
 NIEUW

Op 1 augustus 2015 is de wet veiligheid op school ingegaan. Deze wet verplicht de school om te zorgen voor een 
sociaal veilig klimaat. Dit houdt onder andere in dat de school een actief veiligheidsbeleid voert, de 
veiligheidsbeleving monitort en er aandacht is voor pesten met een anti-pestbeleid.

In deze module wordt nader ingegaan wat scholen kunnen doen om leerlingen een sociaal veilig klimaat te bieden. 
Wat is bijvoorbeeld de rol van ouders en het netwerk in en rond de school. Wat zijn afspraken en regels en hoe 
wordt er omgegaan met pesten? Hoe kan positive behavior support een bijdrage leveren aan een veilige school?

Je bepaalt welke aspecten in het kader van sociale veiligheid essentieel zijn en welke literatuur relevant is. 
Aansluitend onderzoek je welke vaardigheden je reeds voldoende beheerst en welke versterking of verbetering 
wenselijk is. Op basis hiervan bepaal je de leervragen op basis waarvan de module getoetst en afgerond wordt.

Sociaal veilige school
MODULE VAN DE POST-HBO-OPLEIDING

SPECIALIST ONDERWIJSBEHOEFTEN EN GEDRAG

EEN SOCIAAL VEILIGE SCHOOL 
MAAK JE SAMEN!



De opleiding is bedoeld voor professionals in het domein Kind en Educatie die zich verder willen specialiseren in 
specifieke onderwijsbehoeften en gedrag van kinderen van 0-14 jaar.

Bij het succesvol afronden van de module ontvang je een certificaat. Deze module telt mee voor het 
post-hbo-diploma, waarvoor minimaal vijf modulen en een eindportfolio en eindassessment succesvol afgesloten 
moeten zijn.
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MODULE Sociaal veilige school

INHOUD EN OPBOUW
De module bestaat uit vier bijeenkomsten en 
wordt afgerond met een (praktijk) opdracht en 
presentatie, waarin je aantoont dat je over de 
gewenste competenties beschikt. Je wordt 
gestimuleerd om zelf gereguleerd te werken en 
kennis te creëren door de dialoog en interactie 
te zoeken met anderen. Binnen het leerteam 
(duo/trio van deelnemers) vindt intervisie 
plaats en bespreken de deelnemers hun 
leervragen en geven elkaar feedback op het 
proces van leren en ontwikkelen binnen de 
school.

Het kader voor deze module is ontleend aan de 
wet veiligheid op school en de meld- en 
aangifteplicht. De aandacht ligt niet op de 
fysieke veiligheid (materialen), maar hoe 
preventief te handelen in sociale veiligheid. Het 
gaat dan niet alleen om pesten, maar onder 
andere ook om discriminatie, agressie, 
intimidatie, machtsmisbruik tussen leerlingen 
en tussen leraar en leerling en seksualiteit. 
Naast voornamelijk de preventieve kant zal ook 
curatief ingezoomd worden.

Wat is een veilige school, wat is de dagelijkse 
praktijk in de school en hoe signaleren wij 
onveilige situaties en hoe handelen wij dan, wat 
te doen bij calamiteiten, wat is de relatie met 
visie en waarden, waar sta je voor als school, 
wat wil je bereiken en hoe ga je met elkaar om 
(gedragsregels leerlingen, gedragscode 
medewerkers, ouders en methodes) zijn deel 
onderwerpen. Door na te gaan hoe leerlingen 
en medewerkers het schoolklimaat beleven en 
dit te monitoren ontstaat inzicht.

Een ander belangrijk onderdeel is welke voorwaarden er zijn 
om te ondernemen op schoolniveau, wie doet wat, en wat is 
het sociale netwerk. Interprofessioneel werken is een 
uitvloeisel hiervan. Wat kunnen instellingen zoals een CJG, 
vertrouwenspersoon, GGD, GGZ, Jeugdzorg, Veilig Thuis, 
SWV passend onderwijs bijvoorbeeld betekenen voor de 
school. Ook is er aandacht voor preventieve activiteiten, 
zoals anti pesten, weerbaarheid, seksuele vorming, 
mediawijsheid, sociale vaardigheden, ouderbetrokkenheid 
en burgerschapsvorming.

Tot slot blijft pedagogisch handelen van de leraar de pijler in 
de relatie met individuele leerlingen, die zich gezien, 
gehoord en geaccepteerd voelen.

KOSTEN
De kosten voor deze module (65 SBU/studiebelastingsuren) 
bedraagt voor studenten € 530,- exclusief studiemateriaal.

REGISTRATIE
De opleiding (lees: module) is geregistreerd bij de Stichting 
Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (CPION) en 
gevalideerd door www.registerleraar.nl

PLANNING
De opleiding start op 10 april en vindt plaats op 
woensdagmiddagen van 14.30-18.30 uur op KPZ.
De vervolg bijeenkomsten zijn op 8 mei, 22 mei en 19 juni.

AANMELDEN
Bij belangstelling of nadere informatie kun je 
contact opnemen met:
Gert-Jan Meijer g.meijer@kpz.nl
Henk Grit h.grit@viaa.nl


