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De kwestie 

Al enkele decennia is veiligheid een van de grote maatschappelijke 

thema’s. Van geopolitiek tot aan het klaslokaal – al gauw duikt het 

woord veiligheid op. Het verwijst klaarblijkelijk naar een actuele 

noodzaak, misschien ook wel een basisbehoefte. Maar veiligheid is 

niet zo gemakkelijk te definiëren. Wanneer ben je nu echt veilig? 

Veiligheid is wat wel een ‘essentially contested concept’ wordt 

genoemd, net als liefde of vertrouwen – je weet hoe het voelt, maar 

niet precies wat het is. Veiligheid beschrijven we daarom meestal als 

gevoel of in negatieve termen: de afwezigheid van bedreigingen (in 

de ruime zin van het woord), zoals ook de Inspectie dat doet. 

 

Deze subjectieve of negatieve bepaling van veiligheid bepaalt in 

belangrijke mate het veiligheidsbeleid. Men telt de incidenten, richt 

zich op het voorkómen van bedreigingen en inbreuken en probeert 

– in een uiterst geval – de inrichting van de school erop af te 

stemmen. Het dubbelinterview met vertrouwenspersoon Joke 

Schuur en Amina Saydali van School en veiligheid laat echter zien 

dat het terugdringen van incidenten niet meevalt. Zeker als niet 

duidelijk is wat de norm voor goed gedrag eigenlijk is. Voeg daarbij 

de moeilijk zichtbare bedreigingen online en rond de school. Ga er 

maar aan staan. 

 

Van incident tot gehele school 

De cijfers in de inleiding laten zien dat er alle reden is voor 

ongerustheid. Toch worden in dit themanummer pogingen gedaan 

om sociale veiligheid ook positief te benaderen. De organisatie 

School en veiligheid kiest voor een dubbele strategie: werken aan 

een veilig schoolklimaat én optreden tegen incidenten. Louwe en 

Vriezelaar menen dat louter incident-gedreven veiligheidsbeleid 

tekortschiet. Het gaat ook om de houding van de docenten, 

opvoeding tot burgerschap – het gaat om ‘het wezen van de hele 

school,’ waarbij de leiding een cruciale rol speelt. Ze werken vanuit 

een model met zes raderen, van visieontwikkeling tot signalering. 
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Verhoeff en Vermeulen pleiten voor een nog radicalere benadering. 

Volgens hen zit het veiligheidsbeleid de emancipatorische opdracht 

van het onderwijs eigenlijk in de weg. Zij pleiten voor beleid van 

‘geëngageerde participatie’, waarin ook de leerlingen meegenomen 

worden in de ontwikkeling van een positief schoolklimaat. 

Samenleven gaat gepaard met conflicten, strijd en gedoe – maak dat 

onderdeel van het schoolklimaat waarin leerlingen een 

gelijkwaardige rol krijgen toebedeeld. Ook enkele columnisten 

menen dat een school geen veilige enclave kan zijn in een per 

definitie conflictueuze samenleving. Niet teveel speciale aandacht 

aan die veiligheid geven dus, lijkt het devies. 

 

Verandering van veiligheidsvraagstukken 

We zien dus een breed palet: van het voorkomen van criminaliteit, 
drugshandel, geweld en extreem pestgedrag naar ‘geëngageerde 
participatie’. Maar hoe breed kan het worden? Het denken over 
veiligheid wordt op deze wijze in feite richtinggevend voor het 
schoolbeleid in het algemeen. Precies zoals dat in de samenleving 
het geval is. Veiligheid vormt al enkele decennia een basisthema 
voor de vormgeving van de samenleving. Mijn boek De 
veiligheidsutopie (Den Haag, Boom) schreef ik in 2002 – twintig jaar 
geleden - op basis van een meerjarige studie naar de groeiende 
aandacht voor veiligheid in de (westerse) samenleving. Is er dan 
niets veranderd? De kans om slachtoffer te worden van een delict is 
immers 45% lager dan in het jaar 2000 – zo blijkt uit de 
Veiligheidsmonitor van het CBS.  
 

Sinds het begin van de jaren negentig werd de samenleving steeds 

een beetje strenger en kwamen er steeds meer preventieve 

maatregelen. In de criminologie gaat het over de securitisering van 

de samenleving: Nederland werd een beetje strakgetrokken. Ook 

het onderwijs was deel van deze ontwikkeling. Al sinds de jaren 

negentig is de sociale veiligheid in het onderwijs onderwerp van 

gesprek en steeds meer beleid. Daar was trouwens alle reden voor – 

het aantal incidenten nam drastisch toe. Wat ik maar zeggen wil: 

veiligheid in het onderwijs is al vele jaren een groot thema. En zal 

dat nog wel even blijven ook. 

 

In de 21ste eeuw kwamen nieuwe bedreigingen opzetten. Deze 

leidden tot een ander soort slachtofferschap – men gaat er niet voor 

naar de politie of men ziet zichzelf helemaal niet als slachtoffer. Dan 

gaat het over de groeiende drugsindustrie en de jongeren die 

daarvoor gerekruteerd worden. En over digitale onveiligheid, waar 

vrijwel alle jongeren mee te maken hebben. Of het gaat over de 

sociale spanningen tussen (multi-etnische) groepen die doordringen 

tot in het klaslokaal. Weinig concrete slachtoffers, maar toch veel 

onveiligheid. Er is nog steeds alle reden om op scholen aan 

doelgericht veiligheidsbeleid te doen – en dat kan nu eenmaal niet 

zonder aandacht voor incidenten. 



 

Vanuit de kernfunctie van het onderwijs 

Toch ben ik het ook eens met het pleidooi om naar de school als 

‘geheel’ te kijken. Veiligheidsbeleid kan daarvoor een ingang zijn, 

maar bij voorkeur gaat het eerst en vooral over het onderwijs zelf. 

Zoals op andere terreinen (zorg, politie, sociale huisvesting) verkeert 

het onderwijs naar mijn idee in een lichte identiteitscrisis. Deze 

heeft te maken met de seculiere, superdiverse netwerksamenleving 

(ik kan het even niet anders zeggen), die veel onzekerheid (en 

onveiligheid) met zich meebrengt voor burgers, maar ook voor 

organisaties en hun directies en professionals. In een 

gefragmenteerde wereld is het moeilijk om te weten waar je goed 

aan doet. 

 

Daarom is het zo belangrijk om als domein (onderwijs), maar ook als 

schoolorganisatie te bepalen waar je nu eigenlijk van bent. Juist in 

een turbulente omgeving komt het erop aan het eens te zijn over je 

kernfunctie. Dat geeft houvast en bepaalt de richting van je 

handelen. Elke praktijk heeft een immanente betekenis, ook het 

onderwijs.1 Zoals het schaakspel erom vraagt zo goed mogelijk te 

schaken, zo is elke school een uitnodiging tot goed onderwijs. Mij 

bekruipt wel eens het gevoel dat het onderwijs zo wordt 

meegesleurd in de complexiteit van de 21ste eeuw dat ze haar 

kernfunctie uit het oog verliest.  

 

Het is niet eenvoudig deze te bepalen. Toch waag ik een poging: de 

immanente betekenis van het onderwijs ligt besloten in de 

overdrachtsrelatie tussen leraar en leerling, van mens tot mens. 

Overdracht van kennis, vaardigheden, normen en waarden. Dat kan 

op basis van allerlei motieven (ontplooiing, begeleiding tot 

burgerschap, geëngageerde participatie), via allerlei methoden en 

didactieken. Overdracht dus, maar altijd met begrip voor de 

ontvanger opdat deze - om met Hannah Arendt te spreken - een 

nieuw begin kan maken. Dat maakt onderwijs spannend. 

 

Het is een wat vluchtige poging om tot ‘het wezen’ van de school 

door te dringen, 2 maar niet zonder consequenties. Het denken over 

veiligheid in de school begint in de verhouding tussen leerkracht en 

leerling. Die overdrachtsrelatie moet goed zijn en mag niet teveel 

verstoord worden door gedoe. Waarom is het ordeprobleem nog 

steeds zo’n taboe? Het is het startpunt voor een veilig 

schoolklimaat. Daar ligt de kern van waaruit in steeds wijdere 

kringen gedacht en gewerkt kan worden aan een prettige 

 
1 Dit inzicht is ontleend aan Alisdaire MacIntyre, After Virtue (Nortre Dame Press, 
1983) 
2 Zie voor een uitgebreide verhandeling: Bram Verhulst, Goed geschoold; over 
waarden in het onderwijs (Den Haag, Boom, 2020) 



schoolcultuur, een goede organisatie en optimale relaties met de 

omgeving. 

 

Besluit 

Een goede school maakt in deze tijd deel uit van een netwerk van 

organisaties in de omgeving: het jongerenwerk, de politie, het 

sociaal werk – afhankelijk van de lokale situatie. Vanuit zijn 

kernfunctie draagt de school bij aan het maatschappelijke verband 

waarin de leerling zijn weg moet vinden. Niet meer, maar ook niet 

minder. Daarbij zal incident-gedreven beleid onvermijdelijk zijn. Een 

school moet beschermen tegen concrete bedreigingen. Maar deze 

doet dat vanuit de opdracht om eerst en vooral school te zijn, een 

instituut waarin de overdrachtsrelatie tussen de mens ‘leerkracht’ 

en de mens ‘leerling’ centraal staat – die is spannend en veilig 

tegelijk.   

 

 

 

 

 

 


