
Veiligheidsmonitor – Vragenlijst voor 

leidinggevenden PO 

Welkom bij de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor voor leidinggevenden. 

De vragen betreffen vooral het beleid wat betreft veiligheid in en rond school.  

 

Alle vragen in de enquête gaan over dit schooljaar, dus over de periode vanaf de laatste 

zomervakantie tot nu. Sommige vragen gaan over online onderwijs en de (gevolgen van) een 

schoolsluiting.  

 

Alle antwoorden die u geeft zijn anoniem. Deze vragenlijst gaat niet over uw eigen ervaren veiligheid op 

en rond de school. Daarom willen we u vragen om behalve deze vragenlijst ook de vragenlijst voor 

personeel in te vullen, zodat uw persoonlijke ervaringen eveneens in het onderzoek meegenomen 

kunnen worden.  

 

Klik hieronder op de knop 'Volgende' voor de vragen. 

Gebruik niet de knoppen van uw internetbrowser bovenin het scherm. 

V1. Welk onderwijstype of welke onderwijstypen zijn aanwezig op uw locatie? 

V1_01 Regulier basisonderwijs 

V1_02 Speciaal basisonderwijs 

V1_03 Speciaal onderwijs cluster 1 

V1_04 Speciaal onderwijs cluster 2 

V1_05 Speciaal onderwijs cluster 3 

V1_06 Speciaal onderwijs cluster 4 

V1_07 Anders, namelijk: [invulveld] 

V2. Wat is de richting of denominatie van uw locatie? 

Indien u ‘Anders, namelijk:’ kiest, licht deze keuze dan toe in het bijbehorende tekstvak. 

01 Algemeen bijzonder 

02 Openbaar 

03 Protestants-christelijk 

04 Reformatorisch 

05 Gereformeerd 

06 Rooms-Katholiek 

07 Samenwerkingsschool 

08 Interconfessioneel 

09 Vrije school/antroposofisch 

10 Joods 

11 Islamitisch 

12 Anders, namelijk: [invulveld] 

V3. Welke onderwijskundige inrichting is kenmerkend voor uw locatie? 

Meerdere antwoorden mogelijk. 

V3_01 Regulier onderwijs 

V3_02 Dalton onderwijs 

V3_03 Jenaplan onderwijs 

V3_04 Montessori onderwijs 

V3_05 Anders, namelijk: [invulveld] 



V4. Hoeveel leerlingen telt deze locatie per 1 oktober van dit schooljaar ongeveer? Een schatting 

volstaat. 

Vul uw antwoord hier in: [invulveld] 

V5. Hoeveel fte leerkrachten heeft de locatie per 1 oktober van dit schooljaar? Een schatting 

volstaat. 

Vul uw antwoord hier in: [invulveld] 

V6. Hoeveel fte overig personeel heeft de locatie per 1 oktober van dit schooljaar? Een schatting 

volstaat. 

Vul uw antwoord hier in: [invulveld] 

V7. Hoeveel fte leidinggevenden/management heeft de locatie per 1 oktober van dit schooljaar? Een 

schatting volstaat. 

Vul uw antwoord hier in: [invulveld] 

V8. Kunt u aangeven in welke mate de onderstaande uitspraken op uw locatie van toepassing zijn? 

01 Nooit 

02 In geringe mate 

03 Soms wel/soms niet 

04 In grote mate 

05 Altijd 

 

V8a De leerkrachten tonen in gedrag en taalgebruik respect voor de leerlingen 

V8b De leerkrachten bevorderen het onderling respect tussen de leerlingen 

V8c De leerkrachten geven blijk van positieve verwachtingen van de leerlingen 

V8d De leerkrachten bevorderen een goede werkhouding van de leerlingen 

V8e De leerkrachten creëren in de onderwijsleersituatie ordelijke werkomstandigheden 

V8f De leerlingen voelen zich verbonden met de locatie 

V8g De algemene ruimtes van de locatie bieden een leerling-vriendelijke aanblik 

V8h De locatie organiseert activiteiten om de algemene betrokkenheid van leerlingen en 

ouders/verzorgers bij de school te vergroten 

V8i De locatie waakt over de veiligheid van de leerlingen en hun bezittingen 

V9. Is er op uw locatie een systeem om de vorderingen van de leerlingen te volgen? 

01 Ja, van alle leerlingen 

02 Alleen indien nodig 

03 Nee 

V10. Beschikt uw locatie vanuit de voorschoolse voorziening over informatie van uw leerlingen? 

01 Ja, van alle leerlingen 

02 Alleen indien nodig 

03 Nee 

V11. Beschikt uw locatie vanuit andere instanties over informatie van uw leerlingen? 

01 Ja, van alle leerlingen 

02 Alleen indien nodig 

03 Nee 

V12. Kunt u aangeven in welke mate de onderstaande uitspraken op uw locatie van toepassing zijn? 

01 Nooit 

02 In geringe mate 

03 Soms wel/soms niet 

04 In grote mate 

05 Altijd 



 

V12a Als de mogelijkheden van de school om een leerling te begeleiden ontoereikend zijn, 

wordt externe hulp ingeschakeld 

V12b Alle leerlingen krijgen voldoende training in studievaardigheden 

V12c De leerlingen krijgen voldoende studiebegeleiding 

V12d Alle leerlingen met leerproblemen worden adequaat begeleid 

V12e Alle leerlingen met sociale problemen worden adequaat begeleid 

V12f Om leerlingen met problemen te begeleiden bestaat een adequate hulpstructuur 

V12g De effectiviteit van de hulp aan leerlingen wordt structureel nagegaan 

V12h Bij het signaleren en de aanpak van leer- en ontwikkelingsproblemen werken leerkrachten 

en begeleiders systematisch en doelgericht samen 

V12i De lesstof wordt aangepast aan de individuele niveaus van de leerlingen 

V12j De locatie voert een bewust taalbeleid op maat en integreert dat in alle lessen 

V13. Is er op uw school(locatie) een veiligheidsbeleid/veiligheidsplan? 

01 Ja 

02 Nee 

03 Weet niet 

V14. [Als V13.01 = 01, V14 & V15 op 1 pagina] Wordt er ook aandacht besteed aan de sociale veiligheid 

van het onderwijspersoneel in het veiligheidsbeleid/veiligheidsplan?  

01 Ja 

02 Nee 

03 Weet niet 

V15. [Als V13.01 = 01] Maakt sociale veiligheid van het onderwijspersoneel (ook) deel uit van een plan 

van aanpak, gebaseerd op de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E / Arbomeester)? 

01 Ja 

02 Nee 

03 Weet niet 

V16. [Als V13.01 = 01 Heeft uw school periodiek afstemming met de gemeente over het 

veiligheidsbeleid in en om school? 

01 Ja 

02 Nee 

03 Weet niet 

V17. [Als V13.01 = 01 Wie zijn betrokken/leveren input bij het formuleren en controleren van het 

veiligheidsbeleid/veiligheidsplan? 

U kunt hierbij voor onderstaande personen aangeven of zij betrokken zijn bij de formulering 

en/of controle van het veiligheidsbeleid. Indien een of meer van onderstaande personen niet 

betrokken zijn bij de formulering en controle van het veiligheidsbeleid, kies dan “geen 

formulering en geen controle”. 

[V13=01] 

01 Formulering 

02 Controle 

03 Geen formulering en geen controle [exclusief] 

04 Weet ik niet [exclusief] 

 

V17a Management 

V17b Leerkrachten 

V17c Specifieke interne functies [i: Zoals vertrouwenspersoon, arbopreventiemedewerker, zorg- 

of veiligheidscoördinator, interne begeleider etc.] 



V17d Overige personeelsleden 

V17e Medezeggenschapsraad 

V17f Ouderraad 

V17g Overige ouders 

V17h Leerlingen 

V17i Externe partijen [i: Bijvoorbeeld: Jeugdwerker/jeugdzorg, politie en brandweer, 

schoolmaatschappelijk werk etc.] 

V17j Anders, namelijk: [invulveld] 

V18. Kunt u aangeven in welke mate de onderstaande uitspraken op uw locatie van toepassing zijn? 

[V13=01 = 01] 

01 Nooit 

02 In geringe mate 

03 Soms wel/soms niet 

04 In grote mate 

05 Altijd 

 

V18a Afspraken uit het veiligheidsbeleid worden nageleefd 

V18b In het veiligheidsplan wordt aandacht geschonken aan de preventie van incidenten 

V18c In het veiligheidsplan wordt aandacht geschonken aan handhavings-, sanctie- en 

aangiftebeleid 

V18d In het veiligheidsplan wordt aandacht besteed aan nazorg bij incidenten 

V19. Zijn er op uw school(locatie) gedragsregels voor leerlingen? 

01 Ja 

02 Nee 

03 Weet niet 

V20. [Als V19 = 01]Kunt u aangeven in welke mate de volgende partijen betrokken zijn/input leveren 

bij de actualisering van de school- of gedragsregels voor leerlingen? 

Beantwoordt u deze vraag a.u.b. uitsluitend voor uw eigen locatie. 

01 Nooit 

02 In geringe mate 

03 Soms wel/soms niet 

04 In grote mate 

05 Altijd 

06 Weet ik niet 

 

V20a Management 

V20b Leerkrachten 

V20c Specifieke interne functies [i: Zoals vertrouwenspersoon, arbopreventiemedewerker, zorg- 

of veiligheidscoördinator, interne begeleider etc.] 

V20d Overige personeelsleden 

V20e Medezeggenschapsraad 

V20f Ouderraad 

V20g Overige ouders 

V20h Leerlingen 

V20i Externe partijen [i: Bijvoorbeeld: Jeugdwerker/jeugdzorg, politie en brandweer, 

schoolmaatschappelijk werk etc.] 

V20j Anders, namelijk: [invulveld] 

  



V21. Zijn er op uw school(locatie) gedragsregels voor personeelsleden? 

01 Ja 

02 Nee 

03 Weet niet 

V22. [V21=01] Kunt u aangeven in welke mate de volgende partijen betrokken zijn bij de actualisering 

van de school- of gedragsregels voor personeelsleden? 

Beantwoordt u deze vraag a.u.b. uitsluitend voor uw eigen locatie. 

 

01 Nooit 

02 In geringe mate 

03 Soms wel/soms niet 

04 In grote mate 

05 Altijd 

 

V22a Leerkrachten 

V22b Onderwijsondersteunend personeel 

V22c Management 

V22d Ouders 

V22e Leerlingenraad 

V22f Medezeggenschapsraad 

V22g Anders, namelijk: [invulveld] 

V23. Kunt u aangeven in hoeverre de volgende stellingen gelden in uw locatie? 

01 Niet 

02 In geringe mate 

03 In gemiddelde mate 

04 In grote mate 

05 Geheel 

 

V23a Onze locatie betrekt leerlingen aan het begin van elk schooljaar bij het opstellen van 

school- of gedragsregels 

V23b Onze locatie betrekt leerlingen vanaf het begin van elk schooljaar bij het controleren of 

nakomen van school- of gedragsregels 

V23c Onze locatie zorgt dat school- of gedragsregels zichtbaar aanwezig zijn in alle lokalen en 

gemeenschappelijke ruimten 

V23d Onze locatie heeft school− of gedragsregels die bij alle leerlingen en ouders bekend zijn 

V23e Onze locatie heeft een pestprotocol dat bij alle leerlingen en ouders bekend is 

V23f Onze locatie heeft een gedragscode voor alle leden van het personeel die de omgang met 

leerlingen en ouders betreft 

V23g Onze locatie heeft afspraken over ''veilig gebruik'' van internet en e-mail binnen de school 

V24. Kunt u aangeven in hoeverre de volgende uitspraken op uw locatie van toepassing zijn? 

01 Nooit 

02 Bijna nooit 

03 Soms 

04 Vaak 

05 Altijd 

06 N.v.t. 

 

V24a Gedragsregels voor personeelsleden worden gehandhaafd door leidinggevenden 

V24b Gedragsregels voor leerlingen worden gehandhaafd door personeel 

V24c Gedragsregels voor leerlingen worden gehandhaafd door leerlingen 



V25. Wordt de aanpak van agressie en geweld met het bijbehorende pakket van beheersmaatregelen 

regelmatig geëvalueerd? 

01 Ja 

02 Nee 

03 Weet niet 

V26. Op welke wijze wordt de sociale veiligheid op en rond uw locatie bevorderd? Hiermee bedoelen 

we ook het tegengaan van pesten. 

Meerdere antwoorden mogelijk. 

V26_01 Voorlichting en instructie van personeel (bijv. in relatie tot het omgaan met agressie 

en geweld) 

V26_02 Training en opleiding van personeel door interne deskundigen 

V26_03 Training en opleiding van personeel door externe deskundigen 

V26_04 Regelmatig overleg tussen leiding en personeel over de sociale veiligheid op school 

V26_05 Tijdens de les sociale veiligheid en pesten extra onder de aandacht brengen van de 

leerlingen 

V26_06 Geen speciale aanpak ter bevordering van de sociale veiligheid 

V26_07 Anders, namelijk: [invulveld] 

V27. Kunt u aangeven in hoeverre op uw locatie beleid wordt gevoerd ter vergroting van het onderling 

respect op de hieronder genoemde punten? 

01 Geen preventief beleid 

02 In geringe mate 

03 In gemiddelde mate 

04 In grote mate 

05 Zeer intensief preventief beleid 

 

V27a Respect t.a.v. uiterlijk 

V27b Respect t.a.v. huidskleur 

V27c Respect t.a.v. land van herkomst 

V27d Respect t.a.v. gedrag 

V27e Respect t.a.v. hoge schoolprestaties 

V27f Respect t.a.v. lage schoolprestaties 

V27g Respect t.a.v. handicap 

V27h Respect t.a.v. geloof 

V27i Respect t.a.v. niet gelovig zijn 

V27j Respect t.a.v. mannen 

V27k Respect t.a.v. vrouwen 

V27l Respect t.a.v. homoseksueel/lesbisch zijn 

V27m Respect t.a.v. biseksueel zijn 

V27n Respect t.a.v. transgender zijn 

V28. Kunt u aangeven in hoeverre op uw locatie de hieronder genoemde vormen van beleid aanwezig 

zijn? 

01 Geen preventief beleid 

02 In geringe mate 

03 In gemiddelde mate 

04 In grote mate 

05 Zeer intensief preventief beleid 

 

V28a Beleid om iedereen de regels te laten naleven 

V28b Beleid om anderen in hun gedrag te corrigeren 

V28c Beleid om iemand straf te laten accepteren 



V28d Beleid om gewenst gedrag van leerlingen te belonen 

V28e Beleid om gewenst gedrag van personeel te belonen 

V28f Beleid om gewenst gedrag van ouders te belonen 

V28g Beleid ter voorkoming van discriminatie 

V28h Beleid ter voorkoming van (seksuele) intimidatie 

V28i Beleid ter voorkoming van agressie en geweld 

V29. Heeft uw schoollocatie een pest-protocol? 

01 Ja 

02 Nee 

V30. Beschikt uw school over een incidentenregistratie? 

01 Ja 

02 Nee 

V31. [V30=01] Registreert uw locatie de incidenten in een speciaal daarvoor bedoeld centraal 

systeem? 

 

01 Ja 

02 Nee 

V32. [V30=01] Worden op uw locatie de gegevens uit deze (digitale) incidentenregistratie gebruikt 

voor het (opnieuw) vaststellen van het veiligheidsbeleid? 

01 Ja 

02 Nee 

V33. Kunt u aangeven in welke mate de onderstaande uitspraken op uw locatie van toepassing zijn? 

01 Niet 

02 In geringe mate 

03 In gemiddelde mate 

04 In grote mate 

05 Geheel 

 

V33a Er is duidelijk vastgelegd welke incidenten in en rond school door het personeel gemeld 

moeten worden 

V33b Er is duidelijk vastgelegd welke incidenten in en rondschool door de leerlingen gemeld 

moeten worden 

V33c Gegevens over de sociale veiligheid worden gebruikt voor zelfevaluatie en het bijstellen 

van het beleid 

V33d Onze locatie sluit alle toegangen tijdens schooltijden af, behalve de hoofdingang 

V33e Onze locatie zorgt voor surveillance binnen en buiten het gebouw tijdens pauzes, 

wisseling van lessen, en tussenuren van leerlingen 

V33f Onze locatie zet getrainde leerlingen in als vertrouwenspersoon of ''mediator'' voor andere 

leerlingen  

V33g Onze locatie verzorgt lessen in sociale vaardigheden voor alle leerlingen (bijv. via 

Leefstijl) 

V33h Onze locatie besteedt jaarlijks in alle groepen/klassen aandacht aan agressie en geweld 

door middel van projecten of themalessen 

V33i Onze locatie schoolt het personeel op het terrein van de sociale veiligheid 

  



V34. Kunt u aangeven in welke mate de onderstaande uitspraken op uw locatie van toepassing zijn? 

01 Niet 

02 In geringe mate 

03 In gemiddelde mate 

04 In grote mate 

05 Geheel 

 

V34a Onze locatie heeft materialen ten behoeve van de veiligheid aangeschaft (bijv. 

videobewaking, detectiepoortjes e.d.) 

V34b Onze locatie controleert door middel van een pasjessysteem wie de school binnenkomen 

V34c Onze locatie sluit het schoolplein voor en na schooltijden af 

V34d Onze locatie heeft een draaiboek/draaiboeken voor het afhandelen van verschillende 

typen incidenten 

V34e Onze locatie voert na incidenten de surveillance binnen en buiten het gebouw tijdelijk op 

V34f Onze locatie heeft vastgesteld welke rollen verschillende personen in school (directie, 

leerkracht, interne begeleider etc.) spelen in het afhandelen van incidenten 

V34g Onze locatie heeft vastgesteld welke incidenten aan de politie worden gemeld 

V34h Onze locatie weet in welke gevallen wij bij de politie aangifte kunnen doen 

V34i Na een incident spreekt de leerkracht van de betrokken klas de school− of gedragsregels 

opnieuw door met de leerlingen 

V35. Kunt u aangeven in welke mate de onderstaande uitspraken op uw locatie van toepassing zijn? 

01 Niet 

02 In geringe mate 

03 In gemiddelde mate 

04 In grote mate 

05 Geheel 

 

V35a Na een incident spreken de leerkrachten in alle klassen de school− of gedragsregels 

opnieuw door met de leerlingen 

V35b Met leerlingen die bij een incident zijn betrokken, wordt door de leerkracht altijd 

gesproken 

V35c Ouders van leerlingen die bij een incident zijn betrokken, worden door de leerkracht 

altijd direct opgeroepen voor een gesprek 

V35d Onze locatie laat leerlingen die incidenten veroorzaken mede een plan voor verbetering 

opstellen  

V35e Onze locatie laat leerlingen die incidenten veroorzaken de uitvoering van een plan voor 

verbetering mede controleren  

V35f Onze locatie zorgt dat slachtoffers van incidenten naast onmiddellijke hulp ook nazorg op 

de langere termijn krijgen 

V35g Onze locatie organiseert bijeenkomsten waar daders en slachtoffers onder begeleiding 

naar oplossingen zoeken 

V35h Onze locatie verhaalt de schade van een incident op de dader 

V36. Kunt u aangeven in welke mate de onderstaande uitspraken op uw locatie van toepassing zijn? 

01 Niet 

02 In geringe mate 

03 In gemiddelde mate 

04 In grote mate 

05 Geheel 

 

V36a Onze locatie heeft werkafspraken met jeugdhulp/wijkteams en Veilig Thuis over de 

samenwerking bij veiligheidsvraagstukken 



V36b Onze locatie heeft afspraken met de politie over het informeren van de school als 

leerlingen met politie of justitie in aanraking komen 

V36c Onze locatie heeft afspraken met andere locaties/scholen over de aanpak van leerlingen 

die incidenten veroorzaken 

V36d Onze locatie kan leerlingen die incidenten veroorzaken verwijzen naar een time−out 

voorziening (op een andere school) 

V36e Onze locatie wisselt ervaringen met andere locaties/scholen in de buurt uit over 

leerlingen die de veiligheid bedreigen 

V36f Onze locatie heeft een schoolagent of wijkagent, die jaarlijks voorlichting geeft en 

ingeschakeld wordt bij incidenten 

V36g Onze locatie heeft werkafspraken over het uitwisselen van informatie over gesignaleerde 

onveiligheid (inclusief radicalisering) met partners (o.a. straathoek-, jongerenwerk en 

veiligheidsdriehoek) 

V37. Kunt u een schatting geven van het aantal veiligheidsincidenten dat is voorgekomen op deze 

locatie?  

Aantal incidenten invullen (bijv. 0, 8, 29, 84). Indien u het niet weet, kunt u voor de betreffende 

categorie het hokje 'Weet ik niet' aanvinken. 

01 Aantal incidenten: […] 

02 Weet ik niet 

 

V37a Incidenten met verbaal geweld zoals uitschelden, expres storen, extra luid zijn, lawaai 

maken (n.b. geen structureel pesten of bedreigingen). 

V37b Incidenten met lichamelijk geweld (slaan, schoppen, vechten) tussen leerlingen zonder 

serieuze verwonding 

V37c Incidenten met lichamelijk geweld (slaan, schoppen. vechten) tussen leerlingen met 

serieuze verwonding tot gevolg (bv. blauw oog, bloedneus of ernstiger) 

V37d Incidenten met lichamelijk geweld met gebruik van een wapen (bv. een stuk hout, schaar, 

mes, etc.) 

V37e Incidenten waarbij een leerling systematisch en langdurig werd gepest (genegeerd, 

uitgesloten, uitgescholden, verkeerde geruchten verspreid, etc.). 

V37f Incidenten waarbij een medewerker systematisch en langdurig werd gepest (genegeerd, 

uitgesloten, uitgescholden, verkeerde geruchten verspreid, etc.) 

V38. [V37e>0] U gaf aan dat een of meer leerlingen systematisch en langdurig zijn gepest. Waarom 

gebeurde dat? 

U kunt meerdere redenen aankruisen. 

V38a Vanwege uiterlijk 

V38b Vanwege huidskleur 

V38c Vanwege land van herkomst 

V38d Vanwege gedrag 

V38e Vanwege beperking 

V38f Vanwege geloof of niet gelovig zijn 

V38g Vanwege geslacht 

V38h Vanwege homoseksueel, lesbisch of biseksueel zijn 

V38i Vanwege transgender zijn 

V38j Voor de kick 

V38k Om geld 

V38l Om een andere reden, namelijk: […] 

V38m Reden niet bekend [uitsluitend] 

  



V39. [V37f>0] U gaf aan dat een of meer medewerkers systematisch en langdurig zijn gepest. Waarom 

gebeurde dat? 

U kunt meerdere redenen aankruisen. 

V39a Vanwege uiterlijk 

V39b Vanwege huidskleur 

V39c Vanwege land van herkomst 

V39d Vanwege gedrag 

V39e Vanwege beperking 

V39f Vanwege geloof of niet gelovig zijn 

V39g Vanwege geslacht 

V39h Vanwege homoseksueel, lesbisch of biseksueel zijn 

V39i Vanwege transgender zijn 

V39j Voor de kick 

V39k Om geld 

V39l Om een andere reden, namelijk: […] 

V39m Reden niet bekend [uitsluitend] 

V40. Kunt u een schatting geven van het aantal veiligheidsincidenten dat is voorgekomen op deze 

locatie?  

Aantal incidenten invullen (bijv. 0, 8, 29, 84). Indien u het niet weet, kunt u voor de betreffende 

categorie het hokje 'Weet ik niet' aanvinken. 

01 Aantal incidenten: […] 

02 Weet ik niet 

 

V40a Incidenten met discriminatie van medewerkers vanwege hun geaardheid of transgender 

zijn 

V40b Incidenten met discriminatie van leerlingen vanwege hun geaardheid of transgender zijn 

V40c Incidenten met discriminatie van medewerkers vanwege hun herkomst 

V40d Incidenten met discriminatie van leerlingen vanwege hun herkomst 

V40e Incidenten met discriminatie van medewerkers  vanwege hun geloof 

V40f Incidenten met discriminatie van leerlingen vanwege hun geloof 

V40g Incidenten waarbij een leerling persoonlijk werd bedreigd, geïntimideerd, gechanteerd of 

bang gemaakt in een rechtstreeks contact. 

V40h Incidenten waarbij een medewerker persoonlijk werd bedreigd, geïntimideerd, 

gechanteerd of bang gemaakt in een rechtstreeks contact. 

V40i Incidenten waarbij een leerling werd bedreigd, geïntimideerd, gechanteerd of bang 

gemaakt via sociale media, e-mail. 

V40j Incidenten waarbij een medewerker werd bedreigd, geïntimideerd, gechanteerd of bang 

gemaakt via sociale media, e-mail. 

V41. Kunt u een schatting geven van het aantal veiligheidsincidenten dat is voorgekomen op deze 

locatie?  

Aantal incidenten invullen (bijv. 0, 8, 29, 84). Indien u het niet weet, kunt u voor de betreffende 

categorie het hokje 'Weet ik niet' aanvinken. 

01 Aantal incidenten: […] 

02 Weet ik niet 

 

V41a Incidenten met vandalisme, vernieling of bekladding van materialen en gebouwen van de 

school 

V41b Incidenten waarbij spullen van leerlingen werden beschadigd, beklad, verstopt of vernield 

V41c Incidenten waarbij spullen van medewerkers werden beschadigd, beklad, verstopt of 

vernield 

V41d Incidenten met diefstal door leerlingen van eigendommen van leerlingen, medewerkers of 



de school 

V41e Incidenten met diefstal door medewerkers van eigendommen van leerlingen, medewerkers 

of de school 

V41f Incidenten met computercriminaliteit gericht tegen leerlingen (zonder toestemming 

inloggen en/of gegevens veranderen in computer, e-mailaccount of sociale media 

account) 

V41g Incidenten met computercriminaliteit gericht tegen medewerkers (zonder toestemming 

inloggen en/of gegevens veranderen in computer, e-mailaccount of sociale media 

account) 

V41h Incidenten met computercriminaliteit gericht tegen de school, zoals hacken, een virus-

aanval, een DDOS-aanval, etc. 

V42. Kunt u een schatting geven van het aantal veiligheidsincidenten dat is voorgekomen op deze 

locatie?  

Aantal incidenten invullen (bijv. 0, 8, 29, 84). Indien u het niet weet, kunt u voor de betreffende 

categorie het hokje 'Weet ik niet' aanvinken. 

01 Aantal incidenten: […] 

02 Weet ik niet 

 

V42a Incidenten tussen groepen autochtone en allochtone leerlingen 

V42b Incidenten tussen verschillende groepen allochtone leerlingen 

V42c Incidenten tussen verschillende groepen autochtone leerlingen 

V42d Incidenten vanwege problemen van leerlingen met leerlingen van andere scholen 

V42e Incidenten vanwege religieus extremisme 

V42f Incidenten vanwege wit extremisme (Lonsdale, white power) 

V42g Incidenten vanwege andere vormen van extremisme of radicalisering 

V43. Welke andere vormen van extremisme of radicalisering betreft dit? 

[V42g>0] 

Vul uw antwoord hier in: [invulveld] 

V44. Kunt u een schatting geven van het aantal veiligheidsincidenten dat is voorgekomen op deze 

locatie?  

Aantal incidenten invullen (bijv. 0, 8, 29, 84). Indien u het niet weet, kunt u voor de betreffende 

categorie het hokje 'Weet ik niet' aanvinken. 

01 Aantal incidenten: […] 

02 Weet ik niet 

 

V44a Incidenten wegens wapenbezit van leerlingen 

V44b Incidenten wegens bezit, gebruik of verkoop van alcohol door leerlingen 

V44c Incidenten wegens bezit, gebruik of verkoop van softdrugs door leerlingen 

V44d Incidenten wegens bezit, gebruik of verkoop van harddrugs door leerlingen 

V44e Incidenten met seksueel grensoverschrijdend gedrag in de vorm van opmerkingen door 

leerlingen 

V44f Incidenten waarbij sprake was van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de vorm van 

fysieke incidenten door leerlingen 

V44g Incidenten met seksueel grensoverschrijdend gedrag in de vorm van het verspreiden van 

seksuele afbeeldingen door leerlingen 

V44h Incidenten waarbij sprake was van seksuele uitbuiting van leerlingen [i: Bijvoorbeeld 

leerlingen die slachtoffer zijn geworden van loverboys.] 

  



V45. Is er op uw locatie sprake geweest van een anonieme dreiging met een gerichte geweldsdaad, 

geuit via brief, telefoon of internet (bijvoorbeeld e-mail, forum of chatprogramma)? 

Het gaat hierbij om een dreiging met geweld, waarbij de locatie bewust is gekozen en waarvan 

zoveel mogelijk leerlingen en/of leerkrachten het slachtoffer dienen te worden. Een individuele 

dreiging van een (oud)leerling tot een docent behoort hier dus niet toe. 

01 Ja 

02 Nee 

V46. [V30=01] U heeft zojuist ingevuld hoe vaak verschillende typen incidenten dit schooljaar op uw 

locatie zijn voorgekomen. Kunt u hieronder per type incident aangeven hoeveel incidenten 

formeel zijn geregistreerd: allemaal, gedeeltelijk, of niet? [Grid] 

01 Allemaal geregistreerd 

02 Gedeeltelijk geregistreed 

03 Niet geregistreerd 

 

V46_01 [Hier voorleggen alle incidenten uit V37 t/m Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 

waarbij aantal geschat > 0] 

V47. Is er dit schooljaar door uw school aangifte gedaan van een of meer veiligheidsincidenten? 

01 Ja 

02 Nee 

03 Weet ik niet 

V48. [V47=01] Van welk(e) incident(en) is aangifte gedaan? 

01 Ja 

02 Nee 

 

V48_01 [Hier voorleggen alle incidenten uit V37 t/m Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 

waarbij aantal geschat > 0] 

V49. Wat is uw leidinggevende functie binnen de schoollocatie? 

Meerdere antwoorden mogelijk 

V49_01 Directeur 

V49_02 Intern begeleider 

V49_03 Anders, namelijk: [invulveld] 

V50. Kunt u kort aangeven wat voor de komende twee jaar de plannen zijn voor het beleid in verband 

met sociale veiligheid op uw locatie? 

Vul uw antwoord hier in: [invulveld] 

V51. We leggen u nu een paar stellingen voor over de gevolgen van de coronamaatregelen. Geef aan in 

hoeverre u het hiermee eens bent  

[Grid 1 t/m 5, helemaal mee eens - helemaal niet mee eens] 

V51a Ik vind het geen probleem als de lessen online gegeven worden 

V51b Ik heb minder contact met collega’s dan normaal als de lessen online zijn 

V51c Het docententeam heeft minder contact met leerlingen dan normaal als de lessen online 

zijn 

V51d Tijdens een periode van online onderwijs heeft het docententeam de vorderingen van 

leerlingen goed in de gaten 

V51e Tijdens een periode van online onderwijs heeft het docententeam het goed in de gaten 

wanneer het sociaal-emotioneel wat minder goed gaat met leerlingen 

V51f Ik krijg minder meldingen van incidenten als de lessen online gegeven worden 

V51g Ik ben niet bang met corona besmet te worden wanneer het onderwijs (weer) fysiek is 



 

  



V52. Tot slot willen we u vragen hoe het voor u was dat de school gesloten is (geweest) vanwege 

coronamaatregelen. Waar liep u bijvoorbeeld tegen aan, en wat was er juist positief? [open] 

 

Bedankt voor uw deelname aan deze enquête. 


