
 
 

PROTOCOL 

(ter voorkoming van) 
 

AGRESSIE 

EN GEWELD  
 
 
 

 

Epe, 18 mei 2021 

 

Vastgesteld in MT 18 mei 2021 
Vastgesteld in MR mei/juni 2021 

 



2 
 

 

 

Inhoud 
 

Inleiding ................................................................................................................................................... 3 

1.Definitie agressie en geweld ................................................................................................................ 4 

2.Risico Inventarisatie & Evaluatie .......................................................................................................... 4 

3.Aanpak ter voorkoming Agressie en geweld ........................................................................................ 5 

3.2.Personele maatregelen ................................................................................................................. 5 

3.3.Organisatorische maatregelen ...................................................................................................... 5 

3.4.Bouwkundige en technische voorzieningen In de school is camerabewaking aanwezig. ............ 5 

4.Meldpunt en opvang ............................................................................................................................ 6 

5.Incidentenregistratiesysteem ............................................................................................................... 6 

6.Evaluatie/analysering en maken plan van aanpak ............................................................................... 6 

7.Aandachtspunten/stappen in geval van ernstige incidenten .............................................................. 6 

7.1. Algemeen:..................................................................................................................................... 6 

7.2. Slachtoffer: ................................................................................................................................... 7 

7.3. Veroorzaker: ................................................................................................................................. 7 

7.4. Aandachtspunten/stappen in geval van dreigen met geweld: .................................................... 8 

7.5. Taken en verantwoordelijkheden opvangteam: .......................................................................... 8 

8. Aanpak veroorzaker ............................................................................................................................ 8 

8.1. De veroorzaker is leerling ............................................................................................................. 8 

8.2.De veroorzaker is medewerker ..................................................................................................... 9 

 

 



3 
 

 

Inleiding 

Agressie en geweld op het werk wil zeggen dat buitenstaanders zich agressief of gewelddadig 

gedragen naar werknemers die op dat moment hun werk uitvoeren. Denk hierbij aan leerlingen, 

ouders of bezoekers van de RSG N.O.-Veluwe. 

 

Agressie en geweld kan plaatsvinden op verschillende manieren: 

 

• verbaal (schelden, schreeuwen, zeer felle discussie) 

• fysiek (schoppen, duwen, slaan, spugen, bijten, vernielen) 

• psychisch (bedreigen, intimideren, chanteren, vernederen) 

• Agressie en geweld valt onder de zogenoemde psychosociale arbeidsbelasting en daarmee 

onder het PSA beleid van de RSG N.O.-Veluwe.  

 

Bij de RSG N.O.-Veluwe vinden we het belangrijk dat iedereen veilig kan werken. Daarom nemen we 

het arbobeleid en het voorkomen van agressie en geweld serieus. Het protocol Agressie en geweld is 

onderdeel van het PSA beleid en raakt aan de gedrags- en integriteitscode van de RSG N.O.-Veluwe 

en de klachtenregeling van de RSG N.O.-Veluwe. Tevens is het deel van het schoolveiligheidsplan. 

 

Het protocol agressie en geweld is van toepassing op leerlingen/ouders en medewerkers van de 

school. Het begrip medewerkers omvat ook medewerkers van andere organisaties die 

werkzaamheden op de school verrichten, vrijwilligers, stagiaires en bestuursleden. 
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1. Definitie agressie en geweld  

 

Onder agressie en geweld wordt verstaan het pesten, dan wel het psychisch of fysiek lastig vallen, 

bedreigen of aanvallen van anderen. Meer gespecificeerd kunnen een achttal vormen van agressie 

en geweld onderscheiden worden:  

 

-   Fysiek geweld, gericht op het lichaam van personen, zoals schoppen, slaan, verwonden,  

   vastgrijpen; 

- Psychisch geweld tegen personen, zoals iemand lastig vallen, bedreigen met geweld,  

  chanteren, onder druk zetten, irriteren, achtervolgen; via internet, Facebook, Instagram, etc.  

- Seksueel geweld tegen personen, zoals seksistische opmerkingen, seksuele toespelingen,  

  ongewenste intimiteiten;  

- Discriminatie van personen in woord of gedrag;  

- Verbaal geweld tegen personen (voor zover niet vermeld onder de voorgaande categorieën),  

  onder andere schelden, beledigingen;  

- Vernielingen van objecten;  

- Diefstal van andermans eigendommen;  

- Vuurwerk- of wapenbezit, waarmee anderen bedreigd of verwond kunnen worden. 

  

In alle gevallen gaat het om vormen van ongewenst gedrag. Ongewenst gedrag is gedrag van de één 

(veroorzaker), dat door de ander (slachtoffer) als ongewenst wordt ervaren. Dit protocol geeft in 

hoofdlijnen aan hoe met incidenten rond, dan wel het dreigen met agressie en geweld wordt 

omgegaan. Voor een aantal specifieke vormen van ongewenst gedrag zijn aparte protocollen 

ontwikkeld (bijv. antipestprotocol).  

 

2. Risico Inventarisatie & Evaluatie 

 

De RSG N.O.-Veluwe voert één maal in de vier jaar een RI&E Arbo-scan uit.  

In de tussenliggende periode van 3 jaar wordt tweemaal (in 2022 en 2024) een medewerkers-

tevredenheidsonderzoek uitgezet en eenmaal (in 2023) een quick scan Werkdruk (evt. aangevuld 

met onderzoek naar Agressie en geweld & Ongewenste omgangsvormen, afhankelijk van de 

uitkomsten uit de RI&E).  

Deze cyclus zal door de preventiemedewerker en HR na 2024 steeds worden herhaald en 

geanalyseerd. Op basis van de uitkomsten van het PSA-onderzoek begin 2021 is besloten om ook in 

2022 een quickscan uit te voeren.   
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3. Aanpak ter voorkoming Agressie en geweld 

 

3.1. Preventief 

Bij de RSG N.O.-Veluwe willen we zorgen voor de veiligheid en het welzijn van alle leerlingen en 

medewerkers van de school. Daarvoor zijn de volgende preventieve maatregelen genomen: 

• Er is een gedrags- en integriteitscode opgesteld die geldt voor de medewerkers van de 

school.  

• Er zijn gedragsregels (en huisregels) opgesteld voor leerlingen, deze worden jaarlijks 

besproken door de mentoren in de mentorklas.  

• Er zijn gedragsregels voor ouders en bezoekers opgesteld. 

• Jaarlijks wordt voorlichting gegeven aan medewerkers die geconfronteerd (kunnen) worden 

met agressie en geweld over de risico’s en de maatregelen in uw organisatie. De instructies 

worden gepubliceerd op het sharepoint onder de tegel “Sociale veiligheid” en daarmee 

toegankelijk voor iedereen. Medewerkers die behoefte hebben aan scholing, kunnen 

hiervoor een aanvraag doen bij zijn of haar leidinggevende. 

 

3.2. Personele maatregelen 

Bij avondactiviteiten is er naast de personeelsleden die de activiteit organiseren altijd minimaal één 

conciërge aanwezig.  

De school heeft een BHV team beschikbaar dat bijstand verleent bij incidenten. 

De conciërges krijgen binnenkort een opleiding op maat aangeboden. 

Het MT krijgt een opleiding om de kennis van de veiligheid te vergroten. 

 

3.3. Organisatorische maatregelen 

In het schoolgebouw hangen borden met regels voor bezoekers. 

In de lokalen en in de ruimtes door het schoolgebouw hangen instructieborden hoe te handelen bij 

het ontstaan van een ongeval of brand, deze regels zijn ook van toepassing op een situatie van 

agressie en geweld.  

In de school is een team BHV-ers beschikbaar om hulp te bieden bij agressie en geweld. 

Zo nodig wordt bij ernstige incidenten het ontruimingsplan in werking gesteld. 

 

3.4. Bouwkundige en technische voorzieningen 

In de school is camerabewaking aanwezig. 

De receptieruimte is voorzien van een glazen wand en een hoge balie. 

De receptie heeft een noodknop op de centrale waarmee de medewerker het BHV team kan 

alarmeren.  

Voor alle medewerkers van de school is een centraal nummer ingericht, waarmee iedereen binnen 

het gebouw BHV-ers kan oproepen, dit is intern het toestel 511 en extern het telefoonnummer 0578 

676000.   

Er zijn vluchtroutes ingericht in de school, instructies zijn te vinden op de borden in de lokalen en 

werkruimtes. Zo nodig geeft het BHV-team extra instructies bij noodsituaties waarbij tot ontruiming 

moet worden overgegaan. Hierbij volgen zij het ontruimingsplan. 
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4. Meldpunt en opvang 

 

Incidenten rond agressie en geweld moeten gemeld worden bij de directeur/rector van de school en 

HR. De contactpersonen fungeren als meldpunt en bezien welke wegen bewandeld kunnen worden.  

De school beschikt voor de opvang van slachtoffers van agressie en geweld over opvangteams. Deze 

opvangteams worden ingezet bij ernstige incidenten. Een opvangteam bestaat in principe uit één lid 

van de directie van de school, de betrokken teamleider en een door het slachtoffer gekozen 

vertrouwenspersoon.  

 

 

5. Incidentenregistratiesysteem  

 

Om zicht te krijgen op de aard en de hoeveelheid agressie- en geweldsincidenten die bij bepaalde 

werkzaamheden op bepaalde plaatsen en tijden hebben plaatsgevonden, beschikt de RSG N.O.-

Veluwe over een incidentenregistratiesysteem.  

De medewerkers worden geïnformeerd over de verschillende vormen van agressie en geweld (zie 

Definiëring agressie en geweld, blz. 1) en over de te volgen procedure voor het melden, registreren 

en analyseren van agressie- en geweldsincidenten. (Ernstige) incidenten bij leerlingen zullen, naast 

registratie in Magister, ook in het incidentenregistratiesysteem worden opgenomen. In het voorjaar 

van 2021 is een nieuw registratiesysteem opgezet via het incidentenregistratiesysteem van Voion. 

Vanaf augustus 2021 wordt dit systeem voor personeel gebruikt. In november 2021 wordt een 

evaluatie van het nieuw ingerichte systeem uitgevoerd. 

 

6. Evaluatie/analysering en maken plan van aanpak 

 

De beheerders van het registratiesystemen draaien jaarlijks voor januari van het volgende jaar een 

overzicht uit van meldingen door medewerkers en leerlingen in het voorgaande schooljaar zodat de 

directie samen met het pluspunt en de arbocommissie de meldingen kan analyseren en een plan van 

aanpak voor te nemen acties kan maken. In de arbocommissie heeft HR en de arbocoördinator 

zitting. 

Bij het analyseren van de meldingen wordt tevens het gevoerde beleid en de reeds getroffen 

maatregelen tegen agressie en geweld geëvalueerd met als doel tot verbeteringen te komen in de 

aanpak tegen deze ongewenste omgangsvorm. 

 

7. Aandachtspunten/stappen in geval van ernstige incidenten 

 

In het geval zich ernstige incidenten waarbij de veroorzaker medewerker is, worden de volgende 

regels gehanteerd:  

 

7.1.  Algemeen:  

•  De rector/directeur, teamleider en contactpersoon vertrouwenszaken worden op de 

hoogte gesteld van het incident. 

•  Indien bij het incident leerlingen betrokken zijn worden de ouders z.s.m. geïnformeerd. 

•  Als uitgangspunt geldt dat aangifte wordt gedaan wanneer er sprake is van overtreding 

van een wet. 
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•  Calamiteiten worden direct bij het bestuur gemeld. 

•  Van alle incidenten wordt door de leidinggevende melding gemaakt via het 

incidentenregistratiesysteem. 

•  De rector/directie geeft aan de directe omgeving de noodzakelijk geachte informatie over 

het incident (om indianenverhalen te voorkomen). 

 

7.2.  Slachtoffer:  

•  Het slachtoffer krijgt alle aandacht en tijd om zijn verhaal te vertellen. 

•  Indien het slachtoffer een leerling is, worden de ouders z.s.m. geïnformeerd. 

•  Het slachtoffer wordt op de hoogte gehouden van de afhandeling naar de veroorzaker. 

•  Gesprekken tussen slachtoffer en veroorzaker worden gevoerd in aanwezigheid van de 

teamleider, directie en/of de contactpersoon vertrouwenszaken (= opvangteam). Wanneer 

het slachtoffer een leerling is kan deze zich bij laten staan door zijn of haar ouders. 

•  Het slachtoffer krijgt het aanbod voor slachtofferhulp of andere vorm van begeleiding. 

Informatie over nazorg kan door de afdeling HR of bij leerlingen het pluspunt worden 

verstrekt. 

•  De contactpersoon vertrouwenszaken bewaakt de hulpverlening aan het slachtoffer. 

•  Indien het slachtoffer hulp nodig heeft kan hij/zij door de afdeling HR naar de juiste 

instantie worden doorverwezen. 

•  De contactpersoon vertrouwenszaken, directie en de betrokken teamleider zorgen ervoor 

dat het slachtoffer op een verantwoorde wijze terug kan keren naar zijn werk, naar school, 

in de klas. 

 

7.3.  Veroorzaker: 

•  De veroorzaker wordt direct opgeroepen voor een gesprek met de teamleider, 

contactpersoon vertrouwenszaken en/of directie. 

•  Indien de veroorzaker een leerling is worden de ouders z.s.m. geïnformeerd en volgt het 

pluspunt het incidentenprotocol. 

•  Naar aanleiding van het incident vindt een gesprek plaats tussen slachtoffer en 

veroorzaker in aanwezigheid van teamleider, contactpersoon vertrouwenszaken en/of 

directie. Leerlingen kunnen zich bij laten staan door hun ouders. 

•  Indien de veroorzaker een leerling is, worden de ouders voor een gesprek op school 

uitgenodigd en op hun verantwoordelijkheid gewezen. Van het gesprek met de ouders 

wordt schriftelijk verslag opgemaakt. Indien de ouders een uitnodiging om op school te 

komen negeren worden zij middels een formele brief van de directeur/rector op hun 

verantwoordelijkheid gewezen. 

•  Zo nodig wordt de veroorzaker via de afdeling HR verwezen naar een 

hulpverleningsinstantie. 

•  Indien daartoe aanleiding is, wordt in overleg tussen de rector/directeur en het College 

van Bestuur bepaald welke maatregelen tegen de veroorzaker worden genomen. In de 

laatste paragraaf van het protocol Agressie en geweld staat de aanpak van veroorzakers en 

mogelijke sancties beschreven. 

•  De directie beslist of en wanneer de veroorzaker weer toegelaten wordt in de school. 
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7.4.  Aandachtspunten/stappen in geval van dreigen met geweld:  

•  Het slachtoffer meldt (indien gewenst met ondersteuning van teamleider of 

contactpersoon vertrouwenszaken) het incident bij de directeur/rector. 

•  Het slachtoffer vult, samen met de leidinggevende, het incidentenregistratiesysteem in. 

•  Het slachtoffer wordt in de gelegenheid gesteld zijn verhaal te doen (directie/opvangteam) 

en krijgt, indien dit noodzakelijk wordt geacht, een aanbod voor deskundige 

begeleiding/ondersteuning. 

•  De veroorzaker wordt door de directie onmiddellijk uitgenodigd voor een gesprek. 

•  De ernst van het voorval wordt door de directie en contactpersoon vertrouwenszaken 

gewogen, zij bepalen welke maatregelen getroffen worden. 

•  Calamiteiten worden direct bij het College van Bestuur gemeld. 

•  De directie houdt van elk voorval een dossier bij. 

•  Het College van Bestuur en directie bepalen wie over het vooral moeten worden 

geïnformeerd. 

•  De directie wijst het slachtoffer op de mogelijkheid een klacht in te dienen. 

•  In geval van wetsovertreding doet de school altijd aangifte. 

 

7.5.  Taken en verantwoordelijkheden opvangteam:  

•  Draagt zorg voor de eerste opvang van slachtoffers. 

•  Biedt een luisterend oor. 

•  Geeft advies over symptomen die kunnen optreden na een schokkende gebeurtenis, 

•  Geeft informatie over opvangmogelijkheden en professionele hulp. 

•  Maakt verslagen van gesprekken die het voert. 

•  Geeft aan de directe omgeving informatie met betrekking tot het omgaan met een 

schokkende gebeurtenis. 

 

 

8.  Aanpak veroorzaker   

 

8.1.  De veroorzaker is leerling 

 

In de preventieve fase zal getracht worden de leerling door middel van gesprekken te bewegen om 
zijn / haar gedrag te verbeteren. Daarbij zal aandacht worden geschonken aan eventuele individuele 
problemen van de leerling die mogelijk verband houden met zijn / haar ongewenst gedrag.  

Soms kan het nodig of wenselijk zijn de leerling door te verwijzen naar een hulpverleningsinstantie. 
Samen met ouders en eventuele ingezette hulpverlening is er overleg. Samen zal worden gekeken of 
er de juiste ondersteuning is kijkende naar de hulpvraag van de leerling.  

Wanneer het Pluspunt denkt dat een sanctie zoals een interne maatregel, schorsing of verwijdering 

nodig is, volgt overleg met de teamleider en MT. Het MT besluit welke maatregel wordt ingezet. 

 

Politie 

Waarbij er sprake is van ongewenst gedrag waarbij ook de wet wordt overtreden, wordt de politie 
ingeschakeld. Het inschakelen van de politie geschiedt door een vast contactpersoon van het 
Pluspunt. In overleg met de politie worden de ouders in kennis gesteld.  
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Schorsing 

Het MT kan het besluit nemen de leerling te schorsen voor de duur van één tot maximaal vijf dagen.  

Het MT meldt de schorsing (inclusief verantwoording en voorgeschiedenis) schriftelijk aan:  

- de onderwijsinspectie (indien schorsing langer is dan één dag);  

- de leerplichtambtenaar (b.v. d.m.v. het toesturen van de kopie van de brief die aan de ouders is 
gestuurd);  

- de ouders/verzorgers en de leerling worden schriftelijk en mondeling op de hoogte gebracht, zij 
worden tevens uitgenodigd voor een gesprek;  

- afhankelijk van het voorval en het gedrag van de betreffende leerling wordt in verband met 
risico op schooluitval Leerplicht op de hoogte gebracht. Na schorsing van de veroorzaker en na 
afwezigheid van slachtoffer / benadeelde wordt terugkeer begeleid door de school (teamleider, 
mentor, Pluspunt). Dit team is verantwoordelijk voor een goede terugkeer in de klas.  

Verwijdering 

Het MT kan besluiten over te gaan tot verwijdering van de school. 

 

8.2. De veroorzaker is medewerker 

 

Van een ernstig incident wordt altijd aangifte gedaan bij de politie. Tijdens het onderzoek kan de 

school overgaan tot schorsing volgens artikel 10.7 uit de cao-vo 2020. Het MT neemt hierover een 

besluit. 

 

Een ernstig incident kan aanleiding geven tot het geven van een disciplinaire maatregel als 

omschreven in de cao-vo 2020 in artikel 10.8 (een schriftelijke berisping, schorsing of inhouding van 

een deel van het salaris). 

 

In het uiterste geval kan het veroorzaken van een incident (afhankelijk van de ernst van het incident) 

leiden tot het beëindigen van het dienstverband als omschreven in artikel 10.6 van de cao-vo 2020. 

 

Of wanneer de situatie onhoudbaar is kan gekozen worden voor ontslag om dwingende reden 

(ontslag op staande voet). Een ontslag om dwingende reden gaat direct in na het incident en is aan 

strenge regels gebonden. De wet noemt een aantal voorbeelden van een dringende reden. Denk aan 

de volgende situaties. 

• Diefstal of fraude (op de werkvloer). 

• Verduistering. 

• Bedrog. 

• Bedreiging. 

• Mishandeling. 

• Hardnekkige werkweigering. 
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Wil sprake zijn van een geldig ontslag wegens dringende reden, dan moet er niet alleen een objec-

tieve dringende reden zijn (dat betekent dat het voor iedereen duidelijk is dat het om een ernstige 

situatie gaat). Ook moet die reden subjectief voor u als werkgever dringend zijn. Dit houdt in dat van 

u niet langer verwacht kan worden de arbeidsovereenkomst nog een moment langer te laten duren. 

Ook moet u de dringende reden direct aan uw werknemer meedelen en moet die mededeling gelijk-

tijdig met de opzegging plaatsvinden.  


