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Geachte voorzitter en leden van de vaste Kamercommissie OCW, 

 

Woensdag 9 maart staat er een commissiedebat gepland over sociale veiligheid op 

school. De onderwijsvakbonden onderstrepen het belang hiervan en vragen 

nogmaals aandacht voor de positie van het onderwijspersoneel binnen het 

veiligheidsbeleid van scholen. Voor een professionele cultuur en professionele 

autonomie is sociale veiligheid voor het personeel cruciaal. Te vaak krijgen we 

signalen dat onderwijspersoneel zich niet durft uit te spreken, ook als het alleen 

maar het verspreiden van informatie van de vakbond betreft. 

 

Breng ook personeel onder in de Wet sociale veiligheid op scholen  

Onderwijspersoneel moet kunnen rekenen op een veilige werkomgeving en moet 

tevens voorwaarden kunnen scheppen voor een veilige leeromgeving voor de 

leerlingen. Dit vraagt om een zoveel als mogelijk integrale benadering van het 

schoolveiligheidsbeleid naar zowel leerlingen als personeel. Daarom vragen de AOb, 

CNV Onderwijs, FNV, FvOv en AVS al sinds 2019 om een verbreding van de Wet 

sociale veiligheid op scholen naar leerlingen èn personeel. 

Minister Slob verwees in zijn correspondentie richting de Kamer naar de wet- en 

regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden. Deze verwijzing was 

consistent met eerdere reacties van de minister, en van diens voorganger. Wel 

constateerde de minister terecht dat scholen niet altijd voldoende aandacht 

schenken aan alle aspecten van het arbobeleid. 

De Arbeidsomstandighedenwet- en regelgeving valt onder het ministerie SZW. De 

afstemming en samenhang tussen OCW en SZW blijkt in de praktijk problematisch. 

Hetzelfde geldt voor de Onderwijsinspectie en de Inspectie SZW (voorheen de 

Arbeidsinspectie). De Inspecties werken te gescheiden van elkaar. De noodzakelijke 

aansturing vanuit de overheid wordt gefrustreerd doordat overheidsinstanties – en 

niet de minste – elkaar niet kunnen vinden. De ook door de overheid 

gepropageerde integrale aanpak van sociale veiligheid in de school voor alle 

betrokkenen, wordt daardoor door diezelfde overheid in de praktijk tegengewerkt. 

Wij zien graag dat OCW haar verantwoordelijkheid neemt vanuit de zorgplicht voor 

een sociaal veilig schoolklimaat. Niet alleen met betrekking tot de leerlingen, maar 

ook als het gaat om het personeel. Dit kan niet worden afgedaan door te verwijzen 

naar de Arbowet (en SZW) en het stellen dat het veiligheidsbeleid ten behoeve van 

het onderwijspersoneel tot de autonomie van instellingsbesturen behoort.  



De beleidsverplichtingen vanuit de Wet sociale veiligheid op scholen zijn 

complementair aan de Arbeidsomstandighedenwet en versterken daarmee het 

schoolveiligheidsbeleid vanuit arbo-optiek. De Wet sociale veiligheid geeft een 

nadere invulling van de op basis van de Arbowet bestaande beleidsverplichting: een 

jaarlijkse monitoring van de veiligheidsbeleving, op schoolniveau, en een registratie 

van incidenten. Daarom zouden wij graag zien dat de positie van het 

onderwijspersoneel in de Wet sociale veiligheid op scholen wordt versterkt. 

In een brief aan de Kamer liet minister Wiersma afgelopen vrijdag al weten dat hij 

de jaarlijks verplichte monitor sociale veiligheid voor leerlingen wil uitbreiden naar 

het onderwijspersoneel. Dit stemt ons positief, maar het is wel van belang dat dit 

duurzaam wordt verankerd in de onderwijswetten en het niet aan de sociale 

partners is om dit al dan niet in de Arbocatalogi per sector te regelen. 

 

Dring aan op uitvoering motie van Van Meenen en Kwint 

Op 4 april 2020 werd de motie1 van Van Meenen en Kwint aangenomen waarin de 

minister werd verzocht om de Wet sociale veiligheid te verbreden naar leraren en 

onderwijsondersteunend personeel. Nu de uitvoering van deze motie nog altijd op 

zich laat wachten, vragen wij uw Kamer aan te dringen op uitvoering van de motie.  

 

Uiteraard zijn we altijd bereid om de inhoud van deze brief verder toe te lichten. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Tamar van Gelder     Danielle Woestenberg 

Algemene Onderwijsbond    CNV Onderwijs 

 

 

 

Jilles Veenstra      Bernard Koekoek 

FvOv       FNV Overheid 
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Algemene Vereniging Schoolleiders 

 
1 Motie 29240-115 


