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Sociaal veiligheidsplan SKOBOS  
met de specifieke uitwerking van Kindcentrum de Plataan 

 
 

1. Inleiding  
Het creëren van een sociaal veilig schoolklimaat is niet alleen noodzakelijk om goed te 
kunnen leren maar ook omdat het moet. Zorgen voor de sociale veiligheid van leerlingen én 
medewerkers is wettelijk verplicht, maar is eerst en vooral een principieel uitgangspunt van 
SKOBOS op basis waarvan SKOBOS opvang en onderwijs verzorgt. 

Er zijn diverse wetten die verplichtingen stellen ten aanzien van aspecten van sociale 
veiligheid: 

 Zo schrijven de Arbowet en de cao’s onderwijs voor dat de werkgever verplicht is een 
beleid te voeren gericht op de bescherming van medewerkers tegen onder andere 
seksuele intimidatie, agressie en geweld en het voorkomen van ongewenst gedrag. 

 De Kwaliteitswet zorgt ervoor dat scholen klachten moeten behandelen over onder 
andere ongewenst gedrag of het niet nemen van maatregelen gericht op de veiligheid. 

 De Wet bestrijding van seksueel geweld en seksuele intimidatie in het onderwijs (Meld- 
en aangifteplicht) heeft tot doel zedenmisdrijven in het onderwijs te voorkomen.  

 Per augustus 2015 is daar (als gevolg van een aanpassing van de onderwijswetten Po en 
Vo) – de wet Veiligheid op school bijgekomen. Deze wet verplicht scholen beleid te 
voeren gericht op het aanpakken en voorkomen van pesten. 

In de wet Veiligheid op school hebben schoolbesturen een vergaande 
inspanningsverplichting gekregen om een sociaal veilige schoolomgeving te realiseren. In de 
wet zijn de volgende drie verplichtingen vastgelegd: 
 

 De school voert een actief sociaal veiligheidsbeleid; 

 Er is op school een persoon met de volgende taken: coördinatie van beleid ten aanzien 
van pesten en aanspreekpunt in het kader van pesten: de persoon sociale veiligheid; 

 Er is een monitoringsysteem m.b.t. de sociale veiligheid van leerlingen op school. Het 
monitoren gebeurt met een instrument dat een actueel beeld geeft. 

 
De onderwijsinspectie ziet toe op naleving van de wettelijke verplichtingen. In het nieuwe 
toezichtkader 2017 is dit expliciet opgenomen.  
 
Binnen SKOBOS heeft elk kindcentrum een eigen sociaal veiligheidsplan. Een aantal 
hoofdstukken zijn uniform, conform beleid van SKOBOS. Een aantal andere hoofdstukken 
worden kindcentrum-specifiek uitgewerkt. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0010346/2019-01-01
https://www.schoolenveiligheid.nl/po-vo/kennisbank/cao-afspraken/
https://www.schoolenveiligheid.nl/po-vo/kennisbank/voorbeeldparagraaf-klachtrecht-voor-in-de-schoolgids/
https://www.schoolenveiligheid.nl/po-vo/kennisbank/meld-en-aangifteplicht/
https://www.schoolenveiligheid.nl/po-vo/kennisbank/meld-en-aangifteplicht/
https://www.schoolenveiligheid.nl/po-vo/kennisbank/wet-op-sociale-veiligheid/
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2. Visie van de Plataan 
Op de Plataan leren en werken we vanuit: 
 

“RUIMTE OM TE GROEIEN” 
 
Het team van de Plataan heeft in het schooljaar 2018-2019 gewerkt aan de herformulering 
van de visie en we hebben de volgende drie kernwaarden vastgesteld: 
 

Inspiratie - Vertrouwen - Aandacht 
 
Ook hebben we samen de missie geformuleerd: 
Op de Plataan willen wij kinderen ruimte, aandacht en vertrouwen geven om zich te 
ontwikkelen tot waardevolle burgers, door middel van een gestructureerd en inspirerend 
aanbod. 
 
Deze missie is uitgewerkt in onze visie. We willen onze kinderen voorbereiden op de eisen 
die deze tijd aan ze stelt. Onze maatschappij verandert in een hoog tempo van een kennis- 
naar een netwerkmaatschappij. Deze verandering vraagt van de kinderen andere vaardigheden en 
van de school een hierbij passend aanbod. Dit passende aanbod willen we realiseren door 
het uitwerken en concretiseren van onderstaande visie. 
 
Visie onderwijs op de Plataan  
We hechten waarde aan een pedagogisch klimaat waarin wederzijds respect, veiligheid en 
een open omgang met elkaar centraal staan. Dit vormt de basis voor een veilige omgeving, 
waarvoor we samen verantwoordelijk zijn. De Plataan wil een kindcentrum zijn waar 
kinderen zich veilig voelen en waar ze mogen zijn wie ze zijn.  
We willen kinderen voldoende basiskennis, vaardigheden en vertrouwen bieden door een 
balans tussen kennisoverdracht en zelf ervaren, ontdekken en ontwikkelen.  

 

 

3.  Leerklimaat en pedagogisch handelen/school en omgangsregels  
Vanuit bovenstaande visie, willen we ervoor zorgen dat we kinderen opleiden tot 
nieuwsgierige burgers met zelfvertrouwen, tot individuen die de juiste bagage hebben om 
een eigen toekomst tegemoet te gaan.  
Vanuit die visie gaan de leerkrachten uit van een aantal leidende principes en hierbij sluit 
Taakspel goed aan. In alle groepen werken we met Taakspel. Het is belangrijk dat Taakspel 
goed wordt geïmplementeerd, daarvoor hebben we een borgingsplan opgesteld.  
  
Punten vanuit de visie passende bij Taakspel:  
 Op de Plataan belonen we positief gedrag; 
 We geven veel complimenten; 
 We zorgen voor een positieve sfeer;  
 We hebben oog voor álle kinderen; 
 We bouwen met alle kinderen en hun ouders een relatie op;  
 We werken aan een goed klassenklimaat; 
 We werken aan een hoog taakgericht gedrag van de kinderen.  
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Twee keer per jaar vullen we voor de kinderen van groep 3 tot en met 8 de KIJK op Sociale 
Competenties in. Kinderen vullen dan ook zelf een vragenlijst in over pesten (groep 5 tot en 
met 8). De opbrengst hiervan bespreken we in het team en tijdens de groepsbespreking. 
Iedere 4 jaar vullen we Scholen met Succes in als tevredenheidspeiling.  Voor de groepen 1-2 
vullen we Looqin in.  
 

 

4. Taken en verantwoordelijkheden  
In het kader van het beleid sociale veiligheid en de operationele uitvoering is een groot 
aantal taken en verantwoordelijkheden te onderscheiden over diverse functies en taken: 
 

 De voorzitter CvB is verantwoordelijk voor het totale beleid in het kader van de sociale 
veiligheid. Hij ontwikkelt die beleidsdocumenten die voor alle kindcentra gezamenlijk van 
toepassing zijn. Hij monitort de verantwoordelijkheid van de directeuren in het kader van 
de sociale veiligheid. Hij stuurt de preventiemedewerker aan. Hij is verantwoordelijk 
voor de contracten met de externe vertrouwenspersonen en de uitvoering van dat deel 
van het beleid “vertrouwenspersonen binnen SKOBOS” dat hem betreft. 
Verder is de voorzitter CvB verantwoordelijk voor een aantal aan het sociaal 
veiligheidsplan gerelateerde zaken: 
- Arbobeleid, waaronder de tweejaarlijkse af te nemen risicoinventarisatievervangings-

beleid; 
- Beleid m.b.t. BHV; 
- Beleid in het kader van privacy en AVG. 

 De directeur van het kindcentrum is verantwoordelijk voor het kindcentrum-specifieke 
beleid en de operationele uitvoering van het totale beleid (bovenschools en 
kindcentrum); hij stuurt interne vertrouwenspersonen aan, de coördinator sociale 
veiligheid en de aandachtsfunctionaris “kindermishandeling” (meldcode) voor zover die 
taak op het betreffende kindcentrum toebedeeld is. 

 De externe vertrouwenspersonen zijn verantwoordelijk voor uitvoering van het deel van 
het beleid “vertrouwenspersonen binnen SKOBOS” dat hen betreft. 

 De interne vertrouwenspersonen zijn verantwoordelijk voor uitvoering van het deel van 
het beleid “vertrouwenspersonen binnen SKOBOS” dat hen betreft. Op de Plataan zijn de 
interne vertrouwenspersonen Monique van Ooijen en Stijntje Markgraaf.  

 De coördinator “sociale veiligheid” is een taak die intern in het kindcentrum weggelegd 
is. De coördinator kan in persoon dezelfde zijn als de interne vertrouwenspersoon, maar 
dat hoeft niet. De coördinator “sociale veiligheid” is Stijntje Markgraaf. Zij heeft wettelijk 
gezien als taken: coördinatie van het beleid op schoolniveau m.b.t. pesten en het 
aanspreekpunt zijn voor ouders in het kader van pesten. Zij  voert deze taken onder 
verantwoordelijkheid van de directeur uit en zij zorgt ervoor dat ze voor ouders en 
kinderen herkenbaar en daarmee bereikbaar is.  

 
 

5. Preventieve activiteiten en programma’s op school  
Op de Plataan werken we met Taakspel voor een positief klimaat. We hebben een anti-
pestprotocol opgesteld, dat is te vinden op de website. Stijntje Markgraaf  is de coördinator 
sociale veiligheid. Zij is ook de interne vertrouwenscontactpersoon. Zij vervult deze taak 
samen met Monique van Ooijen.  

mailto:moniquevanooijen@skobos.nl
mailto:stijntjemargraaf@skobos.nl
https://deplataan-skobos.nl/upload/medialibrary/plataan_201704_pestprotocol_plataan_versie_3.pdf
https://deplataan-skobos.nl/upload/medialibrary/plataan_201704_pestprotocol_plataan_versie_3.pdf
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6. Monitoring 
Wij volgen alle kinderen met een leerlingvolgsysteem. Bij de kleuters volgen we de sociaal 
emotionele ontwikkeling middels Looqin. Vanaf groep 3 gebruiken we de 
KIJK op Sociale Compententies. Leerkrachten vullen dit instrument twee maal per jaar in 
voor alle kinderen. De uitslagen bespreken we in het team en in de groepbespreking met de 
intern begeleider. Eens per vier jaar vullen de kinderen van groep 5 tot en met 8 de 
tevredenheidspeiling in van Scholen met Succes. Ook voor leerkrachten is deze peiling 
beschikbaar waarin sociale veiligheid in kaart wordt gebracht. De peilingen gebeuren 
SKOBOS-breed met een uitwerking op schoolniveau.  
 
 

7. Borging  
Er bestaan binnen SKOBOS beleidsdocumenten en protocollen m.b.t. sociale veiligheid en 
veiligheid in het algemeen. Een aantal ervan zijn op SKOBOS-niveau vastgesteld en gelden 
voor alle kindcentra.  Een aantal anderen worden kindcentrumspecifiek uitgewerkt.  Het 
pestprotocol Looqin en de Kijk op Sociale competenties is Plataan-specifiek. Verdere borging 
vindt plaats door middel van groepsbesprekingen, functioneringsgesprekken en de lijsten 
sociale veiligheid (RI&E en tevredenheidspeiling).  
 
 Klachtenregeling SKOBOS 

 Schorsen en verwijderen SKOBOS 

 Meldcode SKOBOS 
 

https://skobos.nl/upload/medialibrary/skobos_20190513_klachtenregeling_skobos_versie_definitief.pdf
https://skobos.nl/upload/medialibrary/skobos_2019_07_schorsen_en_verwijderen_skobos_definitief.pdf
https://skobos.nl/upload/medialibrary/skobos_2019_6_meldcode_skobos_definitief.pdf

