
 
 
 
   

  Pagina 1 van 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              

Schoolveiligheidsplan 
2015 

Saenstroom OPDC 

Noorderstraat 3 
1521 KA Wormerveer 

 



 
 
 
   

  Pagina 2 van 80 

 

Inleiding 
 

Het schoolveiligheidsplan Saenstroom 2015 is tot stand gekomen in samenwerking met de 
scholen van OVO-Zaanstad. 
In dit plan is een aantal reeds bestaande documenten samengevoegd, met elkaar geven zij 
een beeld van het beleid en de afspraken rond veiligheid binnen Saenstroom opdc. 
 
Het document “Fysiek veiligheidsbeleid” beschrijft zaken rond de materiële veiligheid in het 
gebouw. 
Het Arbobeleidsplan, dat overigens in 2015 aan vernieuwing toe is, beschrijft een aantal 
beleidsmatige zaken. 
Er zijn protocollen e.d. opgenomen die gehanteerd worden in de school om de sociale 
veiligheid te waarborgen. Deze teksten zijn ook te vinden in de jaarlijks vernieuwde 
Medewerkershandleiding. 
Het leerlingenstatuut is de verzameling van regels en afspraken waar leerlingen mee in 
aanraking komen. 
De protocollen rond medisch handelen zijn recent opgesteld, de werkwijze die er in wordt 
beschreven zal worden toegepast vanaf begin 2015. 
Om al te veel herhaling van stukken te voorkomen, hebben we er voor gekozen om het 
Ontruimingsplan niet op te nemen in dit document, er wordt wel naar verwezen. 
 
H.A. van Benthem 
Directeur  
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Inleiding 
 
Dit veiligheidsbeleid is opgesteld voor Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad (hierna te 
lezen als OVO Zaanstad), voor Stichting VO Compas en voor Stichting Saenstroom. Dit 
veiligheidsbeleid is een verlengde van het huidige  Arbobeleidsplan 2010-2015 van OVO 
Zaanstad/Saenstroom. 
De afdeling Facilitaire Zaken van OVO Zaanstad verricht haar werkzaamheden ook voor de 
Stichting Saenstroom. 
 
Veiligheid in publiekstoegankelijke gebouwen, in het bijzonder scholen, zal in de komende jaren een 
steeds belangrijker rol spelen. Ouders verwachten dat hun kinderen in een veilige omgeving de 
lessen kunnen volgen. Een onvoldoende mate van beheersbaarheid van de veiligheid kan de 
continuïteit van de organisatie in gevaar brengen en grote schade aan het imago veroorzaken 
 
Scholen voor Voortgezet Onderwijs  zijn dan ook  wettelijk verplicht conform de arbowet een beleid 
te voeren gericht op veiligheid. Deze afspraak is ook door de sociale partners vastgelegd in artikel 
18.6 van de CAO voor het Voortgezet Onderwijs. Een schoolveiligheidsplan is een praktische 
vertaling om de veiligheid in en om school te waarborgen. Een schoolveiligheidsplan gaat over 
zowel de fysieke als de sociale veiligheid op school. Onder fysieke veiligheid vallen bijvoorbeeld  de 
aanwezigheid van een brandalarm of stevige klimrekken in het gymlokaal. Sociale veiligheid gaat 
onder meer over het voorkomen van pesten, schoolregels bij feestjes en het registreren van 
incidenten. Iedere school heeft sinds 2012 een schoolveiligheidsplan, het ontbrak echter aan een 
beleidsdocument op het terrein van de fysieke veiligheid. Dit veiligheidsbeleid zal zich dan ook 
uitsluitend richten op het zogenaamde ”tastbare gedeelte”, de fysieke veiligheid. Daar waar in dit 
beleidsstuk dan ook  gesproken wordt over veiligheid, gaat het dus over fysieke veiligheid.  Het 
beleid gericht op de sociale veiligheid vindt o.a. zijn uitwerking in het convenant “Veiligheid in en om 
de school Zaanstad”.  
 
Binnen  een school worden allerlei maatregelen genomen om de fysieke  omgeving in en om het 
gebouw veiliger te maken en letsel te voorkomen. Afspraken zijn vastgelegd in overeenkomsten en 
contracten welke in dit beleid terugkomen. In dit veiligheidsbeleid worden deze maatregelen, 
afspraken, procedures en regels rondom de verschillende aandachtsgebieden beschreven. Indien 
van toepassing wordt voor elk beleidsonderdeel aangegeven: 
-  wie verantwoordelijk is; 
-  welke procedures worden gevolgd; 
-  welke instrumenten worden gebruikt; 
-  welke vorm van interne of externe ondersteuning nodig is; 
-  hoe de kwaliteitsborging is geregeld. 
 
Daar waar in deze notitie gesproken wordt over de arbo-en veiligheidscoördinator wordt de 
coördinator Facilitaire Diensten & Gebouwen met het aandachtsgebied arbo en veiligheid bedoeld. 
Omwille van de leesbaarheid wordt gesproken over arbo-en veiligheidscoördinator, dit is echter 
geen functie binnen OVO Zaanstad/Saenstroom maar een taak toebedeeld aan één van de twee 
coördinatoren Facilitaire Diensten & Gebouwen.
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1. Uitgangspunten OVO-Zaanstad/Saenstroom op 
Veiligheid 
 

1.1 Algemene definitie van veiligheid  
Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de 
mate van aanwezigheid van beschermende maatregelen tegen deze potentiële oorzaken. Veiligheid 
is een relatief begrip, aangezien niets onder alle omstandigheden volledig zonder gevaar is. 
 
Het begrip veiligheid bestaat zowel rationeel als denkbeeldig. Rationeel kunnen er allerlei 
berekeningen worden toegepast op een situatie om te bepalen of deze veilig is. Daarnaast is er nog 
denkbeeldige veiligheid. Iemand kan zich veilig voelen, maar het rationeel gezien niet zijn en 
andersom. Dit wordt ook wel schijnveiligheid (resp. schijnonveiligheid) genoemd. 
Om de veiligheid te waarborgen bestaat er regelgeving. Zo moeten gebouwen bijvoorbeeld voldoen 
aan allerlei brandveiligheidseisen om in geval van brand het aantal slachtoffers en de schade te 
minimaliseren. 
 

1.2 Wet- en regelgeving  
De wet- en regelgeving is voor een deel geregeld in de Arbowet. De Arbowet  is van toepassing  op 
werkgevers en werknemers. Bij de uitvoering van het arbeidsomstandighedenbeleid dienen 
werkgevers en werknemers dan ook samen te werken.  
 
Deze vorm van samenwerking is voor het Voortgezet Onderwijs uitgewerkt in de Arbocatalogus-VO. 
Mocht een onderdeel in het beschreven veiligheidsbeleid nog vragen oproepen dan kan de 
arbocatalogus-VO worden geraadpleegd.  
Naast de Arbowet en de Arbocatalogus rust dit veiligheidsbeleid op het Bouwbesluit 2012, de wet- 
en regelgeving en de NEN normeringen, welke specifiek benoemd zullen worden in het betreffende 
aandachtsgebied. 
 

1.3 Uitgangspunten  
OVO-Zaanstad/Saenstroom streeft naar optimale omstandigheden voor haar medewerkers en 
leerlingen. Het veiligheidsbeleid is gericht op waarborging van de veiligheid en gezondheid van 
medewerkers en leerlingen en het voorkomen van materiele- en bedrijfsschade. OVO-
Zaanstad/Saenstroom organiseert het werk op zo’n manier dat onaanvaardbare risico’s in principe 
zijn uitgesloten. Een ongestoorde voortgang van het onderwijsproces is hierbij van belang. 
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2. Organisatie  
 
Om goede uitvoering aan het veiligheidsbeleid op de scholen te geven, zijn twee zaken belangrijk: 
de organisatie van taken en verantwoordelijkheden (personeel) en  de middelen die hierbij worden 
ingezet. 
 

2.1 Personeel 
Uitvoering van het veiligheidsbeleid vraagt om een goede organisatie en verdeling van taken en 
verantwoordelijkheden. Bij de organisatie van de veiligheid is een aantal functionarissen specifiek 
betrokken. De veiligheid in en om de school is primair de verantwoordelijkheid van de directeur. De 
directeur wordt hierbij op de locatie ondersteund door de preventiemedewerker en de huismeester 
en vanuit het stafbureau door de afdeling Facilitaire Dienst. 
 
Het Bestuur  
Het Bestuur is eindverantwoordelijk voor het veiligheidsbeleid. Onder haar verantwoordelijkheid 
vallen de volgende taken: 

- Vaststellen van het veiligheidsbeleid; 

- Vaststellen budget voor arbo & veiligheid; 

- Delegeren taken en bevoegdheden;  

- Middelen toekennen; 

- Besluiten over arbo & veiligheid voorleggen aan de MR.  

 

De directeur 
De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering en naleving van dit veiligheidsbeleid op zijn 
school. De directeur is hiermee ook verantwoordelijk voor de RI&E en voor de BHV-organisatie. De 
directeur kent daarbij de volgende taken: 

- Verantwoordelijk voor de  RI&E; 

- Aanwijzen preventiemedewerker; 

- Aanwijzen hoofd BHV en bedrijfshulpverleners; 

- Rapporteren aan het Bestuur; 

- Overleg voeren met het hoofd BHV; 

- Overleg voeren met de preventiemedewerker; 

- Overleg voeren met de MR; 

- Op de hoogte houden van de arbo- en veiligheidscoördinator over de veiligheidssituatie op 

de school.   

 

De Preventiemedewerker 
Conform de arbo wetgeving is op iedere school door de directeur een preventiemedewerker 
aangesteld. Preventiemedewerker zijn is een taak en verantwoordelijkheid, toegevoegd aan een 
bestaande functie binnen de school. De preventiemedewerker is daarom naast de huismeester de 
cruciale persoon op de locatie om risico’s te signaleren en pro actief onder de aandacht te brengen 
bij het management, hij/zij zorgt ervoor dat veiligheid op de agenda staat van diverse overleggen 
binnen de locatie. Overige belangrijke taken van de preventiemedewerker zijn:  
 

- Meewerken aan het verrichten en opstellen van een RI&E;  

- Op basis van de RI&E maken van een plan van aanpak; 

- Aanspreekpunt voor collega’s binnen de school; 

- Bewaken van het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen; 

- Uitvoeren van veiligheidsrondes; 

- Informeren en rapporteren over veiligheid aan de vestigingsdirecteur;  

- Informeren en rapporteren over veiligheid aan  de arbo- en veiligheidscoördinator.  
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De Huismeester 
De huismeester, en in het verlengde natuurlijk ook de toezichthouders komen door het gehele 
gebouw en zijn belangrijk voor de preventiemedewerker bij het signaleren en doorgeven van 
onveilige situaties. Specifieke taken van de huismeester op het gebied van veiligheid zijn: 

- Controle (verzegeling) brand- en blusmiddelen; 

- Controle toegankelijkheid en doorgang vluchtwegen en nooduitgangen; 

- Verantwoordelijk voor een volledig en actueel Logboek brandweer; 

- Melden van opvallende en evt. onveilige situaties bij de preventiemedewerker. 

 
Daarnaast is de huismeester het eerste aanspreekpunt voor de 1

e
 lijnmedewerkers van de afdeling 

Facilitaire Dienst bij de uitvoering van contracten, inspecties en keuringen en is hij de 
contactpersoon op de locatie voor de diverse externe bedrijven. 
 

De afdeling Facilitaire Dienst 
Veiligheid en dan met name fysieke veiligheid is een aandachtsgebied van de afdeling Facilitaire 
Dienst van het stafbureau. De rol van de Facilitaire Dienst is ondersteunend en in die rol zorgt de 
Facilitaire Dienst ervoor dat de juiste maatregelen worden genomen om de veiligheid van de 
leerlingen en de medewerkers te waarborgen en materiële- en bedrijfsschade te voorkomen.  
 

De 1e lijnmedewerkers van de Facilitaire Dienst 
De 1

e
 lijnmedewerkers van de Facilitaire Dienst zijn het aanspreekpunt voor de huismeesters op de 

scholen. Zij zorgen er samen voor dat de keuringen, inspecties en uitvoering van contracten op tijd 
en conform het veiligheidsbeleid worden uitgevoerd. Uitgangspunt hierbij is dat de lessen 
ongestoord doorgang kunnen vinden, zodat het onderwijsproces hier geen hinder van ondervindt. 
 
De rapportages voortvloeiend uit een keuring en/of inspectie worden bij binnenkomst naar de 
directeur en de afdeling Facilitaire Dienst gestuurd. De directeur zorgt  voor verspreiding binnen de 
school zodat de betrokken personen geïnformeerd zijn. Indien de rapporten aanleiding geven tot 
verdere acties, zoals reparaties of vervanging van eventueel afgekeurde apparaten dan worden door 
de 1

e
 lijn hiervoor offertes aangevraagd en in overleg met de directeur, die hiervoor verantwoordelijk 

is, opdrachten gegeven. De opdrachtverstrekking wordt altijd ondertekend door het hoofd Facilitaire 
dienst.   
 

De Arbo-en Veiligheidscoördinator 
Arbo-en veiligheidscoördinator is net als preventiemedewerker geen functie, maar een taak, 
toebedeeld aan één van de twee coördinatoren Facilitaire Diensten & Gebouwen. De belangrijkste 
taken zijn: 

- Beleid voorbereiden en actualiseren; 

- Gevraagd en ongevraagd advies geven over veiligheid; 

- Signaleren van onveilige situaties, monitoren  en bespreekbaar maken bij directeur en de 

preventiemedewerker; 

- Onderhouden van contacten met de preventiemedewerkers; 

- Coördineren van keuringen en inspecties; 

- Informeren over normen en wetgeving, zodanig dat deze worden nageleefd;  

- Contacten onderhouden met arbeidsinspectie, brandweer en externe deskundigen; 

- Scholing & training inkopen; 

- Aanspreekpunt RI&E voor de externe begeleider;  

- Samen met de preventiemedewerker en de directeur uitvoeren van een jaarlijkse 

veiligheidsinspectieronde op de scholen; 

- Periodiek informeren en rapporteren over veiligheid aan het hoofd FD; 

- Periodiek informeren en rapporteren over veiligheid aan de directeur. 
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Het hoofd Facilitaire Dienst  
Het hoofd Facilitaire Dienst is tot slot eindverantwoordelijk voor de totstandkoming van het 
veiligheidsbeleid en voor de uitvoering en naleving van dit veiligheidsbeleid door de afdeling 
Facilitaire Dienst. Het hoofd  Facilitaire Dienst kent daarbij de volgende taken: 

- Gevraagd en ongevraagd advies geven over veiligheid; 

- Afsluiten contracten; 

- Delegeren taken en bevoegdheden; 

- Periodiek informeren en rapporteren aan het Bestuur; 

- Informeren en overleg voeren met de arbo- en veiligheidscoördinator;   

- Overleg voeren met de 1
e
 lijnmedewerkers. 

 

Communicatiestructuur 
Onderstaande tabel geeft de verschillende bovengenoemde functionarissen en hun onderlinge 
relaties weer. 

Stafbureau 
 

Taakgebied School 

Hoofd Facilitaire Dienst Beleid & verantwoordelijk Directeur 

Coördinator Facilitaire Dienst  Adviseren, signaleren en 
controleren  

Preventiemedewerker 

1e lijn medewerkers Facilitaire 
Dienst 

Uitvoer onderhoud, keuringen & 
inspecties 

Huismeester 

 

De MR 
Op basis van de Arbeidsomstandighedenwet heeft de MR instemmingsrecht bij de totstandkoming 
van het veiligheidsbeleid. Het is de taak van het Bestuur om (eventueel gemandateerd aan de 
directeur) het overleg met de MR te voeren. 

2.2 Middelen 
Onder middelen wordt verstaan het volledige pakket aan maatregelen, procedures en afspraken die 
nodig zijn om het veiligheidsbeleid  ten uitvoer te brengen. Dit bestaat uit de volgende onderdelen: 

- Onderhoud & Keuringen; 

- RI&E; 

- Veiligheidsinspectie; 

- Veiligheidsrisicokaarten; 

- Scholing, Voorlichting & Onderricht; 

- Financiën.    

 

Onderhoud & Keuringen  
Om de veiligheid te waarborgen wordt bij verschillende installaties, machines en apparatuur in de 
school onderhoud gepleegd al dan niet gecombineerd met een inspectie en/of keuring. Denk hierbij 
aan de CV- installaties, liften, noodverlichting, brandmeldinstallatie, brand- en blusmiddelen en 
machines en apparatuur in  de diverse praktijklokalen zoals  de grootkeukens, technieklokalen, 
gymzalen, en de BiNaSk lokalen.   
 
Regelmatig onderhoud bevordert een veilige werking en een veilig gebruik van de apparatuur. Het 
werken met veilige apparatuur is voorgeschreven in de Arbowetgeving en moet voldoen aan de NEN 
3140 normering. Daarnaast bevordert regelmatig onderhoud de levensduur van de apparatuur, 
voorkomt onnodige energieverspilling, beperkt tussentijdse storingen en bevordert tevens de mate 
van hygiëne.  
 

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)  
Om alle risico’s voor veiligheid en gezondheid in en om de school in beeld te hebben, dient iedere 
school te beschikken over een actuele risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E).  
 



 
 
 
   

  Pagina 12 van 80 

In de Arbowet wordt geen termijn genoemd met betrekking tot de geldigheidsduur van een RI&E. De 
RI&E dient te worden aangepast bij ingrijpende wijzigingen aan werkmethoden, 
werkomstandigheden of gebruikte techniek (artikel 5 lid 4 Arbowet). Bijvoorbeeld: 
 
- de inrichting van een nieuwe afdeling of schoolrichting;  
- uitbreiding van het dienstenpakket; 
- aanschaf van bepaalde machines;  
- een ingrijpende verbouwing;  
-  ingrijpende wijziging van werknemerstaken 
 
Indien er geen sprake is van bovengenoemde omstandigheden zal ten minste 1 x per 5 jaar een 
RI&E worden uitgevoerd. Daarnaast zal jaarlijks een veiligheidsinspectieronde worden uitgevoerd 
om te checken of de basisveiligheidsaspecten in orde zijn. De directeur bepaalt jaarlijks of 
gewijzigde omstandigheden een (gedeeltelijke) herhaling van de RI&E vereisen. 
 
Arboscan-VO 
De uitvoering van de RI&E  zal plaatsvinden met behulp van de Arboscan-VO. 
De Arboscan-VO is het branche erkende RI&E instrument voor het Voortgezet Onderwijs en 
hiermee wordt dus altijd voldaan aan de actuele arbowetgeving en de daaruit voortvloeiende 
arbonormen voor het voortgezet onderwijs zoals die zijn opgenomen in de Arbocatalogus-VO. 
 
De preventiemedewerker zal een actieve rol krijgen bij de uitvoering van de RI&E. Om dit qua tijd 
mogelijk te maken en om de RI&E “levend” te houden wordt de RI&E gefaseerd in verschillende deel 
RI&E’s uitgevoerd. De deel RI&E’s bevatten telkens een specifiek risico dat geïnventariseerd zal 
worden.  Dit zal dus verspreid over meerdere jaren plaatsvinden. 
Een deel RI&E zal in principe altijd OVO en Saenstroom breed worden opgepakt, wat betekent dat 
elke school in dezelfde periode met dezelfde inventarisatie van hetzelfde risico bezig is. De 
betreffende docenten en de preventiemedewerker zullen hierin  actief betrokken worden zodat zij 
goed op de hoogte zijn van de veiligheidsrisico’s. Scholing en onderricht vormen hierbij een 
belangrijk onderdeel. 
   
De RI&E’s worden begeleid door de arbo- en veiligheidscoördinator van OVO Zaanstad. De 
directeur is eindverantwoordelijk voor de RI&E. De directeur is ook verantwoordelijk voor het 
informeren en betrekken van de MR.  
 
Toetsing 
De toetsing van de RI&E zal plaatsvinden door een gecertificeerde veiligheidskundige van een 
externe organisatie. 
Plan van aanpak 
Op grond van de resultaten van de RI&E wordt een plan van aanpak opgesteld. Hierin staat: 

- welke risico’s met welke prioriteit aangepakt worden;  
- welke werkzaamheden hiermee gepaard gaan;  
- wie daarvoor verantwoordelijk is; 
- welk budget in termen van tijd en geld daarmee gemoeid is; 
- welke activiteiten al zijn uitgevoerd.  

 
De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan van aanpak.  
Het plan van aanpak zal door de directeur besproken worden met de preventiemedewerker, de 
arbo- en veiligheidscoördinator en de MR. 
 
Aan het eind van het schooljaar wordt het plan van aanpak geëvalueerd en aangepast voor het 
volgende jaar. Dit gebeurt aan de hand van een door de preventiemedewerker te vervaardigen 
voortgangsverslag (een overzicht van al dan niet gerealiseerde maatregelen). 
 
De arbo- en veiligheidscoördinator bundelt alle bevindingen en rapporteert jaarlijks aan het Hoofd 
Facilitaire Dienst, welk vervolgens aan het Bestuur rapporteert.  
 

Veiligheidsinspectierondes 
Er kunnen allerlei regels en procedures gemaakt worden maar een beleid valt of staat met de 
uitvoering daarvan. Gedrag hierin is zeer bepalend en daarom is controle op uitvoering van beleid 
belangrijk. Een veiligheidsinspectieronde is een controle-instrument waarmee de veiligheid op 
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school in kaart kan worden gebracht. Een veiligheidsinspectieronde wordt afgenomen door de 
directeur en de preventiemedewerker van de school samen met de arbo- en veiligheidscoördinator 
van OVO Zaanstad. De veiligheidsinspectieronde vindt bij voorkeur onaangekondigd en minimaal 1x 
per jaar plaats. De veiligheidsinspectieronde wordt afgenomen met behulp van een checklist. De 
checklists van de veiligheidsinspectierondes van alle scholen worden door de arbo- en 
veiligheidscoördinator gebundeld tot één rapportage voor het Hoofd Facilitaire Dienst.  
 
Naast deze jaarlijkse veiligheidsinspectieronde loopt de preventiemedewerker zelf tenminste 1 x per 
jaar een veiligheidsronde door de school en maakt hiervan een verslag voor de directeur en de arbo- 
en veiligheidscoördinator. 
 

Veiligheidsrisicokaarten  
Een veiligheidsrisicokaart is een instrument waarmee de Facilitaire Dienst de directeur en het 
Bestuur informeert over de veiligheidssituatie (risico’s) in en om de scholen.  
De arbo- en veiligheidscoördinator stelt 3 x per jaar, gekoppeld aan de perioderapportages voor het 
Bestuur, de veiligheidsrisicokaarten op. De Facilitaire Dienst heeft bepaald welke informatie wel en 
welke niet op de veiligheidsrisicokaart wordt vermeld. De veiligheidsrisicokaarten zijn een 
managementtool  bij het maken, evalueren, actualiseren en indien nodig aanpassen van het 
(veiligheids)beleid en zullen dan ook worden gebruikt voor de PDCA cyclus.  
 
Om de veiligheid op de scholen goed  in beeld te hebben en te kunnen monitoren is er per school 
een veiligheidsrisicokaart. Veiligheid is onderverdeeld in 8 thema ’s (risicogebieden) en per gebied is 
het veiligheidsrisico in kaart gebracht door middel van een kleurcodering. Groen staat voor een 
veilige situatie. Oranje betekent  dat de veiligheid op dat risicogebied onbekend is of  in behandeling 
is. Onbekend betekent dat het nader onderzocht zal worden. In behandeling zal vaak  betekenen dat 
een externe partij iets heeft afgekeurd en waarop actie wordt ondernomen; zolang de actie niet is 
afgerond blijft de codering oranje. Rood betekent dat er een dusdanig veiligheidsrisico 
geconstateerd  is dat directe actie vereist is om het probleem op te lossen. Vaak worden hier 
tijdelijke maatregelen uitgevoerd zoals het weghalen van het betreffende apparaat, afsluiten van het 
gas of andere beschermingsmaatregelen uitgevoerd zoals het aanbrengen van filterkoppen op 
douches.  
 
Voor de coderingsgebieden oranje en rood zal door de arbo- en veiligheidscoördinator in 
samenspraak met de preventiemedewerker van de school een actieplan worden opgesteld. Dit 
actieplan wordt altijd voorgelegd aan de directeur van de school. De arbo- en veiligheidscoördinator 
rapporteert over de voortgang.  
 

Scholing, voorlichting  & onderricht   
Het doel van scholing is het vergroten van de bewustwording bij de docenten van de 
veiligheidsrisico’s in de practicumlokalen en het verhogen van de betrokkenheid van de docent bij de 
inrichting van het practicumlokaal. 
Daarnaast heeft iedere docent de verplichting om zich in zijn vakgebied te scholen en op de hoogte 
te blijven van de laatste ontwikkelingen op zijn/haar vakgebied, de zogenaamde 
deskundigheidsbevordering. Met betrekking tot het veiligheidsbeleid geldt dit voor vier specifieke 
doelgroepen, te weten de preventiemedewerkers, de medewerkers binnen de BiNaSksectie, 
specifiek de technisch onderwijsassistent (toa), de medewerkers binnen de verschillende afdelingen 
techniek, de medewerkers Zorg & Welzijn, Consumptief en de LO-docenten.  
 
De arbo- en veiligheidscoördinator zal een centrale rol vervullen in de inventarisatie van de behoefte 
aan opleidingen en scholingen op het gebied van arbo en veiligheid. Desgewenst zal via de afdeling 
Facilitaire Dienst de scholing worden ingekocht en georganiseerd.   
 
Preventiemedewerkers                                                                                                           
Om ervoor  te zorgen dat de preventiemedewerker goed bewust is van zijn takenpakket en 
verantwoordelijkheden, dient elke preventiemedewerker tenminste de basiscursus  
“preventiemedewerker” met goed resultaat gevolgd te hebben. Deze scholing wordt verzorgd door 
de Arbo-VO. Daarnaast zal in 2014 elke preventiemedewerker de cursus “Arboscan-VO” moeten 
volgen om de nieuwe werkwijze en aanpak RI&E op de school te kunnen coördineren. Het uitvoeren 
van de RI&E in deel RI&E’ s zal gecombineerd worden met bijscholing in het betreffende 
deelgebied. 
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De BiNaSk medewerkers                                                                                                                   
Tijdens de inspectierondes is gebleken dat de kennis bij de medewerkers niet altijd actueel en 
aanwezig is. Een bijscholing op het gebied van “Veiligheid en regelgeving” is voor de medewerkers 
aan te bevelen. 
 

Financiën 
In het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is een budget gereserveerd voor keuring & onderhoud. 
Hieronder vallen alle apparaten, machines en installaties welke aard- en nagelvast zijn, zoals: liften, 
noodverlichting, vluchtwegaanduidingen, inspectie vloeren gymzalen, brand- en blusmiddelen, de 
inbraakinstallatie, de brandmeldinstallatie, de  RWA-installatie en de installaties BiNaSk. 
Voor de overige machines en apparatuur zoals: gymtoestellen, machines in technieklokalen en 
apparatuur in lokalen Zorg & Welzijn en Consumptief is een budget gereserveerd onder  Onderhoud 
Leer-en Hulpmiddelen.  
De arbo- en veiligheidscoördinator adviseert de directeur over mogelijke reserveringen binnen de 
scholingsbudgetten op het gebied van Arbo & Veiligheid. 
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3. Gebouw & Omgeving 
 
Onder Gebouwveiligheid worden die aspecten verstaan die een directe relatie hebben met het 
gebouw zelf. Hierbij moet gedacht worden aan: de beveiliging van het gebouw, het ontruimingsplan, 
de BHV-organisatie en het onderhoud en keuringen van vaste elementen zoals de liften en de 
noodverlichting in het gebouw. 
Onder omgevingsveiligheid wordt verstaan de directe omgeving van de school. Belangrijke 
aandachtspunten hierbij zijn:  

- Het schoolplein (algehele staat van onderhoud en deugdelijke omheining); 

- Voldoende fietsenstalling; 

- Veilige aanfietsroutes; 

- Goede verlichting; 

- Looppaden en vluchtwegen vrij;  

- Risicofactoren in de nabije omgeving.  

3.1 Inbraakveiligheid 
De toegangscontrole op de scholen (met uitzondering van de Brug en Saenstroom opdc) vindt 
plaats door middel van een receptie/baliefunctie. De medewerkers aan deze balie bepalen aan wie 
er wel of geen toegang tot de school wordt verleend. Er wordt geen gebruik gemaakt van pasjes. 
Een inbraak geeft een behoorlijke overlast in de dagelijkse bedrijfsvoering, daarnaast gaat het vaak 
gepaard met veel materiële schade. Het is daarom belangrijk om de school buiten openingstijden 
goed te beveiligen tegen ongewenst bezoek. 
Detectie, alarmering en opvolging zijn hierbij belangrijk. De school is daarom voorzien van een 
alarmsysteem, bestaande uit verschillende detectiepunten verspreid over het gebouw. Naast 
technische maatregelen is het belangrijk dat de school de volgende beveiligingsmaatregelen in acht 
neemt: 

- Iedere dag wordt een opening- en sluitronde gemaakt; 

- Er wordt gebruik gemaakt van persoonlijke in- en uitschakelcodes; 

- Codes worden minimaal 1x per jaar gewisseld; 

- Codes voor externe bedrijven worden na iedere vakantie (of einde werkzaamheden) 

gewisseld; 

- De waarschuwings- en opvolgingslijst is actueel. 

 

Inbraakinstallatie                                                                                                                      
Om vandalisme- en inbraakschade te beperken, is elke school beveiligd door middel van een 
inbraakinstallatie tegen ongewenste bezoekers. Deze inbraakinstallatie bestaat uit 
bewegingsmelders die aangebracht zijn in de ruimten op de begane grond en de  verkeersruimten 
op de overige verdiepingen. 1x per jaar vindt onderhoud plaats aan de inbraakinstallatie.  
Daarnaast is er een abonnement afgesloten voor de centrale meldkamer en de alarmopvolging. De 
meldkamer reageert bij alarmmeldingen en als op afwijkende tijden wordt in- of uitgeschakeld. Na 
iedere alarmopvolging wordt door G4S een dienstrapport opgesteld met daarin de bijzonderheden 
van de melding. Deze melding wordt door FD (1

e
 lijn) naar de huismeester gestuurd.  

3.2 Cameratoezicht 
Naast een inbraakinstallatie maken alle scholen gebruik van cameratoezicht. De camera’s 
beveiligen het gebouw en zijn met name gericht op de entree (toegangscontrole). Daarnaast zijn ze 
ook bedoeld om meer zicht te geven op de kwetsbare plekken in en rond het gebouw waar de 
leerlingen verblijven zoals de aula, kluisjesomgeving en de fietsenstalling.  

3.3 Ontruimingsplan 
Dit onderdeel zou men misschien verwachten bij het hoofdstuk Brandveiligheid maar is bewust 
opgenomen in dit hoofdstuk Gebouwveiligheid. Een ontruimingsplan treedt immers niet alleen in 
werking bij brand, maar geldt ook voor andere calamiteiten zoals het ontvangen van dreigbrieven 
en/of bommeldingen, stormschade, wateroverlast of een gaslek. 
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In geval van één van deze noodsituaties is het belangrijk dat alle leerlingen en medewerkers snel en 
adequaat de school kunnen verlaten. Nooduitgangen en andere vluchtmogelijkheden dienen 
daarom altijd goed bereikbaar te zijn. Daarnaast heeft elke school een ontruimingsplan. In het 
ontruimingsplan worden hiervoor tenminste de volgende onderdelen vastgelegd: 

- Basis gegevens gebouw; 

- De BHV-organisatie; 

- Gegevens installatie (BMI, noodverlichting, blusmiddelen, vluchtwegen); 

- Procedure alarmering; 

- Procedure ontruiming; 

- Instructies en taken personeel; 

- Instructies BHV-ers; 

- Plattegronden. 

 
De directeur is verantwoordelijk voor het ontruimingsplan. Voorwaarde voor een goede ontruiming is 
dat het ontruimingsplan bij alle medewerkers bekend is, dat mutaties in het ontruimingsplan worden 
bijgehouden en dat er minimaal 1x per schooljaar een ontruimingsoefening wordt gehouden. Een 
ontruimingsoefening vindt bij voorkeur voor de herfstvakantie plaats zodat ook nieuwe leerlingen 
goed voorbereid zijn. Elke ontruimingsoefening dient na afloop schriftelijk door het hoofd BHV te 
worden geëvalueerd. Het evaluatieformulier wordt verzonden naar de arbo- en 
veiligheidscoördinator en de directeur. 

3.4  Bedrijfshulpverlening (BHV)     
Iedere school heeft een eigen BHV-organisatie die in werking treedt bij een calamiteit. Deze BHV-
organisatie moet voldoen aan de Europese kaderrichtlijn veiligheid en gezondheid op het werk 
(89/391/EEG) en aan de Arbowet artikel 3, 5, 8 en 15a. De BHV-organisatie bestaat uit een hoofd 
BHV en een aantal BHV-ers. Het aantal BHV-ers is voor de scholen afhankelijk van het aantal 
leerlingen en de aard, grootte en complexiteit van het gebouw. Het hoofd BHV is verantwoordelijk 
voor het actueel houden van het aantal bhv-ers.  
De BHV-er kent 4 hoofdtaken: 

- Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle leerlingen en medewerkers in de 

vestiging;                                                                 

- Het beperken en bestrijden van brand; 

- Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen; 

- Het beperken van de gevolgen bij ongevallen. 

 
BHV-scholing          
Om het aantal BHV-ers binnen een school actueel te houden moeten medewerkers opgeleid 
worden. Daarnaast worden de huidige BHV-ers 1x per jaar bijgeschoold zodat de kennis up-to-date 
wordt gehouden. Om de scholing zo veel mogelijk realistisch te laten zijn, vindt deze  bij voorkeur 
plaats op de schoollocatie zelf. De scholing wordt in goed overleg met de preventiemedewerkers 
centraal ingekocht. De preventiemedewerker is contactpersoon vanuit de school naar het 
opleidingsinstituut. 
Na iedere bijscholing krijgt de medewerker een bewijs van deelname als opvolging van het 
verkregen scholingscertificaat bij de eerste BHV-scholing. Elke BHV-er krijgt jaarlijks een vergoeding 
volgens de CAO. Vergoeding vindt plaats nadat scholing heeft plaatsgevonden en een kopie van het 
scholingscertificaat is ingeleverd bij P&O. De noodzakelijke opleidingen en bijscholingen voor de 
BHV-ers worden centraal geregeld door de arbo- en veiligheidscoördinator van OVO 
Zaanstad/Saenstroom. De arbo- en veiligheidscoördinator  is de contactpersoon naar het 
opleidingsinstituut. 

3.5     Noodverlichting 
Om veilig de school te kunnen verlaten wanneer de elektriciteit uitvalt moet de verlichtingsinstallatie 
aangesloten zijn op een voorziening voor noodstroom. De noodverlichting moet dan binnen 15 
seconden zijn geactiveerd en vervolgens gedurende ten minste 60 minuten aaneengesloten 
verlichting geven.  
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Om ervoor te zorgen dat de noodverlichting en vluchtwegaanduiding aan bovenstaande eis voldoet 
wordt deze 1x per jaar onderhouden en gekeurd door een extern elektrotechnisch installateur. Na 
iedere keuring wordt een rapport afgegeven als bewijs.   
 
De volgende wetgeving is hierop van toepassing: 

- NEN 1838 noodverlichting; 

- NEN 6088 Vluchtrouteaanduiding; 

- NEN 1010 veiligheid laagspanningsinstallaties; 

- Bouwbesluit 2012 artikel 6; 

- Arbobesluit 3.7 veilig gebruik van vluchtwegen en nooduitgangen; 

- Arbobesluit 3.9 noodverlichting. 

3.6        Liftkeuringen 
Om een veilig gebruik van de liften te vergroten worden in elke school de aanwezige liften 1x per 1½ 
jaar objectief en onafhankelijk gekeurd door een externe organisatie op basis van wettelijke eisen, 
gesteld in het warenwet besluit liften. Na iedere (goed)keuring wordt een certificaat afgegeven en in 
de lift is het keuringsproces zichtbaar d.m.v. een keuringssticker voorzien van een datum. Daarnaast 
vindt 2 a 3 x per jaar onderhoud plaats, afhankelijk van de frequentie van het gebruik van de lift en 
de soort en grootte van de lift.  

3.7 Asbestbeheersing 
Asbest is een gevaarlijke stof die kan voorkomen in gebouwen die gebouwd zijn voor 1994. Het 
gebouw van Saenstroom is opgeleverd in 2009 en kent geen asbest problematiek. 
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4. Veiligheid Technieklokalen 

4.1 Keuring machines 
Onder machineveiligheid verstaan we een juiste en veilige werking en gebruik van alle machines,  
apparaten en gereedschap in het gehele schoolgebouw. Ook ladders en trappen worden hiertoe  
gerekend.  
Om deze veiligheid te kunnen waarborgen worden het elektrisch gereedschap en de machines 1x 
per jaar aan een inspectie en keuring onderworpen. De keuring vindt plaats op basis van de NEN 
3140 (Werken met laagspanningsinstallaties) en het ARBO besluit art. 7.4a lid3. 
 
De frequentie van de keuring wordt bepaald door een aantal factoren:  

- De kundigheid van medewerkers; 

- Frequentie van gebruik; 

- Staan de apparaten los of vast en; 

- Staan de apparaten binnen of buiten. 

4.2 Veiligheidsafspraken 
Naast controle op de machineveiligheid door een extern bedrijf zal intern binnen de school de 
veiligheid in de technieklokalen worden bewaakt door de docenten techniek. Hierbij zijn de volgende 
zaken belangrijk: 
 
Veiligheidsregels                                                                                                                      
In het praktijklokaal hangen veiligheidsregels zichtbaar in het lokaal voor de leerlingen. Daarnaast 
worden in begin van het schooljaar deze veiligheidsregels op schrift uitgereikt aan de leerlingen en 
wordt er in de 1

e
 les aandacht aan besteed. De docent controleert dagelijks of de leerlingen zich 

houden aan deze voorschriften. Het zijn voorschriften met betrekking tot kleding, gebruik van 
beschermingsmiddelen en het werken met de machines. 
 
Instructiekaarten                                                                                                                       
Bij iedere machine in de technieklokalen hangt een instructiekaart waarop staat aangegeven hoe 
veilig met de machine moet worden omgegaan.   
 
Controlelijsten                                                                                                                             
Voor iedere machine is er een specifieke controlelijst* gericht op de veiligheidsaspecten van de 
machine. Deze controlelijsten worden 3x per jaar ingevuld door de docenten. De 
preventiemedewerker heeft als taak periodiek te controleren of deze controlelijsten worden ingevuld 
en hierover te rapporteren aan het management en de arbo- en veiligheids cöordinator. De 
controlelijsten zitten samen met de veiligheidsregels en de instructiekaarten in één veiligheidsmap.  
*Deze controlelijsten zijn gemaakt door Voion in samenwerking met het VMBO consortium beroepsonderwijs 

4.3 opslag gasflessen 
Gasflessen kunnen worden gebruikt bij practicumlessen BiNaSk en bij  laswerkzaamheden bij 
metaalafdelingen.  Bij Saenstroom opdc zijn geen gasflessen aanwezig. 
 
 
 
 
 

5. Veiligheid BiNaSk lokalen 
 
Onder BiNaSk wordt verstaan de biologie-, natuurkunde- en scheikundelokalen met het daar 
bijhorende kabinet en magazijn. De risico’s in deze ruimten kenmerken zich door het werken met 
allerlei chemische en vaak brandbare stoffen, het doen van proefjes met elektriciteit en het werken 
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met gasbranders soms in combinatie met water. Mogelijke risico’s zijn dan ook gaslekkages, 
ontploffingen, elektrische schok en/of brand. 
 
Om de veiligheid in de BiNaSk lokalen te waarborgen vindt er jaarlijks onderhoud en keuring plaats 
aan de installatie, dienen er veiligheidsregels te zijn voor de leerlingen en zijn er eisen m.b.t. de 
opslag van chemicaliën.  

5.1 Keuring & Onderhoud 
Om de veiligheid in de BiNaSk lokalen te waarborgen en eventuele gebreken tijdig te signaleren 
vindt er jaarlijks keuring en onderhoud plaats aan de volgende elementen: aansluitingen electra, 
waterinstallatie, afvoerleidingen, gasleidingen, de zuurkast (voldoende afzuiging) en de opslag van 
chemicaliën. Keuring en onderhoud vindt plaats op basis van onderstaande normeringen en 
richtlijnen: 

- NEN1010 Elektrotechnische laagspanningsinstallaties; 

- NEN1078 Gasinstallaties tot 500 mbar; 

- NPR 3378 Praktijkrichtlijn gasinstallaties; 

- NPR 4500 voor correcte plaatsing zuurkasten; 

- NEN 1006 Algemene Voorschriften voor leidingwaterinstallaties (AVWI-2002); 

- NEN 3140 Bedrijfsvoering elektrotechnische installaties. 

5.2 Veiligheidsregels BiNaSk lokalen 
Naast controle op de installatieveiligheid door een extern bedrijf zal intern binnen de school de 
veiligheid in de BiNaSk lokalen worden bewaakt door de technisch onderwijsassistent (TOA) in 
samenwerking met de verschillende docenten binnen de BiNaSk sectie. De TOA speelt hierbij een 
belangrijke rol. De TOA signaleert, controleert en is eerste aanspreekpunt voor externe partijen en 
de Facilitaire Dienst.  
 
In elk praktijklokaal hangen veiligheidsregels zichtbaar in het lokaal voor de leerlingen. Daarnaast 
worden in het begin van het schooljaar deze veiligheidsregels op schrift uitgereikt aan de leerlingen 
en wordt er in de 1

e
 les aandacht aan besteed. De docent controleert dagelijks of de leerlingen zich 

houden aan deze voorschriften. Het zijn voorschriften met betrekking tot kleding, gedrag in het 
lokaal, gebruik van beschermingsmiddelen en het werken met diverse apparatuur zoals 
gasbranders.  

5.3 Opslag gevaarlijke stoffen  
Medewerkers en leerlingen komen bij de practicumlessen van BiNaSk (voornamelijk scheikunde) in 
aanraking met gevaarlijke stoffen. Het is daarom belangrijk dat bij een calamiteit de school op de 
hoogte is van deze gevaarlijke stoffen en dat deze veilig worden opgeslagen. De eisen die worden 
gesteld aan de opslag van gevaarlijke stoffen zijn geregeld met de Publicatiereeks Gevaarlijke 
Stoffen (PGS). Men dient zich bij veilig opslaan van gevaarlijke afvalstoffen te houden aan de 
PGS15-wetgeving, wat betekent dat de scholen zich aan de volgende eisen moeten houden: 
- Onbevoegden mogen geen toegang kunnen krijgen; 

- Gevaarlijke stoffen worden opgeslagen in een speciaal daarvoor bestemde chemicaliënkast; in 

sommige situaties is ventilatie nodig; 

- Bij calamiteiten behoren stoffen zo opgeslagen te zijn dat ze niet exploderen; 

- Bepaalde stoffen mogen niet bij elkaar opgeslagen worden; 

- Brandgevaarlijke goederen dienen te worden opgeslagen in een brandwerende kast; 

- Gevaarlijke stoffen dienen geregistreerd te worden volgens een register dat actueel gehouden 

moet worden.  

 
Geadviseerd wordt om gebruik te maken van de module “chemicaliënmanager” of een vergelijkbare 
methodiek om de registratie van gevaarlijke stoffen goed te beheren en op de hoogte te blijven van 
de laatste ontwikkelingen op het gebied van eisen en opslag gevaarlijke stoffen. 
 
Indien zich een incident met een gevaarlijke stof voordoet in een praktijklokaal of kabinet dan geldt 
onderstaande algemene procedure: 
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- Breng de leerlingen en u zelf in veiligheid; 

- Sluit de ramen; 

- Sluit de ruimte af; 

- Licht de directie in; 

- Licht  het hoofd Facilitair in (Wat is er gebeurd/welke stof (fen) is/zijn er bij betrokken); 

- De afdeling Facilitaire Dienst neemt vanaf hier de regie over en maakt afspraken met externe 

instanties (zoals VROM, GGD) om samen de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen. 
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6. Brandveiligheid 
 
 
Een brand kan de continuïteit van de dagelijkse bedrijfsvoering van een school ernstig bedreigen. 
Daarnaast is het risico van ernstige verwonding of zelfs een dodelijk ongeval in geval van brand, 
zonder maatregelen, zeer hoog. Om bovenstaande redenen worden in een school preventieve 
maatregelen genomen die (uitbreiding van) een brand en ongevallen met leerlingen en 
medewerkers moeten voorkomen en schade aan het gebouw en/of interieur zo beperkt mogelijk 
houden.  
 
We kunnen de volgende preventieve middelen en maatregelen onderscheiden: 

- Het hebben van een gebruiksmelding; 

- Het hebben van een ontruimingsplan; 

- Onderhoud aan elektrische installaties; 

- Het organiseren van de Bedrijfshulpverlening (BHV);  

- De aanwezigheid van brand- en blusmiddelen; 

- De aanwezigheid van een brandmeld- en ontruimingsinstallatie. 

 6.1 De Gebruiksmelding 
De school heeft zijn eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de uitvoering van de wet- en 
regelgeving betreffende brandveiligheid. Deze brandveiligheidseisen komen in de praktijk tot uiting 
in de gebruiksmelding van het gebouw. Zonder een geldige gebruiksmelding mag een school het 
gebouw wettelijk niet gebruiken. De gebruiksmelding bestaat uit een aanvraag en tekeningen van 
het gebouw waarop de brandveiligheid is weergegeven door middel van het aangeven van de 
diverse compartimentering binnen het gebouw en de aanwezigheid van  noodverlichting, 
vluchtwegaanduidingen en  brand- en blusmiddelen.  
 
De brandweer komt, afhankelijk van de grootte van de school, controleren of aan de eisen wordt 
voldaan en of het dagelijks gebruik geen belemmeringen in de brandveiligheid met zich meebrengt. 
De taak van de huismeester is dan ook om ervoor te zorgen en te bewaken dat vluchtroutes niet 
belemmerd worden.  

6.2 Brand- en blusmiddelen 
Onder brand- en blusmiddelen wordt verstaan de brandslanghaspels, de blustoestellen en de 
blusdekens. Het aantal benodigde voorzieningen binnen een school wordt bepaald in het 
bouwbesluit en gecontroleerd door de brandweer. 
 
Om de veiligheid te waarborgen en eventuele gebreken tijdig te signaleren worden de brand- en 
blusmiddelen 1 x per jaar onderhouden en gekeurd door een externe organisatie. Na iedere keuring 
wordt een inspectierapport opgesteld. De huismeester heeft als taak het regelmatig zichtbaar 
controleren van de verzegeling brand- en blusmiddelen en is verantwoordelijk dat het 
keuringsrapport wordt opgeborgen in het logboek Brandweer.   
 
Onderstaande NEN-normeringen zijn hierop van toepassing: 

- NEN- EN 671-3 onderhoud brandslanghaspels 

- NEN 2559 onderhoud draagbare blustoestellen 

 

6.3 De brandmeld- en ontruimingsinstallatie   
Om een brand op school  in een vroeg stadium van de brandontwikkeling te signaleren, maken de 
scholen gebruik van een brandmeldinstallatie in combinatie met automatische brandmelders.  
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Omdat branden bij een school ook heel vaak ontstaan door brandstichting buiten de openingstijden 
van een school is de alarmopvolging buiten de schooltijd georganiseerd via een particuliere 
alarmcentrale (PAC). Het is daarom van belang dat de brandmeldinstallatie op de school is 
gekoppeld aan de inbraakinstallatie.  
 
Het beheer, controle en onderhoud van de brandmeld- en ontruimingsinstallatie is geregeld in de 
NEN 2654 en valt uiteen in twee aspecten: 
 

- De beheers- en controle taken, ook wel (Opgeleid Persoon) OP taken genoemd.       

Saenstroom besteedt dit uit aan de installateur van de brandmeldinstallatie. 

- Jaarlijks onderhoud en keuring van de brandmeldinstallatie; dit wordt uitgevoerd door de 

betreffende installateur van de brandmeldinstallatie op de school. 
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7. Veiligheid drinkwater & legionellabeheersing 
 
De kans dat een medewerker of leerling ziek kan worden door een legionellabesmetting is uiterst 
gering. Een school binnen het voortgezet onderwijs valt dan ook niet onder de zogenaamde 
prioritaire instellingen waar de overheid wetten of regels voor oplegt, maar wel is zorgplicht van 
toepassing. Saenstroom wil, mede door de publiek opinie over legionella, gehoor geven aan deze 
zorgplicht.  
 
Deze zorgplicht is vrij in te vullen en geeft dus niet aan welke maatregelen je als organisatie moet 
nemen. De zorgplicht geeft alleen aan dat bij collectieve drinkwaterinstallaties, de eigenaar c.q. de 
beheerder verplicht is om deugdelijk drinkwater te leveren op de tappunten. 
Saenstroom geeft invulling aan de zorgplicht door de volgende beheersmaatregelen uit te laten 
voeren : 

- Het wekelijks spoelen van de tappunten met weinig of geen verbruik;  

- Eén keer per jaar meten van de temperatuur van diverse waterpunten; 

- Eén keer per jaar controleren van de keerkleppen op een goede werking. 

 
Toetsing d.m.v. monstername kritische tappunten 
Om de kwaliteit van het water te kunnen monitoren en te kunnen afleiden of bovengenoemde  
beheersmaatregelen effectief zijn, dat wil zeggen om te controleren of er legionella aanwezig is in de 
waterleiding, wordt er één keer per jaar een aantal watermonsters afgenomen.  
Het aantal te nemen monsters wordt bepaald conform de  zogenaamde staffelmethode die ook 
wordt toegepast bij de zogenaamde prioritaire locaties (niet zijnde zorgplicht). Bij het toepassen van 
deze staffel wordt rekening gehouden met eerdere uitslagen en monsters die genomen zijn op 
kritische plaatsen. Zie onderstaande tabel. 
 
Tabel staffelmethode 

Aantal tappunten aantal meetpunten 

1 tot 50  2 

51 tot 100 4 

101 – 200 6 

201 – 400 8 

401 - 800 10 10 

801 - 1600 12 

Meer dan 1600  14 

  
 
De kritische tappunten in de school bevinden zich in de waterinstallatie waar sprake is van 
verneveling. Dit beperkt zich tot de douches in de kleedkamers van de gymlokalen in eigen beheer. 
Voor de gymzaal die niet in eigen beheer is, ligt de verantwoordelijkheid bij de eigenaar/beheerder 
van de gymzaal. Indien deze geen monstername laat uitvoeren, en de school wil wel weten of het 
douchewater legionellavrij is, kan desgewenst de directeur hiervoor opdracht geven aan de 
Facilitaire Dienst.  
Bij de oog- en nooddouches in de BiNaSklokalen vindt geen monstername plaats omdat deze 
douches geen regulier gebruik kennen. De oog- en/of nooddouches hoeven daarom, als 
uitzondering bij weinig of geen verbruik, ook niet wekelijks te worden gespoeld. Indien de oog- en/of 
nooddouche bij een calamiteit gebruikt wordt, moet de betreffende leerling of docent zich wel op 
legionella laten testen en zal de oog- en/of nooddouches ook bemonsterd worden.  
 
De beheersmaatregelen, met uitzondering van het wekelijks beheer, worden uitgevoerd door een 
extern bedrijf wat hierin is gespecialiseerd. Na iedere monstername wordt een onderzoeksrapport 
met  de resultaten opgesteld. Indien de resultaten positief zijn, wordt nogmaals (thermisch) gespoeld 
en bemonsterd. Bij herhaalde aanwezigheid van legionella bacteriën worden beschermende 
maatregelen getroffen voor de gebruikers. Daarnaast worden er effectieve maatregelen genomen 
om de besmetting te verwijderen. Hiervoor kan het nodig zijn dat eerst een brononderzoek wordt 
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uitgevoerd. Dit zijn meestal technische aanpassingen aan de installatie of een mogelijke chemische 
desinfectie van de installatie. 
De volgende wetgeving is van toepassing: 
 

- Drinkwaterbesluit artikel 26; 

- NEN  EN 1006 (keerkleppen); 

- Water Werkbladen 1.4G (Vewin). 
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8. Inrichting  
 
Onder inrichting worden alle overige elementen in een gebouw verstaan die niet specifiek in de 
vorige hoofdstukken zijn benoemd, te weten: de vloerbedekking, de stoffering en het meubilair. Elk 
inrichtingselement kent zijn eigen veiligheidsaspect waarmee de Facilitaire Dienst rekening houdt bij 
de inrichting van een ruimte in een school.  
 
Vloerbedekking  
De vloerbedekking mag in het algemeen niet te glad zijn en in horecaruimten en praktijklokalen geldt 
de specifieke eis dat deze enigszins stroef moet zijn om uitglijden en valpartijen te voorkomen.  
 
Gordijnen 
Gordijnen in algemene verblijfsruimten mogen geen nooduitgangen belemmeren en behoren 
brandvertragend te zijn om verdere brandverspreiding te voorkomen. In het logboek van de 
brandweer dient een certificaat te zitten waarmee aangetoond kan worden dat de betreffende 
gordijnen behandeld zijn.  
 
Meubilair  
Bij inkoop van meubilair geldt een aantal veiligheidseisen, die inhouden dat de inrichting de 
veiligheid van de gebruikers dient te waarborgen, zodanig dat bij brand geen toxische of corrosieve 
dampen ontstaan en dat er bij normaal gebruik geen allergische reacties ontstaan en een minimale 
kans op verwondingen bestaat. Bij het gebruik van het meubilair mogen geen gevaarlijke stoffen 
zoals, broom, dioxine en formaldehyde vrijkomen. Tafels hebben bij voorkeur afgeronde hoeken 
zodat de medewerker of leerling zich niet te hard kan bezeren bij eventueel stoten. Stoelen in aula’s 
en kantine’ s moeten bij grote activiteiten gekoppeld worden zodat vluchtroutes in tact blijven en de 
stoelen geen hindernis vormen bij een eventuele calamiteit. 
 

8.1 Inrichting praktijklokaal koken 
Het keukenlokaal heeft diverse horeca apparatuur tot zijn beschikking. Deze apparatuur zoals ovens 
en gasfornuizen wordt jaarlijks gecontroleerd en onderhouden  door de betreffende  leverancier. 
Hiervoor zijn onderhoudscontracten afgesloten. Regelmatig onderhoud bevordert  een veilige 
werking en een veilig gebruik van de apparatuur. De NEN 3140 is hierbij het uitgangspunt. 
 

8.2 Inrichting Gymzalen 
Van de gymzalen die in  eigendom zijn wordt jaarlijks door het bedrijf Descol de sportvloer 
geïnspecteerd zodat de conditie van de vloer in topvorm blijft. De vloeren worden op verschillende 
punten gecontroleerd waaronder het veiligheidsaspect: stroefheid sportvloer. Van de inspectie wordt 
een onderhoudsrapport afgegeven en  indien nodig worden door de facilitaire dienst de nodige 
vervolgacties uitgezet. 
 
Het grote veiligheidsrisico in gymzalen ligt bij de diverse toestellen. Naast de vloeren worden dan 
ook bij elke gymzaal  de diverse speeltoestellen en klimrekken jaarlijks aan een inspectiebeurt 
onderworpen. De toestellen worden gecontroleerd op deugdelijkheid van het materiaal waardoor 
getracht wordt onnodige valpartijen en ongelukken te voorkomen.    
 
Indien uit de inspectie blijkt dat een toestel niet veilig is bevonden, dan wordt dit toestel afgekeurd en 
is de school er verantwoordelijk voor dat het toestel per direct wordt verwijderd. De 1

e
 lijn 

medewerkers van de afdeling Facilitaire Dienst is verantwoordelijk voor de uitvoer van de benodigde 
reparaties. Zij zullen ook de directeur informeren over het inspectierapport en in nauw overleg de 
noodzakelijke vervolgacties uitzetten zodat alle toestellen weer conform de gestelde eisen veilig 
gebruikt kunnen worden. 
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Inleiding  
 
Dit arbobeleidsplan is opgesteld voor Stichting Saenstroom en is een voortzetting van het huidige 
arbobeleidsplan van 2005. 
  
Het doel van Stichting Saenstroom is kwalitatief hoogwaardig onderwijs te verzorgen. Daartoe is 
goed personeelsbeleid een voorwaarde. Binnen het streven naar goed werkgeverschap past een 
eigentijds personeelsbeleid waarbinnen voldoende aandacht is voor de werkomgeving en de 
arbeidsomstandigheden. Op basis van de Arbeidsomstandighedenwet voert Saenstroom een beleid 
om deze zaken te optimaliseren. Het arbobeleidsplan is een onderdeel van het Welzijn en 
Gezondheidsbeleid dat momenteel binnen Saenstroom wordt ontwikkeld. 
 
In het arbobeleidsplan worden de uitgangspunten en doelstellingen van het arbobeleid van 
Saenstroom beschreven. Het is belangrijk om risico’s voor veiligheid en gezondheid zo veel mogelijk 
te voorkomen zodat medewerkers en leerlingen in een gezonde en veilige omgeving onderwijs 
kunnen geven en genieten. 
 
 
De arbocommissie 
 
April 2010 
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1 Uitgangspunten 
 
Het Bestuur van Saenstroom en de vestigingsdirectie zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. 
Het arbobeleid maakt hier deel van uit en daarom gelden de volgende algemene uitgangspunten 
ook voor het arbobeleid: 
 
- de zorg voor veiligheid, gezondheid en het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting 

van personeel en leerlingen; 
- het belang van een ongestoorde voortgang van het onderwijsproces; 
- het voldoen aan kwaliteitseisen voor het onderwijs; 
- beleidsafspraken uit overige beleidsdocumenten. 
 
Saenstroom streeft naar optimale arbeidsomstandigheden voor haar personeel en leerlingen. Het 
arbobeleid is gericht op waarborging van de veiligheid en gezondheid van medewerkers en 
leerlingen en op het voorkomen of beheersen van psychosociale arbeidsbelasting (seksuele 
intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk).  Saenstroom organiseert het werk op zo’n 
manier dat onaanvaardbare risico’s in principe zijn uitgesloten. Vermijdbaar verzuim en 
arbeidsongeschiktheid worden zo veel als mogelijk tegengegaan. De vestigingen formuleren hiertoe 
doelen en realistische streefcijfers en evalueren ze ook. Seksuele intimidatie, agressie, geweld, 
pesten en discriminatie worden actief bestreden.   
 
  

1.1 Arbobeleid in essentie 
 
Behalve op genoemde uitgangspunten rust het arbobeleid uiteraard op de Arbowet, het Arbobesluit 
en andere relevante wet- en regelgeving. De doelstellingen van het arbobeleid worden in 
samenhang met de vestigingsdoelstellingen geformuleerd. Dit gebeurt in overleg met de GMR.  
 
Het arbobeleidsplan bevat een omschrijving van het beleid waarmee de hoofddoelstelling wordt 
verwezenlijkt en van de hieruit voortvloeiende taken voor de komende vijf jaar. Indien van 
toepassing wordt voor elk beleidsonderdeel aangegeven: 
-  wie verantwoordelijk is; 
-  welke procedures worden gevolgd; 
-  welke instrumenten worden gebruikt; 
-  welke vorm van interne of externe ondersteuning nodig is; 
-  hoe de kwaliteitsborging is geregeld. 
 
 

1.2 Preventieve zorg  
 
Saenstroom wil risico’s voor veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting zo veel 
mogelijk voorkomen dan wel beheersen.  Saenstroom laat zich bij de zorg voor de veiligheid, 
gezondheid en het voorkomen of beheersen van psychosociale arbeidsbelasting van het personeel 
ondersteunen door deskundige medewerkers (preventiemedewerkers).  
 
 
De taken van deze medewerkers omvatten tenminste de medewerking aan het verrichten en 
opstellen van een RI&E, het uitvoeren van arbomaatregelen en preventieve taken en het adviseren 
aan en overleggen met de medezeggenschapsraad. 
 
Voor de preventie en beheersing van arborisico’s  zijn verschillende middelen beschikbaar zoals 

beschreven in de Arbocatalogus VO (www.arbocatalogus-vo.nl).   
 
Bij de bouw en inrichting van schoolgebouwen verdienen de arbeidsomstandigheden extra 
aandacht. In de omschrijving van de opdracht voor bouw- en inrichtingswerkzaamheden houdt 
Saenstroom uitdrukkelijk rekening met de arboregelgeving. Als de verantwoordelijkheid hiervoor bij 
de gemeente ligt, zal Saenstroom deze belangen inbrengen in het overleg met de verantwoordelijke 
functionaris.  
 
  

http://www.arbocatalogus-vo.nl/
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1.3 Deskundige ondersteuning 
 
Saenstroom laat zich bij haar verplichtingen uit de Arbowet bijstaan door een gecertificeerde 
arbodienst. In overleg met het AMO en de GMR laat Saenstroom zich bij  verzuimbegeleiding 
ondersteunen door deze arbodienst. Er is een vast contactpersoon bij de arbodienst.  
Ook de RI&E ’s worden door deze arbodienst uitgevoerd en begeleid. 
 
Elk jaar evalueert  Saenstroom het contract met de arbodienst. Zo nodig wordt het bijgesteld. 
Namens  Saenstroom is de afdeling P&O het vaste aanspreekpunt voor de arbodienst. Wat betreft 
de verzuimbegeleiding is de direct leidinggevende het aanspreekpunt voor de arbodienst. De 
arbodienst overlegt vervolgens zowel met de contactpersoon van Saenstroom als met de direct 
leidinggevende. 
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2 Organisatie  
 
Het arbobeleidsplan wordt telkens voor een periode van 5 jaar vastgesteld door het Bestuur, nadat 
de GMR ingestemd heeft.   
 
Uitvoering van het arbobeleid vraagt om benoeming en verdeling van taken en 
verantwoordelijkheden.  Arbo-coördinator, preventiemedewerker en bedrijfshulpverlener zijn taken 
die medewerkers kunnen vervullen. Het zijn dus niet per definitie (al dan niet volledige) functies.  
  
Een aantal partijen heeft verantwoordelijkheden voor de organisatie van arbo: het Bestuur, de 
vestigingsdirecteur, de arbocommissie, de arbo-coördinator en de preventiemedewerkers. 
 
In een arbostructuur van Saenstroom ziet dat er als volgt uit: 
 
 
 
 

 
 
 
 
Het Bestuur is eindverantwoordelijk voor het totale arbobeleid van Saenstroom. Onder haar 
verantwoordelijkheid vallen de volgende taken: 
-  vaststellen van het arbobeleidsplan; 
-  vaststellen arbobudget; 
-  delegeren taken en bevoegdheden, arbocommissie aanstellen; 
-  middelen toekennen; 
-  overleg voeren met arbocommissie; 
-  overleg voeren met GMR; 
-  contract sluiten met de arbodienst of andere gecertificeerde arbodeskundigen. 
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2.1 Arbocommissie 

 
Het arbobeleidsplan wordt opgesteld door de arbocommissie. De arbocommissie is aangesteld door 
het Bestuur. De arbocommissie bestaat uit de volgende functionarissen: 
- Hoofd Facilitaire Dienst;  
- Hoofd P&O; 
- P&O-Adviseur; 
- Coördinator Facilitaire Diensten en Gebouwen. 
 
De coördinator facilitaire diensten en gebouwen vervult de rol van arbo-coördinator en is tevens de 
voorzitter van de arbocommissie. 
  
De arbocommissie kent de volgende taken en verantwoordelijkheden: 
-  informeren en adviseren over arbozaken; 
-  arbobeleidsplan opstellen; 
-  arbobudget bewaken; 
-  taakomschrijving preventiemedewerker en bedrijfshulpverlener maken; 
-  taken en bevoegdheden delegeren; 
-  overleg voeren met directie van vestigingen; 
-  organiseren van de BHV; 
-  organiseren arbo-werkgroep; 
-  bewaken naleving arbobeleid. 
 
Voor het einde van ieder schooljaar evalueert de arbocommissie het gevoerde arbobeleid aan de 
hand van dit arbobeleidsplan. Het beleid kan worden bijgesteld als daartoe aanleiding is. 
 
 

2.2 Arbo-coördinator 
 
De arbo-coördinator is de contactpersoon voor alle vestigingen. Deze is de vraagbaak en het 
informatiepunt voor de organisatie. De vestigingen hebben de plicht om de arbo-coördinator te 
informeren en uit te nodigen bij ontruimingsoefeningen. De arbo-coördinator is ook  de 
contactpersoon naar de brandweer. 
 
De arbo-coördinator kent de volgende taken en verantwoordelijkheden: 
-  coördinator van alle arbozaken; 
- arbowerkgroep leiden en stimuleren;  
-  overleggen met en adviseren aan vestigingsleiding; 
-  overleg voeren met preventiemedewerkers; 
-  scholing en training organiseren; 
-  RI&E begeleiden; 
-  bedrijfshulpverlening coördineren. 
 
 

2.3 Vestigingsdirecteur 
 
Op de vestigingen is de vestigingsdirecteur verantwoordelijk voor de uitvoering van het arbobeleid. 
Deze zorgt voor de verdeling van arbotaken op zijn vestiging en wordt daarbij ondersteund door de 
preventiemedewerker van de vestiging en de arbo-coördinator van OVO Zaanstad. 
 
Voor de vestigingsdirecteur gelden de volgende arbotaken: 
-  verantwoordelijk voor RI&E; 
-  verantwoordelijk voor de BHV organisatie; 
-  plan van aanpak vaststellen; 
-  preventiemedewerker en bedrijfshulpverleners aanwijzen; 
-  overleggen met preventiemedewerker; 
-  contact onderhouden met arbodienst;  
-  verzuimbegeleiding. 
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2.4 Preventiemedewerker 
 
De preventiemedewerker zorgt ervoor dat arbo op de agenda staat van diverse overlegvormen 
binnen de vestiging. Hij is de contactpersoon namens de vestiging voor de arbo-coördinator. 
  
De werkzaamheden van de preventiemedewerker worden vastgelegd in een taakomschrijving en 
zijn een onderdeel van de normjaartaak. 
 
Alle preventiemedewerkers van de vestigingen vormen samen met de centrale arbocommissie van  
OVO Zaanstad de arbowerkgroep. Deze werkgroep komt een aantal keren per jaar bijeen om 
informatie uit te wisselen en afstemming van werkzaamheden. 
De preventiemedewerker zorgt voor de uitvoering van de arbotaken op de vestiging zoals: 
-  meewerken aan het verrichten en opstellen van een RI&E; 
-  bewaken van het plan van aanpak en de te nemen maatregelen; 
-  voorlichting geven aan directie, leidinggevenden en overige medewerkers over de 

onderwerpen die in de RI&E aan de orde zijn gekomen;  b.v. over het onderhoud van 
apparaten en machines; 

-  bezetting bedrijfshulpverlening bewaken; 
-  informeren arbo-coördinator; 
-  personeel van informatie voorzien; 
-  risico’s signaleren en bespreken in arbo-overleg op vestiging; 
-  onderzoek doen naar incidenten; 
-  adviseren aan en overleg met de MR; 
-  bewaken van het juiste gebruik van beschermingsmiddelen;  
-  aanspreekpunt voor collega’s, externe deskundigen en de arbeidsinspectie; 
-  uitvoeren van arbomaatregelen; 
-  zorgen voor (preventieve) werkplekonderzoeken. 
  
 

2.5 Bedrijfshulpverlening  (BHV) 
 
De vestigingsdirecteur is verantwoordelijk voor de inrichting van de BHV-organisatie van zijn 
vestiging en het daarbij behorende ontruimingsplan. De preventiemedewerker regelt de uitvoering 
ervan. De noodzakelijke opleidingen en bijscholingen voor de BHV-ers worden centraal geregeld 
door de arbo-coördinator van OVO. Het  ontruimingsbeleid wordt door OVO vastgesteld. 
 
Minstens eenmaal per jaar wordt met medewerking van de brandweer het ontruimingsplan 
geoefend. Het ontruimingsplan wordt voorgelegd aan de arbocommissie. De arbocoördinator  wordt 
uitgenodigd om elke ontruimingsoefening bij te wonen. Hij is ook aanwezig bij de evaluatie van de 
ontruimingsoefening. Een ontruimingsoefening dient na afloop geëvalueerd te worden volgens een 
standaard evaluatieformulier van OVO.  
 
De BHV-er kent 4 hoofdtaken: 

- het verlenen van eerste hulp bij ongevallen 
- het beperken en bestrijden van brand 
- het beperken van de gevolgen van de ongevallen 
- het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle leerlingen en medewerkers in de 

vestiging 
 

2.6 De (G)MR 

 
Op basis van de arbeidsomstandighedenwet heeft de GMR instemmingsrecht bij de totstandkoming 
van het arbobeleid. Tevens heeft op iedere vestiging de MR instemmingsrecht bij de uitvoering van 
het arbobeleid op de vestiging. Het is de taak van de vestigingsdirecteur en de 
preventiemedewerker om de MR te informeren. 
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3 Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)  
 
Bij het voeren van een arbobeleid wordt door middel van een inventarisatie en evaluatie schriftelijk 
vastgelegd welke risico’s de arbeid voor bepaalde medewerkers met zich mee brengt. Deze risico-
inventarisatie en –evaluatie bevat een beschrijving van de gevaren en de risicobeperkende 
maatregelen en de risico’s voor bijzondere categorieën van medewerkers. 
  
De RI&E’s worden uitbesteed aan een externe organisatie, de arbodienst. De RI&E’s worden 
begeleid door de arbo-coördinator van OVO. De vestigingsdirecteur is eindverantwoordelijk voor de 
RI&E. De vestigingsdirecteur is verantwoordelijk voor het informeren en betrekken van de MR. 
 
De arbocommissie bepaalt jaarlijks of gewijzigde omstandigheden een (gedeeltelijke) herhaling van 
de RI&E vereisen. In ieder geval wordt jaarlijks een veiligheidscontrole uitgevoerd aan de hand van 
controlelijsten uit de Arboscan-VO  
 
 

3.1 Aanpak en voortgang 
 
Conform de Arbowet 2007 stelt een vestiging op grond van de resultaten van de RI&E een plan van 
aanpak op. Hierin staat: 

- welke risico’s met welke prioriteit aangepakt worden;  
- welke werkzaamheden hiermee gepaard gaan;  
- wie daarvoor verantwoordelijk is; 
- welk budget in termen van tijd en geld daarmee gemoeid is; 
- welke activiteiten al zijn uitgevoerd.  

 
Het plan van aanpak moet door de vestigingsdirecteur met de MR worden besproken. De 
vestigingsdirecteur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Plan van Aanpak. De arbo-
coördinator zal het Plan van Aanpak met de preventiemedewerker en de vestigingsdirecteur 
bespreken. 
 
Aan het eind van het schooljaar wordt het Plan van Aanpak geëvalueerd en aangepast voor het 
volgende jaar. Dit gebeurt aan de hand van een door de preventiemedewerker te vervaardigen 
voortgangsverslag (een overzicht van al dan niet gerealiseerde maatregelen). 
 
De arbocommissie bundelt alle bevindingen en rapporteert jaarlijks aan het Bestuur.  
 
 

3.2 Voorlichting 
 
Op grond van de uitkomsten van de RI&E wordt in overleg met de arbocoördinator en de P&O-
adviseur bepaald over welke risico’s het personeel voorlichting moet krijgen. In ieder geval wordt 
aandacht besteed aan: 

- de veiligheids- en werkinstructies voor leerkrachten en leerlingen; 
- werkgebonden risico’s, zoals agressie, geweld en stress; 
- het verzuimbeleid en bijbehorende protocollen; 
- de ontwikkeling van het ziekteverzuim op vestiging; 
- de introductie van nieuwe medewerkers, stagiair(e)s en leerlingen. 
-  

4 Verzuimbeleid Medewerkers 
 
Saenstroom heeft een verzuimbeleid ontwikkeld inclusief verzuimprotocollen. Het verzuimbeleid 
wordt jaarlijks door Saenstroom geëvalueerd en bijgesteld. Het verzuimbeleid inclusief de 
verzuimprotocollen voldoen aan de bepalingen van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). De 
vestigingsdirecteur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het verzuimbeleid en wordt hierin 
ondersteund door de afdeling P&O en de arbodienst. Zie het verzuimbeleidsplan voor een 
uitgebreide beschrijving.  
 
 



 
 
 
   

  Pagina 34 van 80 

4.1 Overleg 
 

Elke drie maanden komt het sociaal-medisch team (SMT) bij elkaar voor overleg. Het team bestaat 
uit een vertegenwoordiger van de afdeling P&O, de bedrijfsarts en de vestigingsdirecteur  en/of 
direct leidinggevende (alleen voor actuele verzuimgevallen). In het overleg worden ontwikkelingen 
geagendeerd die van invloed kunnen zijn op het verzuimbeleid.   
Naast het beleidsmatig deel kan verzuimcasuïstiek geagendeerd worden.   
 
 

4.2 Cijfers 
 

De verzuimkengetallen die het stafbureau verzamelt, worden regelmatig aan de vestigingsdirecteur 
bekend gemaakt. Hetzelfde geldt voor de ziekteverzuimgegevens die externe partijen beschikbaar 
stellen. De vestigingsdirecteur bespreekt de verzuimkengetallen in het teamoverleg en, zo nodig, in 
het SMT-overleg.   
  
 

5 Veiligheidsbeleid 

5.1 Het convenant “Veilige en Leefbare scholen Zaanstad”. 

 
Het veiligheidsbeleid maakt onderdeel uit van het arbobeleid, is voortdurend in ontwikkeling en wordt 
jaarlijks geëvalueerd door de arbocommissie.  
 
Veiligheid is een belangrijke waarde in onze samenleving, maar is niet altijd vanzelfsprekend. Ook 
op de scholen is veiligheid dan ook een punt van aandacht. Saenstroom functioneert in een 
regionaal samenwerkingsverband, dit heeft geresulteerd in het convenant  “Veilige en leefbare 
scholen Zaanstad.” Dit convenant dateert van juni 2003 en geldt voor onbepaalde tijd. In dit 
convenant is afgesproken dat elke school een schoolgebonden veiligheidsplan dient te ontwikkelen. 
 
De vestigingsdirecteur is verantwoordelijk voor het schoolveiligheidsplan van zijn vestiging.  
Een mogelijke handleiding voor de scholen als kader  om het schoolveiligheidsplan verder in te 
vullen dient ontwikkeld te worden. Per onderwerp dient te worden aangegeven wie verantwoordelijk 
is voor het maken en het uitvoeren van het beleid. Dit plan dient verder te worden ingevuld met 
procedures en protocollen 
De arbocommissie coördineert en bewaakt de voortgang van het schoolveiligheidsplan. 
 

5.2 Agressie, intimidatie en geweld 

 
Saenstroom hanteert een beleid dat alle vormen van (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten 
en racistisch gedrag jegens personeel en leerlingen tegengaat. Een klachtenprocedure, een 
gedragscode en de aanstelling van vertrouwenspersonen maken hiervan onderdeel uit. 
 

5.3 registratie van arbeidsongevallen 

 
Artikel 9, lid 1 van de Arbowet geeft het volgende weer: “De werkgever (lees vestigingsdirecteur) 
meldt arbeidsongevallen die leiden tot een ziekenhuisopname, een blijvend letsel of de dood direct 
aan de daartoe aangewezen toezichthouder (lees preventiemedewerker) en rapporteert hierover 
desgevraagd zo spoedig mogelijk schriftelijk aan deze toezichthouder.”  
 
Deze ongevallen worden door de preventiemedewerker aan de afdeling P&O doorgegeven. De 
afdeling P&O dient dit direct schriftelijk aan de Arbeidsinspectie te melden. 
 
Op de afd. P&O wordt een registratie bijgehouden van arbeidsongevallen die bij de Arbeidsinspectie 
gemeld zijn. Ook arbeidsongevallen die geleid hebben tot een verzuim van meer dan drie 
werkdagen worden in deze registratie opgenomen.  
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Bij een arbeidsongeval, zoals hiervoor omschreven, vult de preventiemedewerker van de vestiging 
of een daarvoor aangewezen persoon een ongevallenmeldingsformulier in. Dit formulier is te vinden 
op Intranet.  Het formulier moet binnen 24 uur na het ongeval ingevuld worden. In het register van 
arbeidsongevallen die aan de Arbeidsinspectie gemeld moeten worden, wordt in ieder geval de 
datum en aard van arbeidsongeval opgenomen. Uit de geregistreerde informatie blijkt of er 
gevaarlijke situaties zijn of kunnen ontstaan. Elk kwartaal bespreekt de P&O-adviseur het register 
met de vestigingsdirecteur.  
 
 

6 Arbeidstijdenbeleid  
 
De vestigingsdirectie voert een arbeidstijdenbeleid voor personeel in overeenstemming met de 
Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit. Met de persoonlijke omstandigheden wordt – waar 
redelijkerwijs mogelijk - rekening gehouden.  
 
De Arbeids- en rusttijden worden op vestigingsniveau geregistreerd (via lesrooster, jaarrooster en 
taakbeleid).  Deze gegevens worden op de vestiging opgeslagen en zijn beschikbaar voor de 
Arbeidsinspectie. De vestigingsdirectie is verantwoordelijk voor het beheer van de gegevens.  
 
  

7 Financiering  
 
In de begroting van de vestiging moeten middelen gereserveerd worden voor arbo en veiligheid. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan scholing preventiemedewerker en BHV medewerkers. Daarnaast 
kunnen vanuit de RI&E acute knelpunten ontstaan die financiële consequenties hebben. Hier dient 
de vestigingdirecteur in zijn begroting rekening mee te houden. 
 
 
 

 



 
 
 
   

  Pagina 36 van 80 

Bijlage 1: Arbo-Jaarplan 

 
In dit Arbo-jaarplan wordt de communicatie- en overlegstructuur op arbo-gebied weergegeven.  
 

 Verantwoordelijk 
 

frequentie tijdspad 

ORGANISATIE    

Overleg arbocommissie 
 

Arbo-coordinator 4x p/j September, 
december, maart en 
juni 

Rapportage College van Bestuur 
t.b.v. het jaarverslag  
 

Arbo-commissie  1x p/j April  

Overleg arbo- coordinator , 
vestigingsdirecteur en 
preventiemedewerker 
 

Arbo-coördinator 1x p/j Oktober en maart 

Overleg CVB met GMR 
 

CVB Indien nodig Op afroep 

Overleg Arbo-coördinator en 
preventiemedewerkers 
 

Preventiemedewerkers Indien nodig Op afroep 

Overleg Arbocommissie en 
preventiemedewerkers 
Organiseren bijeenkomsten 
(Arbowerkgroep) 
 

Arbo-coördinator 2xpj November  en april  

Ontruimingsoefeningen 
organiseren 
 

Vestigingsdirecteur 1x p/j Wisselend 

Jaarlijks arbo-actieplan maken Arbo-coördinator 1xp/j november 

RI&E    

Evaluatie RI&E en/of bespreken 
PVA 
per school 
vestigingsdirecteur, arbo-   
coördinator en 
preventiemedewerker 
 

Vestigingsdirecteur 1x p/j Wisselend 

Uitvoer veiligheidscontrole 
 

Preventiemedewerker 1 x pj Afhankelijk van 
datum RI&E 

RI&E volledig uitvoeren 
 

Vestigingsdirecteur  1x per 5 jr Elk jaar 2 scholen 

Maken voortgangsverslag RI&E 
 

Preventiemedewerker 1x p/j Februari 

Evaluatie plan van aanpak 
 

Vestigingsdirecteur 1x p/j Februari 

Evaluatie RI&E door 
Arbocommissie 
 

Arbo-coördinator 1x p/j Afhankelijk van 
datum RI&E 

Rapportage voortgangsverslagen Arbo-coördinator 1xp/j Maart  
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RI&E van alle scholen aan CVB 

VERZUIM    

Evalueren verzuimbeleid 
 

Hoofd P&O 1x p/j Maart  

Evalueren met arbodienst 
 

Hoofd P&O 1 xp/j Februari  

Overzicht verzuimcijfers 
 

Hoofd PSA 4x p/j Oktober, december  
maart en mei 

SMT 
 

Hoofd P&O 6x p/j September, 
november, januari, 
maart, mei, juli 

VEILIGHEIDSBELEID    

Evalueren voortgang 
schoolveiligheidsplan 

Arbocommissie 2x p/j November en maart 

Bijhouden registratie 
arbeidsongevallen 

Hoofd P&O   

Bespreken register van 
arbeidsongevallen  met directeur 

P&O-adviseur 4x p/j November, januari, 
maart en mei 

 
 
 



 
 
 
   

  Pagina 38 van 80 

Bijlage 2: Arbo-Actieplan 2010 

 
behorende bij ARBO Beleidsplan 2010-2015 

 
 Verantwoordelijk 

 
Datum gereed 

Analyse huidige situatie RI&E 
 

Arbo-coördinator  Januari 2010 

Opzetten communicatieplan 

- Info naar de organisatie 

- Overlegstructuur 

communicatie 
medewerker 

Januari 2010 

Verzamelen alle ontruimingsplannen 
 

Arbo-coördinator Januari 2010 

Uitvoer RI&E Saenstroom bespreken Arbocommissie April 2010 

Maken taakomschrijving 
preventiemedewerker 
 

Arbocommissie April 2010 

Benoemen preventiemedewerkers 
 

Vestigingsdirecteur April/mei 2010 

Benoemen vertrouwenspersoon 
 

College van 
bestuur 

Mei  2010 

Scholing incompany training 
preventiemedewerkers 

Arbo-coördinator juni 2010 

Actualiseren verzuimbeleid 
 

Hoofd P&O Juli 2010 

Stappenplan maken  
schoolveiligheidsplan 
(kader, inhoudsopgave, en 
taakverdeling OVO versus scholen 

Arbo-coördinator Augustus 2010 

Maken taakomschrijving BHV-er Arbocommissie September  2010 
 

BHV-beleid ontwikkelen  
 

Arbo-coördinator September 2010  

Coördinatie scholing BHV-ers  
  

Arbo-coördinator Oktober 2010 

Coördinatie ontruimingsplannen 
 

Arbo-coördinator November 2010 

Beleid ontruimingsoefeningen 
 

Arbo-coördinator November  2010 

Arbo actieplan maken voor 2011 Arbo-coördinator November 2010 
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Bijlage 3: Voorstel Communicatieplan Arbobeleid 
 

 
  
1 Algemeen doel 
Het OVO Zaanstad Arbobeleid leeft onder alle medewerkers van OVO Zaanstad  
 1.1 Subdoelen 

1. 100% van de medewerkers van OVO Zaanstad kan het arbobeleidsplan inzien  

2. 80% van de medewerkers weet dat OVO Zaanstad een arbobeleid heeft 

3. Vestigingsdirecteuren weten wat hun arbotaken zijn en hoe ze daarvan een 

vertaalslag kunnen maken naar hun eigen school 

4. De preventiemedewerkers zorgen ervoor dat arbo op de agenda staat van diverse 

overlegvormen binnen de school 

5. 100% van de medewerkers weet wat arbo inhoud 

 
 2 Communicatiemiddelen 
 
Arbonieuwsbrief  
De eerste brief wordt hard copy verspreid onder alle medewerkers. Deze nieuwsbrief wordt hard 
copy verspreid om de introductie van het nieuwe arbobeleid te ondersteunen. In de nieuwsbrief staat 
informatie over het nieuwe arbobeleid, (bijvoorbeeld) een interview met een preventiemedewerker, 
actuele ontwikkelingen etc. De tweede brief wordt een half jaar na de eerste brief verspreid, digitaal 
of wederom op hard copy. Indien noodzakelijk kan de tweede brief eerder verspreid worden.   
 
Intranet 
Arbo krijgt op het intranet OVO Zaanstad een eigen pagina. Deze pagina kun je vinden onder de 
afdeling Facilitaire Dienst en onder afdeling P&O. Op deze site kan men het gehele arbobeleidsplan 
inzien en kan men de onderdelen die uit dit plan zijn uitgelicht (na)lezen. Ook staan de procedures 
met de daarbij bijbehorende formulieren op deze pagina. Elke medewerker heeft toegang tot het 
intranet.  
OVO Zaanstad nieuwsbrief: 
Onderdelen uit het opgestelde arbobeleidsplan, die relevant zijn voor de medewerkers, worden in 
een artikel (eventueel ondersteund met beeldmateriaal) in de nieuwsbrief geplaatst als nieuwsitem. 
Een arboartikel verschijnt regelmatig en gedurende een vaste periode. Door de continuïteit blijft het 
arbonieuws herkenbaar en door een vaste periode aan te houden, geef je die periode een arbo-
thema. Wanneer je iets thematisch aanbiedt, beklijft het beter.  
Personeelsbulletins OVO scholen: 
Onderdelen uit het opgestelde arbobeleidsplan, die relevant zijn voor de medewerkers, worden in 
een artikel (eventueel ondersteund met beeldmateriaal) in de personeelsbulletins van de scholen 
geplaatst als nieuwsitem vanuit de OVO stafafdelingen Facilitaire Dienst en P&O. 
Een arboartikel verschijnt regelamatig en gedurende een vaste periode. Door de continuïteit blijft het 
arbonieuws herkenbaar en door een vaste periode aan te houden, geef je die periode een arbo-
thema. Wanneer je iets thematisch aanbiedt, beklijft het beter.  
Arbobijeenkomsten preventiemedewerkers 
Via een geplande Arbobijeenkomst waar alle preventiemedewerkers aanwezig zijn, wordt informatie 
uitgewisseld, kennis en ervaring gedeeld en voorbeelden van praktische vertaalslagen voor de 
scholen gegeven. Soortgelijke bijeenkomsten kunnen ook plaatsvinden met bijvoorbeeld de 
praktijkdocenten.  
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Arbobijeenkomsten vestigingsdirecteuren 
Via een geplande Arbobijeenkomst of tijdens een andere bijeenkomst waar alle 
vestigingsdirecteuren aanwezig zijn (bijvoorbeeld de AMO vergadering), wordt uiteengezet wat de 
arbotaken zijn van de vestigingsdirecteuren en voorbeelden van praktische vertaalslagen voor de 
scholen worden gegeven. 
 
Arbobespreking preventiemedewerker 
Tijdens de bijeenkomsten van de arbowerkgroep wordt er al informatie betreffende arbo uitgewisseld 
en worden werkzaamheden afgestemd. Om ervoor te zorgen dat arbo meer gaat leven onder de 
preventiemedewerkers, wordt er op elke school apart met de preventiemedewerker (en de 
vestigingsdirecteur) een gesprek ingepland met Gerold Bloemers en/of Janna Beijer om de 
uitvoering van de arbotaken op school te bespreken en eventueel handvatten te geven betreffende 
de uitvoering van de arbotaken, bijvoorbeeld over hoe en waarmee de preventiemedewerker het 
personeel qua arbo-informatie kan inlichten.  
Postercampagne: 
In de personeelsruimtes van alle scholen en op het OVO kantoor komen A3 posters te hangen waar 
informatie op staat over arbo. Er wordt een twee-wekelijkse cyclus ingezet. Deze houdt in dat tijdens 
een bepaalde periode in het schooljaar elke twee weken een nieuwe arboposter opgehangen wordt.  
Voorbeeld poster: 
 
 ARBO  

=  
ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 

= 
veiligheid, gezondheid en 

welzijn op het werk 

BETER  
MET 

ARBO 
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 3 Overzicht acties 

Communicatiemiddel 
 

Wat? Actie Tijd 

Arbonieuwsbrief Artikelen Input tekst:  
Gerold Bloemers/ Janna Beijer 
 
Realisatie: Susanne Brouwer 

2 keer per jaar 

Intranet Arbopagina Input arbopagina:  
Gerold Bloemers en/of Janna Beijer  
 
Plaatsing van informatie op de 
arbopagina: Susanne Brouwer  

Regelmatig 

OVO Zaanstad 
nieuwsbrief 

Artikel(en) Input artikelen:  
Gerold Bloemers en/of Janna Beijer  
 
Plaatsing artikel: Susanne Brouwer  

Regelmatig 

Personeelsbulletins OVO 
scholen 

Artikel(en) Input artikelen:  
Gerold Bloemers en/of Janna Beijer  
 
Plaatsing artikel: Susanne Brouwer  

Regelmatig 

Arbo-bijeenkomst 
preventiemedewerkers 
(en/of praktijkdocenten) 

Persoonlijke 
voorlichting, bijv. in 
de vorm van en 
powerpoint-
presentatie 

Voorlichting:  
Gerold Bloemers en/of Janna Beijer 
 
Uitvoering:  
arbocoordinator 

2x per jaar  

Arbo-bijeenkomst 
vestigingsdirecteuren 

Persoonlijke 
voorlichting, bijv. in 
de vorm van en 
powerpoint-
presentatie 

Voorlichting:  
Gerold Bloemers en/of Janna Beijer 
 
Uitvoering:  
arbocoordinator 

indien nodig  

Arbobespreking 
preventiemedewerker 
 

Per school 
persoonlijk gesprek 
met de preventie-
medewerker (en 
vestigings-directeur) 
& arbocoordinator  

Afspraak plannen, agenda opstellen 
voor gesprek: arbocoordinator 

2 maal per jaar 

Postercampagne arboposters Input posters: Janna Beijer en/of Gerold 
Bloemers  
 
Realisatie: Susanne Brouwer  
 
Verspreiding:  
Persoonlijk langsbrengen en ophangen 
of via de post versturen en door de 
preventiemedewerker laten ophangen. 

Regelmatig 
en gedurende 
een 
aaneengesloten 
periode 
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Sociale Veiligheid
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.   

Folder vertrouwenspersonenen 
 
VERTROUWENSPERSOON 
 

 
 
 
Leerlingen 
Het is belangrijk dat jij je prettig en veilig voelt op school. Gelukkig vinden de meeste leerlingen het  
op school fijn en gezellig. 
 
Soms gebeuren er toch dingen die vervelend zijn. Het kan zijn dat je gepest wordt op school of via 
de computer. Of er worden spullen van je kapot gemaakt of je wordt op een nare manier lastig 
gevallen. 
 
Dan is het voor jou belangrijk om snel te gaan praten met je mentor of met je ouders. Je kunt met 
alle zaken bij je mentor terecht. Met ernstige zaken kun je naar de interne contactpersoon gaan en 
soms stuurt de mentor je door naar de interne contactpersoon. 
 
Heb jij (of je ouders) een klacht of maak jij je zorgen over zaken die met de school te maken 
hebben? De interne contactpersoon is er speciaal om naar jou of naar je ouders te luisteren. 
 
De interne contactpersoon 
Als je problemen of klachten hebt die je niet aan je mentor of je afdelingsleider durft te vertellen, dan 
is het prettig te weten dat er in school iemand is naar wie je toe kunt gaan. Dat is de interne 
contactpersoon bij wie je terecht kunt om te praten over bijvoorbeeld pesten, geweld, discriminatie of 
seksuele intimidatie. 
 
De interne contactpersoon binnen saenstroom is: 
 
 

Sandra Spieker 
s.spieker@saenstroom.nl  
 
 
 

mailto:s.spieker@sanstroom.nl
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Als je met een interne contactpersoon praat, dan wordt er zorgvuldig met je probleem of klacht 
omgegaan. Samen wordt er naar een oplossing gezocht. De interne contactpersoon onderneemt 
geen stappen zonder jou hiervan eerst op de hoogte te brengen. Je kunt op school een afspraak 
met een interne contactpersoon maken; je kunt ook een e-mail sturen. 
 
De externe vertrouwenspersoon 
De externe vertrouwenspersoon ondersteunt en begeleidt de interne contactpersonen. Zij heeft een 
bemiddelende en adviserende rol.  
 

 
 
 
Ouders 
Mocht u er als ouder na bemiddeling niet samen met de school uitkomen, dan kunt u met uw klacht 
terecht bij het bestuur of bij de onafhankelijke Klachtencommissie van OVO Zaanstad. 
 
De klachtenregeling kunt u vinden op de website van de school van uw kind. Op de website leest u 
ook op welke manier u een klacht kunt indienen. Bij de schooladministratie kunt u een kopie van de 
klachtenregeling vragen. 



 
 
 
   

  Pagina 45 van 80 

ANTI-PESTPROTOCOL  Saenstroom opdc 
 
“ Alle kinderen moeten zich op hun school veilig kunnen voelen, zodat zij zich 
optimaal kunnen ontwikkelen” 
 

PESTEN 
Wat is pesten? 
We spreken van pestgedrag als dezelfde leerling regelmatig en systematisch 
bedreigd en geïntimideerd wordt. Pesten is een vorm van geweld en daarmee 
grensoverschrijdend en zeer bedreigend.  
Een klimaat waarin gepest wordt, tast iedereen aan. In een klas waar gepest wordt, 
kunnen alle leerlingen slachtoffer worden. Pestgedrag moet dan ook door iedereen 
serieus worden genomen. 
Leerlingen moeten weten dat ze hulp kunnen krijgen van volwassenen in de school 
en hierom durven vragen. Volwassenen dienen oog te hebben voor de signalen van 
leerlingen. Ze dienen interesse te tonen en te luisteren naar wat de leerlingen te 
vertellen hebben. 
Voor mentoren betekent het dat ze groepsgesprekken houden, aandacht hebben 
voor de groepssfeer en het functioneren van individuele leerlingen in de groep. Ze 
maken afspraken met de klas en zorgen ervoor dat deze afspraken nagekomen 
worden. 
Aan het aanpakken van pesten zijn enkele voorwaarden verbonden: 
 
•  We zien pesten als een probleem van alle direct betrokken partijen: 

leerlingen ( gepeste kinderen, pesters, de meelopers en de zwijgende 
groep), personeel en ouders. 

•  We willen als school de pestproblemen proberen te voorkomen. Los van het 
feit of pesten wel of niet aan de orde is, willen we het onderwerp pesten met 
de leerlingen bespreekbaar maken. 

•  Als pesten zich voordoet, is het belangrijk dat leerkrachten ( in 
samenwerking met ouders) dat signaleren en duidelijk stelling nemen. 

•  Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, 
willen we als school een directe aanpak toepassen. 

•  Elke school heeft een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon helpt 
het kind/ de ouder of de leerkracht de weg te vinden hoe problemen op te 
lossen. “De weg” in onze school loopt via de mentor naar de 
leerlingbegeleider en/of de schoolleiding. 

 
Directie en medewerkers 
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Contract “veilig in school” 
 
Ik vind dat iedereen zich veilig moet voelen in school. 
Daarom houd ik mij aan de volgende afspraken: 
 
1.  Ik laat een ander met rust, zowel met mijn handen als met mijn mond. 
2. Ik accepteer de ander zoals hij is en ik discrimineer niet. 
3. Ik scheld niet en doe niet mee aan uitlachen en roddelen. 
4. Ik blijf van de spullen van een ander af. 
4. Als er ruzie is, speel ik niet voor eigen rechter. 
6. Ik bedreig niemand, ook niet met woorden. 
7. Ik neem geen wapens of drugs mee naar school. 
8. Ik gebruik geen geweld. 
9. Fouten maken mag. 
10. Als iemand mij hindert, vraag ik hem of haar duidelijk                         

daarmee te stoppen. 
11.  Als dat niet helpt, vraag ik een docent of de mentor om hulp  

(dit is geen klikken!) 
12. Als niets helpt, stap ik naar de leerlingenbegeleider of schoolleiding. 
 
Namen: Klas:  ……………………… 
 
…………………………………………………….……………….....……………… 
 
……………………………………………………. ………………………………… 
 
…………………………………………………….……………………………….... 
 
…………………………………………………….……………………........……… 
 
…………………………………………………….....……………………………… 
 
……………………………………………………....…………………,…………… 
 
…………………………………………………….………………………………… 
 
…………………………………………………….………………...……………… 
 
………………………………................................................……………………. 
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Protocol absentie Saenstroom opdc – vmbo 
 

Te laat komen 
Leerlingen die te laat zijn, mogen alleen toegelaten worden in het lokaal met een te-laat briefje. 
De procedure is als volgt: 

- een leerling die te laat komt meldt zich bij de conciërge 
- de leerling krijgt van de conciërge een briefje mee en gaat met dat briefje naar de les 
- een leerling moet zich na de drie keer te laat komen om 8.00 uur bij de conciërge melden 
- volgens de leerplichtwet geldt te laat komen als ongeoorloofd verzuim en wordt ook als 

zodanig geteld in de leerling-administratie 
 
Als een leerling meer dan 25 minuten te laat is, moet hij/zij dezelfde dag 1 lesuur nablijven bij de 
schoolleiding. 
 
Bij veelvuldig te laat komen wordt als volgt gehandeld: 

- bij 6 x te laat gedurende het schooljaar ontvangen de ouders een waarschuwingsbrief 
- bij 9 x te laat ontvangen de ouders een brief, waarbij zij en de leerling worden uitgenodigd 

voor een gesprek op school 
- bij 12 x te laat ontvangen de ouders en de leerplichtambtenaar een brief  en worden de 

ouders en de leerling uitgenodigd op het spreekuur van de leerplichtambtenaar. De leerling 
kan door de leerplichtambtenaar naar Bureau HALT worden doorverwezen.  

 

Ander verzuim 
Ouders melden vóór 8.45 uur telefonisch dat hun zoon/dochter die dag noodzakelijk zal moeten 
verzuimen i.v.m. dokter/tandarts/ziekte enz. 
De conciërge maakt om 9.30 uur een ronde langs de lokalen om daadwerkelijk afwezigen te 
controleren. Na de ronde belt de conciërge de ouders van leerlingen die zonder melding ontbreken.  
Docenten noteren afwezige leerlingen gedurende het lesuur in Magister, of op een dagstaat, die 
wordt aan het einde van hun lesdag ingeleverd bij de conciërge. De conciërge controleert de 
volgende ochtend of er de voorgaande lesdag leerlingen zijn weggegaan zonder melding. 
Als docenten/mentoren briefjes/telefoontjes van ouders over afwezigheid krijgen laten ze die  
dagelijks door de conciërge verwerken. Als een docent een leerling de les uitstuurt wordt dit door de 
schoolleiding verwerkt in de leerling-administratie. 
Een leerling die tijdens de lesdag ziek naar huis gaat regelt dit via de teamleider, de teamleider geeft 
dit door aan de conciërge die dit verwerkt in de leerling-administratie. Als deze leerling weer naar 
school komt neemt hij/zij een briefje van de ouders mee waarmee zij hun kind hersteld melden.  
Teamleider en directeur krijgen één keer per 3 weken een verzuimoverzicht. De teamleider loopt de 
lijst na en bepaalt op grond van dit overzicht de te ondernemen actie. Er wordt contact opgenomen 
met de ouders. Leerlingen die veelvuldig verzuimen kunnen met hun ouders worden opgeroepen 
voor een gesprek. Dit zal in principe door de mentor gebeuren, Zo nodig wordt de teamleider 
ingeschakeld.  

 
De mentor krijgt één keer per 3 weken een verzuimstaat, spreekt een leerling aan als er een A 
(ongeoorloofd verzuim) op de lijst staat en meldt die leerling dat er alsnog een briefje aan de mentor 
moet worden afgegeven (die het dan weer doorgeeft aan de conciërge). Blijkt er sprake te zijn van 
spijbelen, dan neemt de mentor maatregelen in overleg met de teamleider. Als een leerling zonder 
afbericht een dagdeel of langer afwezig is, worden de ouders z.s.m. door de mentor op de hoogte 
gesteld. Weet een mentor met zekerheid dat verzuim geoorloofd was, dan kan de mentor dat ook 
zelf doorgeven aan de conciërge. 
Bij herhaling van ongeoorloofd verzuim nadat hier al over gesproken is wordt het verzuim via de 
teamleider gemeld bij de leerplichtambtenaar. In het zorgadviesteam worden deze leerlingen 
besproken met de schoolarts en de leerplichtambtenaar.    
  
Melding aan de leerplichtambtenaar 
Wettelijk is de school verplicht ongeoorloofd verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar als een 
leerling op drie achtereenvolgende dagen uren ongeoorloofd verzuimt, en als een leerling 16 uur les- 
of praktijktijd ongeoorloofd verzuimt binnen vier weken. De school kan en zal ook bij minder hoog 

verzuim via de zorgcoördinator de leerplichtambtenaar inschakelen. 
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Ziekteverzuim 
Veelvuldig ziekteverzuim kan duiden op problematiek. Als dit verzuim regelmatig plaatsvindt  kan de 
schoolarts worden ingeschakeld door de zorgcoördinator. Als een leerling in één rapportperiode voor 
de derde keer ziek is, dan overleggen mentor en teamleider, nemen contact op met ouders en 
daarna met de schoolarts en/of de leerplichtambtenaar. 
 

Aanvraag extra verlof 
Als ouders een aanvraag doen voor extra verlof voor hun zoon/dochter wordt dat verzoek behandeld 
door de directeur. 
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Protocol schorsing 

Een schorsing vindt plaats, omdat de leerling zodanig wangedrag vertoont, dat de leerling 
gedurende enige tijd niet in het gebouw te handhaven is. 

Onder wangedrag wordt verstaan: iedere gedraging waarbij de orde, rust en/of veiligheid op school 
wordt verstoord of bedreigd. In beginsel is er sprake van wangedrag als het doen of laten van de 
leerling een belemmerend effect heeft op de voortgang van de onderwijsactiviteiten, de leerling de 
voorschriften overtreedt, dan wel dat hij/zij de geldende verplichtingen niet nakomt. Wangedrag dient 
in verband te staan tot, dan wel van invloed te zijn op, de schoolsituatie. 
 
Als een leerling in verband met een schorsing naar huis wordt gestuurd worden de ouders gebeld. 
Als de ouders niet te bereiken zijn wordt de leerling binnen de school opgevangen. Bij zeer ernstige 
vergrijpen wordt contact gezocht met de politie. De ouders worden binnen 24 uur op school 
uitgenodigd met hun zoon/dochter om het voorval te bespreken. Het streven is om de leerling z.s.m. 
weer onderwijs binnen de school te laten volgen. 
 
De ouders worden tevens van de schorsing in kennis gesteld met een standaardbrief. Deze brief is 
een bevestiging van het gevoerde telefoongesprek. Gezien de mogelijk ernstige consequenties die 
er aan een schorsing verbonden zijn, dient een schorsing in principe altijd te worden ondertekend 
door de directeur. Bij afwezigheid van de directeur tekent de teamleider. 
Het bestuur en bureau leerplicht ontvangen een kopie van de schorsingsbrief.  
Er gaan intern altijd 5 kopieën van schorsingsbrieven rond: 1 voor de mentor, 1 voor de 
zorgcoördinator, 1 voor de directeur, 2 voor de teamleider (waarvan 1 voor het dossier). 
De school verzorgt de digitale melding aan de onderwijsinspectie/schooldossier (bij schorsing 
van meer dan 1 dag) via de standaardprocedure. Het bestuur ontvangt een geprint afschrift van de 
melding. 
 
Afhankelijk van de situatie kan ook een administratieve schorsing opgelegd worden. Bij deze 
schorsing blijft de leerling op school, maar die schorsing heeft wel dezelfde betekenis. De 
maatregelen, behorend bij deze procedure worden altijd in overleg met de directeur genomen en 
genoteerd in het leerlingvolgsysteem.  
 
Een voordracht tot gedwongen schoolwisseling of plaatsing in een alternatieve route (Op de Rails of 
TOP) loopt altijd in overleg met het managementteam. 
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Protocol vermoeden van huiselijk geweld, mishandeling, 
verwaarlozing, seksueel misbruik, loverboys 
 

- Leerkracht heeft vermoeden: aangeven van vermoeden bij mentor. 

- Mentor signaleert, inventariseert, observeert, verzamelt en vraagt advies zorgcoördinator.   
Bij bevestiging vermoeden(s) of blijvend vermoeden door naar volgende stap.  

- Eventueel gesprek met de leerling door zorgcoördinator of mentor. 

- Consulteren en zo nodig inschakelen van schoolmaatschappelijk werker. 

- Gegevens inventariseren. Zo nodig advies AMK en/of advies Steunpunt Huiselijk Geweld 
(075-6504158). Advies ZAT (anoniem). Eventueel advies politie. 

 

Constatering: gegronde redenen voor aanname aanwezigheid huiselijk geweld, mishandeling, 
misbruik, verwaarlozing, loverboy…: 

- Opstellen plan van aanpak door mentor/zorgcoördinator. Overleg hierover met de leerling. 

- Uitvoering plan van aanpak. Eventueel (na overleg en instemming leerling) gesprek met 
ouders door zorgcoördinator of mentor. 

- Bij bevestiging vermoeden/blijvend vermoeden; hulp in overleg met de leerling. 

- Melding AMK 

- Melding bespreken met de leerling. 

- Overleg in Intern Zorgteam (IZ)/Zorgadviesteam (ZAT). 

- Blijven observeren (mentor) 

- Contact met leerling houden (teamleider, zorgcoördinator, mentor, andere deskundige) 

- Evalueren. Plan van aanpak evalueren. Zo nodig plan bijstellen.  

 

 

Bij acute situaties van huiselijk geweld / eerwraak dient snel gehandeld te worden en de regie 
in handen van BJZ gelegd te worden 

 

De aandachtsfunctionaris kindermishandeling binnen het opdc is de zorgcoördinator. 
Het  Adviesteam Kindermishandeling bestaat uit de zorgcoördinator, de 
schoolmaatschappelijk werker en de betreffende mentor 
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Meld- en aangifteplicht seksueel misbruik en seksuele intimidatie 
 
Het is voor alle medewerkers aan de school van belang te weten dat deze plicht wettelijk is 
vastgelegd. 

Dit houdt in dat iedere medewerker aan de school verplicht is om aangifte te doen als er mogelijk 
een zedenmisdrijf  jegens een minderjarige leerling heeft plaatsgevonden, en onmiddellijk melding te 
doen van deze aangifte bij het bevoegd gezag. De medewerker is er verantwoordelijk voor dat de 
informatie het bevoegd gezag bereikt.  

Het is raadzaam om in dergelijke gevallen altijd contact op te nemen met de externe 
vertrouwenspersoon om daar advies te vragen. 

De school heeft geen vrijheid – in het belang van kinderen – om naar eigen goeddunken te 
handelen in het geval van een zedenmisdrijf, maar moet met de vertrouwensinspecteur overleggen 
en bij redelijk vermoeden van een strafbaar feit justitie/politie inschakelen. 

De directeur heeft een folder over de meldplicht. 

 

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld  
                
Als school hebben we aandacht voor de leer- en de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze 
leerlingen. Als blijkt dat er omstandigheden zijn die belastend of belemmerend zijn voor die 
ontwikkeling, zal de leerling in het Intern Zorgteam of ZAT van de school besproken worden. Als er 
vermoeden is dat die belemmeringen zich in de thuissituatie voordoen, zal de school hierover in 
gesprek gaan met de ouders/verzorgers om samen een oplossing te vinden. In een aantal gevallen 
kan sprake zijn van kindermishandeling, huiselijk geweld of verwaarlozing. 

Scholen zijn verplicht een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld te hanteren. Deze 
meldcode werkt vanuit een stappenplan dat wordt gebruikt indien er een vermoeden is van 
mishandeling, huiselijk geweld of verwaarlozing.  

Op elke school is  een aandachtsfunctionaris, die de toepassing van de meldcode implementeert en 
coördineert. Voor Saenstroom is dat de zorgcoördinator. Het adviesteam kindermishandeling 
bestaat uit de zorgcoördinator, de schoolmaatschappelijk werker en de mentor van de betreffende 
leerling. Het volgen van het stappenplan kan leiden tot het organiseren van de juiste hulp en/of tot 
een melding bij het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Ouders/verzorgers worden altijd 
geïnformeerd over een dergelijke melding. 
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Saenstroom opdc 
Gedragscode Multimedia 
(gebruik internet, intranet, email en sociale media) 
 

Doel van de gedragscode 
 
Deze gedragscode geeft de regels voor het gebruik van internet, intranet, email en sociale media 
(hierna “internet” genoemd) voor Saenstroom opdc.  

       
Gebruik leerlingen 

1 Leerlingen mogen voor lesgebonden activiteiten gebruik maken van het internetsysteem van 
de organisatie. 

2. Een leerling is persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud, die hij of zij publiceert op de 
sociale media. 

3.   Leerlingen mogen buiten schooltijd de schoolcomputers niet gebruiken zonder  
             toestemming van de docent of schoolleiding.           

4.   Het is een leerling niet toegestaan om:  

 spelletjes, muziekbestanden, foto’s en filmpjes te downloaden of real time te bekijken, tenzij 
dit past bij het onderwijs; 

 sites te bezoeken, te downloaden en te verspreiden die racistisch, discriminerend, 
beledigend of aanstootgevend materiaal kunnen bevatten; 

 berichten te versturen die kunnen aanzetten tot haat en/of pesten en geweld;  

 foto-, film of geluidsopnamen te maken in of rond school zonder toestemming van de docent 
of schoolleiding;   

 software en applicaties te downloaden en te installeren; 

 op internet of via email ongewenst of in strijd met de wet te handelen. 

 
Sancties leerlingen 

1. Leerlingen en gasten kan tijdelijk of permanent de toegang tot het netwerk of tot internet 
worden ontzegd. 
Daarnaast kan een leerling ook geschorst worden op grond van overtreding van de 
schoolregels als bedoeld in het schoolreglement. 

2. Indien de uitlating mogelijk een strafrechtelijke overtreding inhoudt, wordt in beginsel door 
de school of door het bestuur van Saenstroom aangifte bij de politie gedaan.   

 
Gebruik Werknemers 
Werknemers mogen buiten lestijd het internet incidenteel en kortstondig voor  
privédoeleinden gebruiken, zowel intern als extern, mits dit niet storend is voor de dagelijkse 
werkzaamheden en mits hierbij wordt voldaan aan de verdere richtlijnen van de      
gedragscode.  

 
Slot 

1. In alle gevallen waarin deze gedragscode niet voorziet, beslist het Bestuur  
             conform het arbeidsrechtelijke kader en de Wet bescherming persoonsgegevens  
             (WBP).  

2. Deze geactualiseerde gedragscode treedt in werking op 1 augustus 2014.  
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Algemeen  

 

1.  Betekenis  

Een leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een 

leerling.  

2.  Doel  

Een leerlingenstatuut biedt de mogelijkheid de rechtspositie van leerlingen te 

verduidelijken en te verbeteren.  

3.  Begrippen  

school   Saenstroom opdc  

leerlingen  alle leerlingen die op school staan ingeschreven  

ouders   ouders, voogden, feitelijke verzorgers  

oop  onderwijsondersteunend personeel, personeelsleden 

met een andere taak dan lesgeven  

docenten   personeelsleden met een onderwijstaak  

schoolleiding   de locatiedirecteur en teamleider  

schoolbestuur   het bevoegd gezag, het bestuur van Saenstroom   

leerlingenraad  de groep leerlingen die de belangen van de leerlingen 

behartigt  

MR  het vertegenwoordigend orgaan van Saenstroom 

opdc, zoals bedoeld in artikel 4 van de Wet 

Medezeggenschap Onderwijs.   

mentor  docent aangewezen om een leerling of een groep 

leerlingen gedurende het schooljaar te begeleiden  

klachtenregeling  bovenschoolse klachtenregeling van Bestuur 

Saenstroom   

Leerlingvolgsysteem leerlingendossier waarin persoonlijke gegevens 

systematisch worden verzameld.  

4.  Procedure  

Het leerlingenstatuut is opgesteld door de leerlingenraad, ter instemming 

voorgelegd aan de MR en vastgelegd door het Bestuur.  

5.  Geldigheidsduur  

Het leerlingenstatuut wordt voor een periode van twee schooljaren vastgesteld 

door het schoolbestuur. Daarna wordt het opnieuw besproken in alle geledingen 

en weer, al dan niet gewijzigd of aangevuld, voor een periode van twee 

schooljaren vastgesteld. Indien geen bespreking plaatsvindt, wordt het 

leerlingenstatuut geacht opnieuw voor twee schooljaren te zijn vastgesteld, 

maar het moet wel opnieuw goedgekeurd worden door de MR.  

6.  Toepassing  

Het leerlingenstatuut is bindend voor:  

*  De leerlingen  

*  De docenten  

*  Het onderwijsondersteunend personeel  

*  De schoolleiding  

* Het schoolbestuur  

*  De ouders  

Dit geldt behoudens wettelijk vastgestelde bevoegdheden en reglementen. 

  

7.  Publicatie  

Het leerlingenstatuut wordt gepubliceerd op de site van de school. Dit geschiedt 

onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Het ligt ook ter inzage bij de 

administratie.  
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Onderwijs  

 

8.  Het geven van onderwijs  

1.  De leerlingen hebben er recht op dat de docenten zich inspannen om 

goed onderwijs te geven, zoals  

- een redelijke verdeling van de lesstof over de lessen  

- een goede presentatie en duidelijke uitleg van de stof  

- het kiezen van geschikte schoolboeken  

- aansluiting van opgegeven huiswerk bij de behandelde lesstof  

- het inspelen op het tempo van leerlingen  

2.  Als een docent naar het oordeel van een leerling of een groep leerlingen 

zijn taak niet op een behoorlijke wijze vervult, dan kan dat door de 

leerlingen bij de schoolleiding aan de orde worden gesteld. De klacht 

dient schriftelijk te worden ingediend (zie klachtenprocedure). 

3.  De schoolleiding geeft binnen tien schooldagen een reactie op de klacht.  

 

9.  Het volgen van onderwijs  

1.  De leerlingen zijn verplicht zich in te spannen om een goed en ordelijk 

onderwijsproces mogelijk te maken.  

2. Een leerling kan op verzoek van mentor, zorgcoördinator en/of ambulante 

begeleider een tijdelijke time-out kaart krijgen om maximaal 10 minuten 
de klas te mogen verlaten zonder toestemming. 

3. Een leerling die zich daar niet aan houdt, kan door de docent verplicht 
worden de les te verlaten. Zie punt 21.  

4.  Een docent kan de leerling de toegang tot de les ontzeggen, totdat er 

overleg is geweest met de schoolleiding.  

 

10.  Toetsing in schakel, klas 1 en 2  

 

1. Wijzen van toetsing  

- Een proeftoets telt niet mee voor een rapportcijfer, maar is  

bedoeld om leerling en docent inzicht te geven in de mate waarin 

de leerling de leerstof begrepen heeft.  

- Een onverwachte mondelinge of schriftelijke overhoring gaat over 

de stof die voor de les is opgegeven. Deze overhoring kan zonder 

vooraankondiging gegeven worden.  

- Een opgegeven mondelinge of schriftelijke overhoring betreft de 

hiervoor door de docent opgegeven stof.  

- Een hoofdstuktoets (proefwerk) gaat over de stof van een langere 

periode.  

- Een niet-leertoets gaat over andersoortige lesstof, bijvoorbeeld 

een opstel of tekstverklaring. 

2. Gewicht  

- Van een toets wordt het gewicht door de sectie bepaald. De 

wegingsfactor en de wijze van toetsing zoals vermeld in artikel 

10.1. moeten door de docent van tevoren aangegeven worden.  

- Van een werkstuk wordt het gewicht door de docent bepaald. Bij 

het verstrekken van de opdracht wordt vermeld aan welke criteria 

het werkstuk moet voldoen, wanneer het moet worden ingeleverd 

en welk gewicht het cijfer heeft.  

3. Aantal toetsen  

Per kwartaal moeten voor de berekening van het rapportcijfer van een 

vak minimaal twee toetscijfers tot stand zijn gebracht.  
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4. Planning van de toetsing  

Per dag wordt maximaal 1 proefwerk  ingeroosterd + maximaal twee 

opgegeven s.o.’s.  

5. Opgeven van de toets 

De stof voor een proefwerk wordt minimaal vijf schooldagen van tevoren 

     opgegeven.  

6. Uitslag van de toetsing.  

- De docent maakt de uitslag van een toets binnen tien schooldagen 

bekend en voert de cijfers in Magister in.  

- De leerling krijgt het gemaakte werk na beoordeling ter inzage. 

Het wordt nabesproken.  

- De normen van de beoordeling van een toets worden door de 

docent medegedeeld en zo nodig toegelicht.  

- Toetsen die terugvallen op eerder getoetste lesstof mogen alleen 

gegeven worden als de vorige toets al nagekeken en besproken is.   

7. Inhalen  

- Indien een toets niet doorgaat door ziekte van een docent of 

andere omstandigheden, worden de leerlingen altijd in staat 

gesteld die toets alsnog te maken.  

- Een leerling die buiten zijn schuld niet heeft deelgenomen aan een 

toets, heeft het recht en de plicht alsnog de toets te maken op een 

door de docent of schoolleiding aan te wijzen tijdstip. Als de 

leerling deze afspraak niet na komt wordt het cijfer 2 gegeven. Tot 

die tijd staat er voor niet gemaakt werk een 1.1.  

8. Herkansing. 

Tot de herfstvakantie hebben alle leerlingen bij onvoldoende resultaat de 

kans hoofdstuktoetsen te herkansen. Na de herfstvakantie kan alleen 

door de docent besloten worden een toets te laten herkansen.  

9. Klachten  

Wie het niet eens is met de beoordeling van een toets, tekent eerst 

bezwaar aan bij de docent. Is de reactie van de docent niet bevredigend, 

dan kan het bezwaar aan de teamleider worden voorgelegd. Is de reactie 

van de teamleider niet bevredigend, dan kan het bezwaar aan de directie 

worden voorgelegd. Is de reactie van de directie niet bevredigend, dan 

kan het bezwaar aan de klachtencommissie worden voorgelegd.  

 

11.  Rapporten in schakel, klas 1 en 2  

1. Het rapport is gericht aan de leerling en zijn ouders/verzorgers en geeft een 

    duidelijk overzicht van de prestaties voor alle vakken. Het rapport moet door 

    de ouders/verzorgers worden ondertekend.  

2. In de doorstroomregeling is verwoord welke richtlijnen er gelden bij de 

    overgang naar een volgend leerjaar en/of andere leerweg.  

 

12.  De digitale agenda/ huiswerk 

Na elke vakantie van een week of langer is er geen huiswerk voor de  

          eerstvolgende lesdag. Verdere afspraken:  

1. De docent noteert het huiswerk en de toetsen op het bord én in de digitale 

    agenda van Magister. Hij/ zij draagt zorg voor een redelijke verdeling van 

    het huiswerk gedurende het schooljaar.  

2. Indien de docent een toets niet noteert in Magister, moet de docent een  

   nieuwe afspraak maken om het opgegeven werk te toetsen.  

3. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het maken van huiswerk.  

4. De docent is verantwoordelijk voor de controle op het huiswerk. Bij het in 
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    gebreke blijven van een leerling neemt hij gepaste maatregelen en informeert 

    hij de mentor.  

 

 

Schoolorganisatie en gebouw  

 

13.  Toelating  

1. Het bevoegd gezag van Saenstroom stelt op basis van de wet en afspraken 

met de besturen van het basisonderwijs en van andere scholen voor 

voortgezet onderwijs in de regio de criteria vast op grond waarvan een 

(aspirant-)leerling wordt toegelaten op de school, tot een bepaalde 

schoolafdeling en tot een bepaald schooljaar. Hierin is de toelatingscommissie 

leidend. 

2. De schoolleiding zorgt voor voldoende informatie over de gang van zaken op 

    school aan de aspirant-leerling en zijn ouders/verzorgers.  

 

14.  Leerlingenregistratie en privacybescherming  

Het privacyreglement van Saenstroom is van toepassing op de manier waarop 

de registratie van de leerlingen en de bescherming van de privacy op 

Saenstroom opdc plaatsvindt.  

 

15.  Vrijheid van meningsuiting  

1. Een ieder heeft, binnen de toegestane wettelijke kaders, de vrijheid zijn  

   mening op school te uiten.  

2. Wie zich door een ander beledigd voelt, kan handelen volgens de procedure  

   die is vastgelegd in de Klachtenregeling van Saenstroom.  

 

16.  Ongewenste intimiteiten en pesten 

1. Een leerling heeft er recht op met respect tegemoet te worden getreden.  

    Indien een leerling zich gekwetst voelt door een benadering of een intimiteit  

    van de kant van medeleerlingen of personeelsleden, kan hij zich wenden tot  

    de vertrouwenspersoon of de mentor.  

2. Klachten op het gebied van ongewenste intimiteiten worden behandeld  

    volgens de procedure die is vastgelegd in de Klachtenregeling van  

    Saenstroom. Hierin speelt de interne contactpersoon een centrale rol. 

3. Saenstroom opdc heeft een pestprotocol, dat door alle leerlingen is 

    ondertekend. 

 

17.  Strafbevoegdheden  

1. De bevoegdheid een straf aan een leerling op te leggen komt toe aan leden  

    van het personeel en de schoolleiding.  

2. Tegen een opgelegde straf kan een leerling in beroep gaan bij de  

              schoolleiding.  

 

18.  Straffen  

1. Het is verboden als straf cijfers te wijzigen of te noteren.  

2. Bij het opleggen van een straf dient een zekere verhouding te bestaan tussen 

    de strafmaat en de ernst van de overtreding. Ook dient er zo mogelijk een 

    relatie te bestaan tussen de aard van de overtreding en de soort straf.  

3. Het moet duidelijk zijn voor welke overtreding de straf gegeven wordt.  

 

19. Aanwezigheid, absentie (zie ook verzuimprotocol)  

1. Leerlingen zijn verplicht de lessen volgens het voor hen geldende rooster te 

    volgen, tenzij een andere regeling is getroffen.  

2. Bij ziekte moet de school op de eerste ziektedag voor 8.30 uur door de  

   ouders op de hoogte gesteld worden.  
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3. Wie onder schooltijd ziek wordt, meldt zich bij de conciërge na toestemming 

    van de teamleider.  

4. Voor schoolverzuim anders dan ziekte dient ruim vooraf door de ouders 

    schriftelijk verlof te worden aangevraagd. 

5. Afspraken met huisarts, specialist, tandarts of orthodontist dienen gemaakt te 

    worden buiten de schooltijden. Indien dit onmogelijk is en de leerling een of 

    meer lessen moet verzuimen, dan melden de ouders dit schriftelijk en van 

    tevoren bij de mentor, teamleider of directeur.                                                                                                     

 

20. Te laat komen 

1. Als een leerling te laat is met een geldige reden dan neemt hij/zij een brief 

    mee, ondertekend door de ouders en meldt zich daarmee bij de conciërge.  

2. Als een leerling te laat is zonder geldige reden, dan meldt hij zich bij de 

    conciërge.  

    De leerling moet zich de derde keer de volgende dag om 08.00 uur melden.  

    De ouders krijgen een mailbericht.  

 

21.  Uit de les gestuurd  

1. Een leerling die uit de les wordt gestuurd, meldt zich bij de teamleider met 

    zijn/haar tas én een uitstuurbriefje van de docent. 

2. Daar ontvangt de leerling de sanctie (in principe 2x 08.00 uur melden).  

3. De rest van het lesuur is de leerling aan het werk.  

4. Bij herhaling van gedrag krijgt de leerling een gele of (bij drie gele kaarten) 

   een rode kaart mee die ondertekend door de ouders de volgende dag weer 

   wordt ingeleverd. Een rode kaart betekent vier uur nablijven. 

 

22.  Het gebruik van de ruimte in en om de school  

1. Leerlingen dienen zich in en rond het gebouw te houden aan de aanwijzingen 

    van personeelsleden  

2. Leerlingen die met de fiets komen, stallen hun fiets in een van de rekken in  

    de fietsenstalling.  

3. Het is niet toegestaan tijdens lestijden rond te hangen in de gangen of op de 

    trappen.  

4. Leerlingen mogen een lokaal niet zonder toestemming van een personeelslid 

    betreden.  

5. In de pauzes gaan leerlingen (tenzij het regent) naar het schoolplein. 

    Als leerlingen in de hal zijn moeten ze gaan zitten. 

6. Als leerlingen schade veroorzaken aan het gebouw en/ of inventaris wordt  

    deze schade op de leerlingen en/of hun ouders verhaald. 

  

23.  Eten en drinken  

Eten en drinken is niet toegestaan tijdens de les. 

Tijdens de pauze van 12.00 – 12.30 uur wordt er van 12.00 – 12.15 uur gegeten  

          en gedronken in het lokaal. 

 

24.  Roken  

Roken in de school en op of rond het schoolplein is verboden. 

 

25.  Mobiele telefoons  

Het gebruik van mobiele telefoons (en andere beeld- en geluidsdragers) is alleen 

na toestemming van de docent en alleen voor schoolse zaken toegestaan.  

Buiten het lokaal/ de les is het mobieltje uit en opgeborgen. 

In dringende situaties kan een leerling (na toestemming) gebruik maken van de 

schooltelefoon. 
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26.  Gebruik internet en e-mail  

1. Op school mag je e-mail en internet alleen gebruiken voor zaken die met de 

    lessen te maken hebben.  

2. Je mag je inlognaam en wachtwoord niet aan anderen doorgeven.  

3. Het is niet toegestaan via internet of e-mail in strijd met de wet of in strijd  

    met de goede manieren te handelen.  

4. Als je gepest wordt via de (school)-e-mail of op een andere manier wordt 

    lastiggevallen via het (school)internet, meld je het bij je mentor of iemand  

    van de leiding.  

5. Indien het vermoeden bestaat dat je niet volgens de regels handelt, kan de 

    directie besluiten je e-mail- en internetgebruik te controleren.  

6. Bij misbruik kan de directie besluiten dat je op school geen gebruik meer mag 

    maken van de computers of dat je geen gebruik meer mag maken van het 

    netwerk en de e-mail- en internetfaciliteiten die de school ter beschikking  

    stelt. 

    Ook kan de directie besluiten een andere straf uit te delen.  

    

27. Hygiëne en veiligheid 

1. Iedere leerling is medeverantwoordelijk voor de hygiëne en veiligheid in  

              school.  

2. Het is vanzelfsprekend dat rommel in een prullenbak gaat.  

3. Een toilet, douche en/of kleedkamer laat je netjes achter.  

4. Tassen en jassen worden in de kluisjes gelegd of hangen aan de kapstok.  

 

28.  Kleding  

In de school mag geen aanstootgevende, discriminerende of beledigende kleding 

worden gedragen. Tijdens de lessen L.O. dient de leerling functionele kleding te 

dragen.  

 

29.  Bagagekluisjes  

1. De leerling gebruikt het kluisje voor het opslaan van zijn bezittingen en om 

   diefstal voorkomen. Bovendien is het van belang voor de brandveiligheid van  

   de school dat tassen en jassen niet rondslingeren in de gang, maar goed zijn  

   opgeborgen.  

2. Het is verboden om in kluisjes zaken te leggen die in strijd zijn met de wet of 

   die in school verboden zijn. Er mag ook niets in een kluisje worden bewaard  

   wat de hygiëne in de school, of de gezondheid van anderen in gevaar brengt.  

3. De leiding is bij vermoeden van onregelmatigheden gerechtigd de inhoud van 

    het kluisje te controleren. Daarbij is altijd een tweede toezichthouder als 

    getuige aanwezig.  

4. Aan het eind van het schooljaar maakt de leerling zijn kluisje leeg, zodat het 

    kan worden schoongemaakt.  

5. Verlies van de sleutel van het kluisje moet zo spoedig mogelijk gemeld  

    worden aan de conciërge. Tegen betaling ontvangt de leerling een nieuwe  

    sleutel.  

 

Klachtenprocedure 

 

 30.  Klachtenregeling  

Bij vermeende onjuiste of onzorgvuldige toepassing van het leerlingenstatuut 

kan een ieder bezwaar maken bij de betrokken docent of mentor.  

Als betrokkenen het niet eens worden, kan een klacht ingediend worden bij de 

directie van de school. Indien de klacht door de directie niet naar tevredenheid 

wordt afgehandeld, kan de klager in beroep gaan bij de onafhankelijk 

functionerende Interne Klachtencommissie van Stichting Saenstroom, postbus 

451, 1500 EL Zaandam. Bij de schooladministratie is de volledige 
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klachtenregeling verkrijgbaar. Bij ernstige klachten kan een klacht worden 

ingediend bij de Stichting Onderwijsgeschillen, waar onafhankelijke deskundigen 

de klacht zullen onderzoeken. De interne contactpersoon van de school kan 

helpen bij het indienen van een dergelijke klacht.  

 

31. Interne contactpersoon 

De interne contactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen of ouders 

die (seksuele) intimidatie, agressie, geweld of discriminatie hebben ervaren.  

Zij neemt indien gewenst contact op met de externe vertrouwenspersoon. 

 

Kwaliteit van het onderwijs  

 

32.  Recht op voorstellen en suggesties  

Leerlingen hebben altijd het recht voorstellen en suggesties te doen aangaande 

alle zaken op school. De schoolleiding dient hier zorgvuldig mee om te gaan. 

 

 

Schoolregels en -afspraken  

 

- Je jas hangt aan de kapstok en je pet is af in de klas; 

- In de pauzes blijf je op het schoolplein;  

- Als je buiten stoeit, stop je als de ander “stop” zegt; 

- Op het dakterras aan de Noorderstraat wordt alleen rustig 

gepauzeerd; 

- Je rookt niet op of rond het schoolterrein; 

- Je gebruikt geen energydranken (ook niet vlak voor schooltijd); 

- Ook als je later start dan 08.45 uur, wacht je buiten tot de bel 

gaat; 

- Je gaat alleen naar de WC tijdens leswisselingen of in de pauze. 
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HANDIG GEDRAG 

 
 

 
 Ik accepteer de mensen om mij 

heen zoals ze zijn; 
 

 Ik luister en laat anderen 
uitpraten; 

 
 Ik praat op een positieve 

manier met anderen. 

 
 

 
 

 
 Ik zit alleen aan mijn eigen 

spullen; 
 

 Ik val andere mensen niet 
lastig; 

 
 Ik loop rustig door de school. 

 
 

 

 
 

 Ik ben eerlijk; 
 

 Ik spreek anderen aan als ze 
over mijn grens gaan; 

 
 Ik ruim (mijn) afval op. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

MOBIELE TELEFOONS: 
Het gebruik van mobiele telefoons en andere beeld- en 
geluidsdragers mag alleen voor schoolzaken en na 
toestemming van de docent.  
Buiten het lokaal / de les zijn ze uit en opgeborgen. 
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Protocol:  

 

Medicijnverstrekking 

en 

Medisch Handelen 

 
 

Stichting Saenstroom 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tekst van het voorliggende protocol is op basis van het model-protocol 
Medicijnverstrekking & Medisch Handelen op scholen, vastgesteld door het SVZ 
Bestuur op 31 maart 2014.  

 
  Vastgesteld door bestuur Stichting Saenstroom, 19 januari 2015 
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Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen. 

De wet Passend Onderwijs maakt het mogelijk dat een langdurig ziek kind of een kind met 

een bepaalde handicap zoveel mogelijk gewoon naar het reguliere onderwijs gaat. 

De school krijgt hierdoor vaker het verzoek van ouders om aan hun kind de door een arts 

voorgeschreven medicijnen te verstrekken of medewerking te verlenen bij medisch handelen. 

De school bepaalt of en op welke wijze aan het verzoek van de ouders tegemoet gekomen 

kan worden.  

Indien op school medicijnverstrekking en/of het uitvoeren van medische handelingen 

plaatsvindt, gelden bij Saenstroom opdc de volgende uitgangspunten: 

 De school kan medicijnen aan de leerling verstrekken op een voorafgaand verzoek 

van de ouders. Dit protocol en de in dit protocol betreffende voorgeschreven 

voorwaarden en procedures zijn bindend van toepassing. De school communiceert dit 

duidelijk met de medewerkers. De ouders geven hieraan hun instemming door 

ondertekening en retournering aan de school van bijlage 1 van dit protocol.  

 De ouders kunnen bij de school een verzoek indienen waarin ze de school vragen om 

ten behoeve van hun zoon/dochter voorbehouden medische handelingen te  

verrichten. Naar aanleiding van dit verzoek bekijkt de school of en hoe aan de wens 

van de ouders tegemoet gekomen kan worden. Dit protocol en de in dit protocol 

betreffende voorgeschreven voorwaarden en procedures zijn bindend van 

toepassing. De school communiceert dit duidelijk met de medewerkers. De ouders 

geven hieraan hun instemming door ondertekening en retournering aan de school van 

bijlage 2 en 3 van dit protocol.  

 Indien ouders geen formele instemming verlenen (geen ondertekening en 

retournering van de bijlagen) dan verstrekt de school geen medicijnen of verricht de 

school geen voorbehouden medische handelingen op verzoek van de ouders. De 

school communiceert dit duidelijk met de ouders en de medewerkers. In het geval dat 

er, op verzoek van de ouders, medicijnen verstrekt worden of medische handelingen 

verricht worden, zijn de procedures en richtlijnen in dit protocol bindend van 

toepassing. Dit om bij eventuele fouten aan te kunnen tonen dat de hoogste 

zorgvuldigheid is nagestreefd. Voor de individuele medewerker geldt dat hij mag 

weigeren handelingen uit te voeren waarvoor hij zich niet bekwaam acht.  
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1. Het verstrekken van medicijnen op verzoek van de ouders 
 

 

Op verzoek van de ouders kan de school de leerling medicijnen verstrekken. Een vereiste is 

dat de ouders bijlage 1 van dit protocol ondertekend teruggestuurd hebben aan school.  

Meestal gaat het niet alleen om eenvoudige middelen, maar ook om middelen die bij onjuist 

gebruik tot schade van de gezondheid van de leerling kunnen leiden. Daarom wordt 

schriftelijk vastgelegd om welke medicijnen het gaat, hoe vaak en in welke hoeveelheden ze 

moeten worden toegediend en op welke wijze dat dient te geschieden. Hiervoor is een 

medicijninstructie toegevoegd in bijlage 1. 

 

In de afspraken wordt de periode vastgelegd waarin de medicijnen moeten worden verstrekt, 

de wijze van bewaren, opbergen en de wijze van controle op vervaldatum. Ouders geven 

hierdoor duidelijk aan wat zij van de school verwachten en school weet wat er gedaan moet 

worden en waar ze verantwoordelijk voor is.  

 

Ouders zijn altijd verantwoordelijk voor de communicatie met school wanneer de medicatie 

voor hun kind verandert.  

 

Wanneer het gaat om het verstrekken van medicijnen gedurende een lange periode moet 

regelmatig met ouders overlegd worden over het verloop van de ziekte en het daarbij 

behorende medicijngebruik op school. Een goed moment om te overleggen is wanneer 

ouders een nieuwe voorraad medicijnen komen brengen. 

 

- De school neemt de medicijnen alleen in ontvangst wanneer ze in de originele verpakking zitten 

en uitgeschreven zijn op naam van de betreffende leerling. 

- De medewerker noteert, per keer, op een aftekenlijst de uitgave van  het medicijn aan 

de betreffende leerling. 

 
 

Mocht de situatie zich voordoen dat een leerling niet goed op een medicijn reageert of dat er 

onverhoopt toch een fout gemaakt wordt bij de toediening van een medicijn, dan wordt direct 

met de huisarts of specialist in het ziekenhuis gebeld.  

 

Bij een ernstige situatie wordt direct alarmnummer 112 gebeld.  
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2. Medisch handelen en wettelijke regels 
 

 

Op verzoek van de ouders kan een medewerker van de school bij de leerling medische 

handelingen verrichten. Een vereiste is dat de ouders bijlage 2 van dit protocol ondertekend 

hebben teruggestuurd aan school.  

 

 
 

Medische handelingen 

 

In hoog uitzonderlijke gevallen zullen ouders aan de school vragen handelingen te verrichten die 

vallen onder medisch handelen. 

 

Voorbeelden hiervan zijn het geven van sondevoeding of het meten van de bloedsuikerspiegel 

bij suikerpatiënten door middel van een vingerprikje. In zijn algemeenheid worden deze 

handelingen door externe deskundigen, zoals thuiszorgorganisaties, of door de ouders zelf op 

school verricht. In zeer uitzonderlijke situaties, vooral als er sprake is van een situatie die al 

langer bestaat, wordt door de ouders wel eens een beroep op de school gedaan. 

 
 
 

Wettelijke regels 
 

Voor de hierboven genoemde medische handelingen heeft de wetgever een aparte regeling 

gemaakt. De wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (wet BIG) regelt wie wat mag 

doen in de gezondheidszorg. De wet BIG regelt dat bepaalde handelingen alleen door artsen en 

verpleegkundigen uitgevoerd mogen worden. Het delegeren van het verrichten van deze 

handelingen aan medewerkers van de school moet met grote zorgvuldigheid worden omgeven. 

Een arts moet er voor instaan dat hij de medewerker daarvoor bekwaam acht. De arts wordt 

daarom gevraagd deze bekwaamheid te ondersteunen met een ondertekende verklaring van 

bekwaamheid. De uitvoering van de medische handeling wordt hierdoor vervolgens in opdracht van 

de arts gedaan.  

 

 

 

 



 
 
 
   

  Pagina 66 van 80 

Aansprakelijkheid 
 
 

Medewerkers van stichting Saenstroom vallen niet onder de wet BIG.  

Voordat een medewerker medische handelingen mag uitvoeren moet de medewerker daarom 

een gedegen instructie krijgen hoe hij de handeling moet uitvoeren. Het naar tevredenheid 

kunnen uitvoeren van deze handeling wordt schriftelijk vastgelegd in een 

bekwaamheidsverklaring. 

 

Zodoende wordt een zo optimaal mogelijke zekerheid voor leerling, ouders en school 

gewaarborgd. 

Ook voor de verzekeraar van de school zal duidelijk moeten zijn dat er zo zorgvuldig mogelijk 

is gehandeld. Dit betekent dat een medewerker in opdracht van een arts moet handelen die 

hem bekwaam heeft verklaard voor het uitvoeren van die medische handeling. 

De ouder draagt er zorg voor dat de medewerker de bekwaamheidsverklaring verkrijgt. 

Daartoe zorgt de ouder ervoor dat de medewerker de nodige informatie, instructie en zonodig 

praktische oefening ontvangt, zodat de arts een bekwaamheidsverklaring kan afgeven. 

 

Heeft een medewerker geen bekwaamheidsverklaring, maar voert hij wel medische 

handelingen uit, dan kan hij wegens onoordeelkundig handelen aangesproken worden voor 

de aangerichte schade. De school is echter verantwoordelijk voor datgene wat de medewerker 

doet. Ook daarom is het van belang dat de medewerker een bekwaamheidsverklaring kan 

overleggen, immers in dat geval kan niet bij voorbaat worden aangenomen dat de school 

onzorgvuldig heeft gehandeld. 

 

 

 

 

 

2 
Bekwaamheidsverklaring zie bijlage 3 
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Indien de school niet kan bewijzen dat een medewerker voor een bepaalde handeling 

bekwaam is, dan mogen de medische handelingen niet uitgevoerd worden. Een 

medewerker met een bekwaamheidsverklaring mag altijd weigeren handelingen uit te 

voeren waarvoor hij zich niet bekwaam acht. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen als hij 

deze handeling al een periode niet heeft verricht. Een medewerker die onbekwaam en/of 

zonder opdracht van een arts deze handeling verricht is niet alleen civielrechtelijk 

aansprakelijk (betalen van schadevergoeding), maar ook strafrechtelijk (mishandeling). 

Het schoolbestuur kan op zijn beurt als werkgever eveneens civiel- en strafrechtelijk 

aansprakelijk gesteld worden.  

De wet BIG geldt niet in noodsituaties. Iedere burger wordt dan geacht te helpen naar 

beste weten en kunnen.  

 
 

Dekking civielrechtelijke aansprakelijkheid 

  
In de huidige polis van Stichting Saenstroom is er dekking conform de betreffende clausule 

opgenomen voor medische handelingen op scholen door medewerkers. 

 
Wel is het noodzakelijk conform het protocol 

”Medicijnverstrekking en medisch handelen Stichting Saenstroom”  

te handelen. 
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Bijlage 1  

 

Verzoek tot het verstrekken van medicijnen door de school 
 

Ondergetekende stemt in met onderhavig protocol en de in dit protocol betreffende 

voorgeschreven voorwaarden en procedures en verzoekt de school om het verstrekken 

van de hieronder omschreven medicijn(en) aan: 

naam leerling: ....................................................................................... 

geboortedatum: ....................................................................................... 

adres: ....................................................................................... 

postcode en plaats: ....................................................................................... 

 

 

naam ouder(s)/verzorger(s): 

telefoon thuis: ....................................................................................... 

telefoon werk: ....................................................................................... 

naam huisarts: ....................................................................................... 

telefoon: ....................................................................................... 

naam specialist: ....................................................................................... 

telefoon: ....................................................................................... 

 

 

De medicijnen zijn nodig op grond van onderstaande diagnose: 

................................................................................................................................... 

Naam van het medicijn: 

................................................................................................................................... 

Medicijn dient dagelijks te worden toegediend op onderstaande tijden: 

........................................... uur 

........................................... uur 

........................................... uur 

........................................... uur 

Medicijn(en) mogen alleen worden toegediend in de volgende situatie(s): 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

 Dosering van het medicijn: 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

 

 Wijze van toediening: 

................................................................................................................................... 
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................................................................................................................................... 

 

 

Wijze van bewaren: 

................................................................................................................................... 

 

 

Controle op vervaldatum door: ......................................... (naam & functie) 

 

 

Ondergetekende, ouder/verzorger van genoemde leerling, geeft hiermee aan de school c.q. 

de hieronder genoemde medewerker (die daarvoor een medicijninstructie heeft gehad), 

toestemming voor het verstrekken van de bovengenoemde medicijnen: 

 
 

Naam: .................................................................................................... 

Ouder/verzorger: .................................................................................................... 

Plaats: .................................................................................................... 

Datum: .................................................................................................... 

 

 

 

Handtekening: .................................................................................................... 

 

 
 
Ondergetekende verklaart zich middels ondertekening van dit document ermee akkoord dat 
Stichting Saenstroom op geen enkele wijze aansprakelijkheid accepteert voor welke schade 
dan ook die ontstaat door een onjuiste verstrekking of toediening van medicatie dan wel het 
nalaten daarvan of het onjuist verrichten van een medische handeling dan wel het nalaten 
daarvan door een van haar medewerkers tenzij er sprake is van opzet of bewuste 
roekeloosheid. 

 
 
 
 
Vul ook de medicijninstructie in.
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Medicijninstructie 
 

 

Er is instructie gegeven over het verstrekken van de medicijnen op: 

Datum: ..................................................................... 

Door: 

Naam: ..................................................................... 

Functie: ..................................................................... 

Van: ..................................................................... (instelling) 

 

 

Aan: 

Naam: ..................................................................... 

Functie: ..................................................................... 

Van: ..................................................................... (school en plaats) 
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Bijlage 2  

 

Verzoek tot het uitvoeren van medische handelingen door de school 
 

Ondergetekende stemt in met onderhavig protocol en de in dit protocol betreffende 

voorgeschreven voorwaarden en procedures en verzoekt uitvoering van de 

zogenaamde „medische handeling‟ op school bij: 

 

naam leerling: ....................................................................................... 

geboortedatum: ....................................................................................... 

adres: ....................................................................................... 

postcode en plaats: 

naam ouder(s)/verzorger(s): ....................................................................................... 

telefoon thuis: ....................................................................................... 

telefoon werk: ....................................................................................... 

 

 

naam huisarts: ....................................................................................... 

telefoon: ....................................................................................... 

naam specialist: ....................................................................................... 

telefoon: ....................................................................................... 

naam medisch contactpersoon: ....................................................................................... 

telefoon: ....................................................................................... 

 

 

 

Beschrijving van de ziekte waarvoor de „medische handeling‟ op school bij de leerling nodig is: 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

 
 
 
 

Omschrijving van de uit te voeren „medische handeling‟: 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 
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De „medische handeling‟ mag alleen worden uitgevoerd in de hieronder nader omschreven 
situatie: 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

 

 

Manier waarop de „medische handeling‟ moet worden uitgevoerd: 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

 

 

 

Eventuele extra opmerkingen: 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 
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Bekwaamheidsverklaring aanwezig ja/nee  

(zie bijlage 3) 

 

 

Ondergetekende: 

 

Naam: ........................................................................................... 

Ouder/verzorger: ........................................................................................... 

Plaats: ........................................................................................... 

Datum: ........................................................................................... 

 

 

Handtekening: ........................................................................................... 

 

 
Ondergetekende verklaart zich middels ondertekening van dit document ermee akkoord dat 
Stichting Saenstroom op geen enkele wijze aansprakelijkheid accepteert voor welke schade 
dan ook die ontstaat door een onjuiste verstrekking of toediening van medicatie dan wel het 
nalaten daarvan of het onjuist verrichten van een medische handeling dan wel het nalaten 
daarvan door een van haar medewerkers tenzij er sprake is van opzet of bewuste 
roekeloosheid. 
 
 
Ook achterkant invullen 
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Datum: ............................................................  

Door:   

Naam: ............................................................  

Functie: ............................................................  

Van: ............................................................ (instelling) 

 

 
 
 
 
 

Instructie medisch handelen Instructie 

van de „medische handeling‟ + controle op de juiste uitvoering is 

gegeven op: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Aan: 

   Naam: ............................................................ 

   Functie: ............................................................ 

   Van:   ............................................................ 
(school en plaats) 
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  Bijlage 3  

 

Bekwaamheidsverklaring tot het uitvoeren van medische handelingen 
 
 
 

 

Ondergetekende, bevoegd tot het uitvoeren van de hieronder beschreven handeling: 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

 

 

verklaart dat, 

naam werknemer: ................................................................................................ 

functie: ................................................................................................ 

werkzaam aan/bij: ................................................................................................ 

 

na instructie door ondergetekende, in staat is bovengenoemde handeling bekwaam uit te 

voeren. De handeling moet worden uitgevoerd ten behoeve van: 

naam leerling: ................................................................................................ 

geboortedatum: ................................................................................................ 

 

 

Het uitvoeren van bovengenoemde handeling is voor de leerling noodzakelijk wegens: 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

De hierboven beschreven handeling mag alleen worden uitgevoerd op de tijdstippen waarop de 

leerling op school aanwezig is. 

 
 

De hierboven beschreven handeling moet worden uitgevoerd gedurende de periode: 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

 

 

Ook achterkant invullen 



 

 

 

Ondergetekende: 

 
 

Naam: ................................................................................................ 

 

 

Functie: ................................................................................................ 

Werkzaam aan/bij: ................................................................................................ 

Plaats: ................................................................................................ 

 

 

Datum: ................................................................................................ 

 

 

Handtekening: ............................................................................................... 
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Protocol ziek op school 
 

 

Stichting Saenstroom 
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Ziek op school 

Het komt voor dat een leerling tijdens de schooluren pijn krijgt of ziek wordt. Uitgangspunt 

is dat een leerling die ziek is naar huis moet. De school zal, in geval van ziekte, altijd 

contact opnemen met de ouders om te overleggen wat er moet gebeuren. Het is daarom 

van groot belang dat de school over de juiste telefoonnummers van de 

ouders/verzorgers beschikt. Wanneer het telefoonnummer van een van de 

ouders/verzorgers verandert, verzoekt de school hen dat zo spoedig mogelijk aan de 

administratie door te geven.  

 
Algemene opmerkingen: 

 Met ‘ouders’ worden ouder(s) en verzorger(s) bedoeld 

 Met ‘medewerker’ worden zowel docenten als ondersteunend personeel bedoeld 

 Overal waar ‘hij’ staat wordt hij/zij bedoeld 

 Afspraken over het verstrekken van medicijnen op verzoek en het verrichten van medische 

handelingen zijn vastgelegd in het protocol Medicijnverstrekking en Medisch handelen 

(vastgesteld door bestuur Stichting Saenstroom d.d. 19 januari 2015). 

 
Handelwijze ziek op school: 
 

a. Eerst de ouders of de daartoe aangewezen vertegenwoordiger van 

de ouders raadplegen 

Als eerste wordt contact gezocht met de ouders. Indien mogelijk belt de leerling zelf met de ouders. 

Indien de ouders niet bereikbaar zijn wordt contact gezocht met andere, door de ouders 

aangewezen, vertegenwoordigers. 

 

b. Na raadpleging van een ouder of aangewezen vertegenwoordiger  
Tijdens het contact met een ouder of een andere, door de ouders aangewezen 

vertegenwoordiger, wordt een inschatting gemaakt of de leerling zelfstandig naar huis kan gaan, 

moet worden opgehaald, of (indien het laatste onmogelijk is) door een medewerker van de school 

naar huis moet worden gebracht. 

 

c. Wanneer de leerling ziek wordt op school wordt hij voortdurend geobserveeerd  
Tijdens de observatie door een medewerker van de school wordt gelet op: 

• toename van pijn 

• misselijkheid/braken 

• verandering van houding (bijvoorbeeld in elkaar krimpen) 

• verandering van de huid (bijvoorbeeld erg bleke of hoogrode kleur) 

• verandering van gedrag (bijvoorbeeld onrust, afnemen van alertheid) 
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Medewerkers zullen bij twijfel altijd een (huis)arts raadplegen. Dit geldt uiteraard ook  

wanneer de pijn blijft of de situatie zich verergert.  

 

Op school wordt een eenvoudige pijnstiller/paracetamol verstrekt  
 

• In alle gevallen zal het verstrekken van middelen, zoals paracetamol, terughoudend  
gebeuren.  

• Paracetamol wordt slechts verstrekt nadat daarover contact is geweest met de ouders. 

• Er wordt een registratie bijgehouden van de verstrekking van paracetamol.  

• Er worden alleen door de teamleider middelen zoals paracetamol verstrekt. 
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Te waarschuwen instanties voor BHV-ontruimingsplan 
 
 

 
OVO-bestuur  075-6401548 
 
OVO-facilitair  075-6531042 
 
 
 
Politie) 
Brandweer)  112 
GGD) 
 
 
 
Pers - o.a.   Dagblad Zaanstreek  075-6813545  
    

Radio NH    020-8505505 
 
 
 
 
 
Nuon    0900-8455 
 
PWN   0800-0232355 
 
 
Wijkagent, Alex Deen via 0900-8844 
 

 
 

   


