen we de werknemersorganisaties en de BVMBO uit gezamenlijk een 

vertegenwoordiger af te vaardigen.  

 

Ik ga ervan uit u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd en wens u een vruchtbaar 

algemeen overleg over de sociale veiligheid in het onderwijs. 

  

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

 

Ton Heerts 

Voorzitter 
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