
 
 
Aan de Vaste commissie voor OCW 
 
Op 9 maart debatteert de Vaste commissie voor OCW over ‘Sociale Veiligheid op school’. Een 
belangrijk onderwerp, want alleen wanneer een school een veilige plek is voor zowel jongeren, 
ouders als onderwijsprofessionals kunnen jongeren zich binnen het onderwijs optimaal ontwikkelen. 
Oudervereniging Balans, Ouders & Onderwijs en Ieder(in) willen u graag een aantal aandachtspunten 
meegeven voor het debat.  
  
Het belang van het onderwerp Sociale Veiligheid voor het kabinet zien we terug in het 
coalitieakkoord. We ondersteunen het plan dat de inspectie extra gaat inzetten op sociale veiligheid. 
Dat ze ook de taak krijgt in te gaan op individuele klachten en indien nodig aangifte doet; dat de Wet 
Sociale veiligheid uitgebreid wordt met leraren; en dat ouders ook geholpen en gehoord gaan 
worden. We denken dat het aangekondigde onafhankelijke meldpunt Sociale Onveiligheid, als 
onderdeel van de vertrouwensinspectie, een positieve rol kan gaan vervullen bij de sociale veiligheid 
op school.  
  
Laat jongeren, ouders en onderwijs meepraten over de inrichting van het meldpunt 
Het is belangrijk dat dit onafhankelijke meldpunt Sociale Onveiligheid er komt. Uit onderzoek van 

Oudervereniging Balans (‘Ieder kind overal veilig?’ Rapportage over onveilige situaties buiten 
de thuissituatie’) blijkt namelijk dat meldingen door ouders van sociaal onveilige situaties nu 
door geen enkele instantie in behandeling worden genomen. Instanties verwijzen ouders die 
een melding willen doen naar elkaar door. Het bij de vertrouwensinspectie op te richten 
meldpunt moet een onafhankelijke, veilige plek worden waar aan waarheidsvinding wordt 
gedaan. Een plek waar zowel jongeren, ouders als onderwijsprofessionals terecht kunnen. 
Om dit te bereiken is het belangrijk dat alle betrokkenen meepraten over de inrichting, 
werkwijze en positie van het meldpunt.  
  
Meningsverschillen over passend onderwijsaanbod 

Het op te richten meldpunt Sociale Onveiligheid kan ook een plek zijn voor ouders die met 
de school van mening verschillen over een passend onderwijsaanbod, en vervolgens te 
maken krijgen met (dreiging met) VT-meldingen of sancties vanuit Leerplicht. Het is 
belangrijk dat scholen hier op kunnen worden aangesproken. Op dit moment is er geen plek 
waar dit onafhankelijk kan worden gemeld.   
 
Zorg dat het meldpunt Sociale Onveiligheid ook pesten omvat 
Veel scholen worstelen met het omgaan met pestproblematiek in de praktijk. Er is een groot gat 
tussen beleid en werkelijkheid, en we zien in de praktijk dat kinderen echt beschadigd raken doordat 
scholen te lang blijven toekijken bij pesten. Het helpt wanneer er een plek is waar pestproblematiek 
die voortduurt gemeld kan worden. Waar ouders en kinderen hun verhaal kwijt kunnen en waar 
meldingen worden geregistreerd. En het helpt wanneer de problematiek zo nodig door de inspectie 
met scholen wordt besproken.   

https://balansdigitaal.nl/nieuws/ieder-kind-overal-veilig-rapportage-analyse-onveilige-situaties-buitenshuis/


 
 

  
Preventie 

Het is niet alleen belangrijk om ervoor te zorgen dat betrokkenen met meldingen rondom 
sociale onveiligheid terecht kunnen op een onafhankelijke plek. Net zo van belang is het, om 
te investeren in preventie. Uit het onderzoek van Balans blijkt dat er binnen het onderwijs 
een taboe is betreffende de mogelijkheid dat er sprake is van kindermishandeling of 
onveilige situaties veroorzaakt door een onderwijsprofessional. Terwijl onveilige situaties 
overal voorkomen en dus ook binnen het onderwijs (mede) kunnen worden veroorzaakt 
door een professional. Het is van belang dat het probleem van onveilige situaties binnen het 
onderwijs waarbij professionals een rol spelen, bespreekbaar wordt gemaakt. En dat 
mogelijke stappen over ‘hoe hiermee om te gaan’ worden opgenomen in het beleid.   
In de meldcode en het ‘Handelingskader kindermishandeling en huiselijk geweld voor het 
onderwijs’ staan bijvoorbeeld geen stappen die genomen zouden moeten worden bij (een 
vermoeden van) kindermishandeling door een collega-onderwijsprofessional. Dit in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld de meldcode voor de kinderopvang.  
  
We wensen u een goed debat. Met vragen kunt u contact opnemen met Joli Luijckx, 
Oudervereniging Balans. 
 


