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“Een veilige werk- en leeromgeving is een basisvoorwaarde voor goed onderwijs. Scholen 

hebben dan ook veel aandacht voor het realiseren van een veilig schoolklimaat. Daarbij is het 

belangrijk aandacht te hebben voor leerlingen/ouders én werknemers. Het kan immers 

misgaan tussen leerlingen onderling, maar ook tussen leerlingen/ouders en werknemers en 

tussen werknemers onderling. En de gevolgen kunnen ernstig zijn voor betrokkenen. Het 

schoolbeleid en de (te nemen) maatregelen moeten dan ook gericht zijn op het minimaliseren 

van grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten, discriminatie of agressie en geweld. 

  

Wat voor leerlingen geldt, geldt ook voor werknemers; zij kunnen alleen optimaal presteren als zij zich 

veilig voelen. Door het bieden van informatie, onderzoeken, instrumenten, aanpakken en 

praktijkvoorbeelden ondersteunt Voion scholen om een veilige werk- en leeromgeving te creëren. In 

ons digitale kennisdossier delen we kennis, voorbeelden en ervaringen over sociale veiligheid in de 

vo-sector. U vindt hier informatie, inspiratie en antwoorden op de volgende vragen: 

 

• Wettelijk kader sociale veiligheid  

• Wat is sociale veiligheid?   

• Hoe pak je het aan?  

• Wat staat er in de Arbocatalogus-VO?  

• Tips, aanbevelingen en onderzoeken  

• Uit de praktijk  

• Instrumenten en tools  

• Onderzoek   

 

Bekijk alle informatie over Sociale Veiligheid op www.voion.nl > programmalijnen > veilig gezond en 

vitaal werken > sociale veiligheid > SOCIALE VEILIGHEID  

 

Heeft u vragen of behoefte aan verdere ondersteuning en advies? Neem dan contact op met ons 

servicecenter tel: 045-5796024 of e-mail: info@voion.nl. 

http://www.voion.nl/


 

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

VOION 

Voion, het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voor het voortgezet onderwijs, zet zich in om samen met scholen 

vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt, loopbaan en professionalisering en veilig, gezond en 

vitaal werken. Voion ondersteunt schoolbesturen, directies, P&O-ers, mr-en, arbocoördinatoren, maar ook 

docenten, oop’ers en sociale partners. Voion ontsluit kennis, doet onderzoek, ontwikkelt nieuwe instrumenten en 

adviseert en begeleidt scholen in (pilot)projecten. Ook initieert en faciliteert Voion netwerken op verschillende 

niveaus, publiceert good practices en biedt trainingen aan. Voion werkt voor en samen met werkgevers en 

werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. 
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