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Veiligheidsbeleid Stichting Aquila 

Veiligheid binnen de scholen van Aquila 

De scholen binnen stichting Aquila willen een veilig leer- en werkklimaat en ze 

willen incidenten voorkomen. Zoals ongepast gedrag, intimidatie, pesten, 

diefstal en agressie. Daarom investeren ze in een goede vertrouwensband, 

prettig klimaat en heldere regels over hoe je met elkaar omgaat. Maar ook 

door ongepast gedrag op tijd te zien en gericht op te treden. Toezicht en 

monitoring leiden tot zicht op en verbetering van de veiligheidsbeleving. 

De scholen binnen stichting Aquila werken hierdoor actief aan een veilig leer- 

en werkklimaat. 

Wet Veiligheid op school 

De wet Veiligheid op school regelt dat scholen zich inspannen om pesten tegen 

te gaan en de sociale veiligheid op school verbeteren. De wet geldt voor het 

(speciaal) basisonderwijs ((s)bo), speciaal onderwijs (so) en voortgezet 

(speciaal) onderwijs (v(s)o). 

Scholen binnen stichting Aquila verantwoordelijk voor veiligheid 

De scholen binnen stichting Aquila zijn zelf verantwoordelijk voor de 

veiligheid op school. Ze beslissen hoe zij: 

• het veiligheidsbeleid vormgeven; 

• welke maatregelen zij nemen om de veiligheid te verbeteren; 

• pesten tegengaan; 

• hun personeel trainen bijvoorbeeld tegen agressie en geweld. 

De scholen hebben het veiligheidsbeleid beschreven en uitgewerkt in een 

veiligheidsplan. Gezien de diversiteit van de doelgroepen leerlingen heeft elke 

school een eigen veiligheidsplan. 

Veiligheidsplan 

Een veiligheidsplan bevat tenminste: 

• Algemeen: Visie veiligheid op school, organisatie veiligheid, 

veiligheidscoördinator, partners, externe instanties; 

• Fysieke veiligheid: arbeidsomstandigheden (Arbobeleid), BHV, EHBO, 

reanimatie en AED, ontruiming en brandveiligheid, RI en E, 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veilig-leren-en-werken-in-het-onderwijs/vraag-en-antwoord/aanpak-pesten-school
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veilig-leren-en-werken-in-het-onderwijs/vraag-en-antwoord/aanpak-pesten-school
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speeltoestellen, gymzaal, omgevingsveiligheid, verkeersveiligheid, plein 

en buurt, vandalisme- en inbraakbestendige gebouwen, toezicht; 

• Sociale veiligheid: verzuimbeleid, omgaan met elkaar (school- en 
klassenregels, gedragsregels en afspraken), gedragscode, (Digitaal) 
Pesten en anti-pest coördinator, bedreiging en agressie, seksuele 
intimidatie en geweld, alcohol, drugs en wapens, preventie, sociale 
vaardigheden, contactpersonen en vertrouwenspersonen, activiteiten 
en excursies, gezondheid in de school, projecten, protocollen: 

o Protocol Time-out, schorsing, verwijdering leerlingen en 

onaanvaardbaar gedrag ouders 

o Protocol Wegloopgedrag leerlingen 

o Protocol Sociale Media 

o Meldcode signalen huiselijk geweld en kindermishandeling 
o Protocol (anti-) pestgedrag 
o Richtlijn fysiek beperkend handelen en/of vrijheids-beperkende 

maatregelen binnen het onderwijs/de school 

• Incidenten- en ongevallenregistratie 
o Fysieke veiligheid 
o Sociale veiligheid 
o Meldingsformulier Incidenten en ongevallen 

• Evaluatie en verantwoording 

De scholen checken jaarlijks of het veiligheidsplan voldoet aan de 

wettelijke eisen en de nieuwe updates. 

De scholen monitoren de noodzakelijke onderdelen regelmatig en 

nemen waar nodig maatregelen ter voorkoming of ter verbetering. 

De diverse monitors worden door de scholen in een meerjarenplanning 

opgenomen. Deze evaluaties worden besproken en afgestemd met de 

teams en de MR-en. Het College van Bestuur wordt middels de 

werkoverleggen geïnformeerd over de resultaten. 

Bovenstaand beleid heeft ook een directie relatie met documenten als: 

welzijnscheck, klokkenluidersregeling, ... 

Het veiligheidsbeleid van stichting Aquila wordt opgenomen in de cyclus van 4 

jaar voor herzien of update van het beleid. 

Vastgesteld door het College van Bestuur op dd. 30-09- 2021. 
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