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Samen naar een 'veilige' school 

Meer openheid en integrale aanpal~ ve reiste 

d oo r Frank Teunis se n, P eet van de Loo en Dennis Hesseling 

D e toenemende media-aandacht 
voor het gewelddadig gedrag on
der jongeren stoelt op meer dan 

louter incidenten: veel studies tonen onder 
jongeren een toename van vernielzucht, 
diefstal, intimidatie en wapen-/mesbezit, 
vaak in combinatie met omvangrijk drank
en (soft)drugsgebruik. 

Geweld op school neemt ook 
in Nederland zichtbaar toe. 

grenzen en risico's voor jongeren en hun 
omgeving uit het zicht te verdwijnen, met 
geweld en onveiligheid op school als resul
taat. Naast het eigen gezin is de school 
voor jongeren een van de belangrijkste 
vormings- en ontmoetingsplekken, en 
daarmee een geschikte plaats om het pro
bleem aan te pakken. Dit gegeven recht
vaardigt ook de hoge eisen die aan scholen 
worden gesteld als voldoende middelen 
beschikbaar komen om het probleem aan 
te pakken. Alleen meer geld voor onder
wijs biedt immers niet automatisch de 
oplossing. Een doeltreffende besteding 
moet voldoen aan een aantal voorwaar
den. 

Experim.enteren 

Zo toonde onderzoek voor Zuidelijk Zuid
Limburg van de GGD onder tweede- en 
vierdeklasleerlingen aan dat één op de drie 
scholieren met een wapen/mes naar school 
komt, één op de drie minstens een keer per 
maand dronken is en 44% van de jongens 
en 33% van de meisjes ooit, of nog recent 
hasj of marihuana heeft gebruikt. Dertien 
procent van de vierdeklassers heeft ooit 
harddrugs genomen. De leerlingen begin
nen omstreeks hun veertiende te experi-

En niet alleen in de grote 
steden, zoals het schiet

incident in Brabant onlangs 
liet zien. Ervaring in binnen

en buitenland leert dat de 
beste oplossing ligt in 

openheid, medezeggenschap 
en medeverantwoordelijkheid 
van leerlingen en ouders en 

een gezamenlijke 'keten
aanpak' van school, politie, 

justitie en jeugdzorg. 
SeUillg point 

De evaluatie van het Project Management 
Voortgezet Onderwijs (PMVO), dat de lan-• 

menteren met (soft)drugs en (wekelijkse) alcoholconsumptie. 
Van jongens in de vierde klas heeft 10% het afgelopen jaar een 
(brom)fiets gestolen, 46% vernielingen op straat aangericht, 18% 
muren beklad, 24% winkeldiefstal gepleegd en 48% gevochten op 
school en 21% bij het uitgaan. Bijna de helft van de jongens van de 
vierde klas (46%) heeft een wapen of mes op zak en 8% heeft dit 
het afgelopen jaar daadwerkelijk gebruikt. Naar eigen zeggen is 
negen procent handtastelijk geweest. Meisjes plegen geregeld win
keldiefstal (22% van de vierdeklassers), richten vaak vernielingen 
op straat aan (19%), bekladden muren (14%), vechten op school 
(12%) of dragen een wapen of mes bij zich (10%). Ten slotte blijkt 
uit het onderzoek dat ongeveer één op de drie vierdeklassers en 
bijna 40% van de tweedeklassers geregeld op 'straat rondhangt' . 
Precies de leeftijd dus dat het experimenteren begint. 
In 2001 wordt dit onderzoek herhaald om na te gaan of de maat
regelen in het kader van het onderwijs- en grotestedenbeleid tot 
resultaat hebben geleid. Verder vindt momenteel in Limburg 
onderzoek plaats naar de belangrijkste oorzaken van pestgedrag 
op school. 
Experimenteergedrag van jongeren is op zich normaal, zelfs 
essentieel voor het volwassen worden. Maar momenteel lijken de 

De allteurs zijn lid van de Werkgroef) School & Veiligheid D66 
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• 
delijke campagne 'de veilige school' coör

dineert, laat zien dat ondanks talloze maatregelen leerlingen en 
hun ouders slechts mondjesmaat worden betrokken bij de tot
standkoming van school- en veiligheidsbeleid en concrete oplos
singen. Terwijl juist zij daarbij toch het meeste belang hebben. 
Leerlingen zijn immers de voornaamste gebruikers van de school. 
Ze hebben belang bij een veilige leeromgeving, maar ook een 
belangrijk aandeel in de sfeer en de veiligheid. Ook de ouders en 
scholen hebben een dubbele verantwoordelijkheid. Ouders moeten 
op de hoogte zijn van, en aangesproken worden op problematisch 
gedrag van (hun) kinderen. Bij hun keuze van een goede school 
hebben zij anderzijds het inzicht nodig in (de aanzetten tot) een 
beter leerklimaat, maar ook de medeverantwoordelijkheid daar-
voor. 
Voor scholen is de angst om leerlingen kwijt te raken aan andere 
scholen vaak de reden om problemen te ontkennen ofte bagatelli
seren. Maar grensoverschrijdend en gewelddadig gedrag floreert 
alleen maar als het wordt verzwegen of gebagatelliseerd. Het is 
beter om de openheid over veiligheidsproblemen en maatregelen 
ertegen in een kansrijker perspectief te plaatsen en het veilig
heidsbeleid zelfs als 'selling point' te presenteren aan ouders en 
leerlingen. Beter dan gedragsregels of camera's is de situatie 
waarin leerlingen zichzelf corrigeren en elkaar durven aanspre
ken op ongewenst gedrag: de 'empowerment-gedachte'. In dit ver
band interessant is de succesvolle aanpak waarbij leerlingen uit 
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de klas waar intimidatie plaatsvindt direct medeverantwoorde
lijkheid krijgen om 'gepeste' leerlingen nieuwe kansen te bieden in 
de groep. Hiermee krijgt de zinsnede 'weer samen naar school' een 
geheel andere betekenis, die veel meer perspectief biedt. 
De praktijk laat zien dat het vertrouwen en de waardering (en 
daarmee het leeriingental!J juist toeneemt voor scholen die gere
geld het 'veiligheidsgevoel' onder hun leerlingen meten, intimide
rend en/of pestgedrag of drugsverkoop openlijk aan de kaak stel
len en ouders en leerlingen openlijk betrekken bij het verbeteren 
van de sociale en fysieke veiligheid in en rond de school. 
Dit heeft ook zijn meerwaarde voor andere essentiële voorwaar
den voor de uitvoering van school- en veiligheidsbeleid, zoals het 
verkrijgen van draagvlak, het werken met meetbare en resultaat
gerichte doelstellingen en het volgen van een integrale benade
ring. Integraal is een benadering die rekening houdt met de drie 
pijlers van de landelijke campagne 'veilige school'; leren omgaan 
met elkaar en met elkaars grenzen, planmatig en deskundig 
oplreden bij calamiteiten en het creëren en behouden van veilige 
voorzieningen in de school en haar omgeving. De integraliteit 
betreft ook de samenwerking tussen scholen, politie, openbaar 
ministerie, jeugdzorg en de gemeente(n) en de samenhang met 
andere beleidsterreinen zoals horeca, politiezorg en jeugd- en inte
gratiebeleid. Juist de gemeente kan hierbij vaak een belangrijke 
coördinerende en regisserende rol vervullen, bijvoorbeeld in aan
sluiting op het Grotestedenbeleid. 
Immers, een echte 'drop-out' is voor de samenleving uiteindelijk 
een groter probleem dan een leerling die regelmatig en ver over de 
schreef gaat. De VVD wou dan ook echt terug naar af in het 
'I\veede Kameroverleg over de 'veilige school' toen ze pleitte voor 
af chaffing van artikel 27 uit de Wet op het VWO die (terecht) 
telt dat een school een leerling pas mag verwijderen op het 

moment dat er een alternatief voorhanden is. Het VVD-standpunt 
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werd dan ook niet gedeeld door de meeste andere Kamerleden en 
bewindslieden. 

Gemiste kans 

Dat de belangrijkste doelgroepen niet betrokken worden bij het 
werk aan een veilige school is dus allereerst een gemiste kans. Dat 
blijkt ook uit de goede resultaten op scholen die leerlingen en 
ouders wel met open vizier bij het vraagstuk betrekken. Een voor
beeld daarvan is de evaluatie van het school- en veiligheidsbeleid 
in Maastricht en omgeving, waar scholen een convenant aangin
gen met jeugdzorg, politie, justitie en gemeente. 
Ook de D66-werkgroep School en Veiligheid benadrukt de nood
zaak van openheid en een veelzijdiger benadering van leerlingen 
dan alleen als dader of slachtoffer. Anders zijn we als samenleving 
bezig met het problematiseren van hetjongzijn in het algemeen en 
dat brengt een veilige school niet dichterbij. Scholieren en ouders 
moeten een eigen aandeel hebben in oplossingen voor de proble
men, al was het maar omdat die vaak samenhangen met proble
men thuis (een omstandigheid die de samenwerking met de 
ouders niet altijd vergemakkelijkt). 
Om de aandacht voor school en veiligheid verder te verbreden hiel
den minister Roger van Boxtel, Tweede-Kamerlid Ursie Lam
brechts en de D66-werkgroep School & Veiligheid, gestart naar 
aanleiding van het Stimulans-project, op het landelijk D66-con
gres een forumdiscussie met vertegenwoordigers van scholen, poli
tie, jeugdzorg, het landelijk aktiekomité scholieren (LAKS), de 
Vereniging van Openbaar Onderwijs, het PMVO. Ursie Lam
brechts ging verder in Maastricht op werkbezoek bij de partners 
van het convenant. De resultaten van forumdiscussie en werkbe
zoek en de ideeën van de werkgroep zijn verder benut in de rele
vante Tweede-Kamerfora .• 
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