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worden omdat er simpelweg geen geld 
is voor adequate maatregelen.

Veranderingen Een lastig punt 
is dat veiligheid binnen scholen niet 
snel als bestuurlijke kwestie wordt 
beschouwd. Alle aandacht gaat uit 
naar het onderwijs. Het kost security 
professionals moeite om het bestuur te 
overtuigen van het belang van goede 
veiligheidszorg. “Al is het maar om te 
kunnen aantonen dat je goede maatre-
gelen hebt getroffen als er desondanks 
een incident is opgetreden”, aldus Paul 
Goossens van de Hogeschool Rotter-
dam.
In plaats van de omgeving veiliger te 
maken, vinden in het onderwijs veran-
deringen plaats die de risico’s nog 
verder verhogen. Het fenomeen ‘open 
campus’ is zo’n voorbeeld. De locaties 
worden niet alleen toegankelijker 
gemaakt voor ongewenste personen, 
maar ook aantrekkelijker door er winkels 
en andere openbare faciliteiten te 
vestigen, vertelde Michèle Belgraver 
van de Erasmus Universiteit. In samen-
werking met andere universiteiten 
onderzoekt zij hoe de ‘open campus’ 
ook een ‘veilige campus’ kan blijven. 
“Kennisdeling is hierbij essentieel!”

Fase te ver Beveiligingsmaatregelen 
worden op het moment nog vooral inci-
dentgestuurd en dus ad-hoc genomen. 
In een crisissituatie wordt opgeschaald, 

maar dan is het ergste leed al geleden. 
Zodra voor een strategische aanpak 
wordt gekozen, komen de risico’s 
vanzelf aan de oppervlakte, aldus Bel-
graver. Maar een integrale aanpak van 
de veiligheidszorg is op het moment 
voor de meeste onderwijsinstellingen 
nog een fase te ver. Rob Pel van de 
Vrije Universiteit heeft het onderwerp 
veiligheid recent op integraal niveau op 
de agenda weten te krijgen. Vanuit elke 
belanghebbende groep is een vertegen-
woordiger afgevaardigd, die regelmatig 
aan overleg over veiligheid deelneemt. 
Hans Snelders van Hogeschool Inhol-
land merkte op dat het wel lastig is 
om de docenten in dit verhaal mee te 
krijgen. “Die beschouwen veiligheid als 
vanzelfsprekend en niet als iets waar-
aan zij zelf een bijdrage moeten leveren. 
En van de studenten hoeft al helemaal 
niets verwacht te worden.”

Grootste risico’s “Wat zijn de groot-
ste risico’s?”, vroeg Franken. Genoemd 
werden: onzorgvuldigheid met exa-
mens, onervarenheid met ontruiming, 
de persoonlijke veiligheid van docenten, 
sociale onveiligheid, brand, agressie, 
discontinuïteit en studenten die stage 
lopen in het buitenland. Franken: “En 
cyber security?” Daar werd duidelijk 
nog niet over nagedacht. Althans niet 
binnen het uitgenodigde gezelschap. 
Het heeft volgens enkele van de deel-
nemers wel volop aandacht bij ICT-af-

delingen, maar er is weinig aansluiting 
tussen logische en fysieke veiligheids-
zorg. “Dat gaat wel steeds meer een rol 
spelen”, aldus Pel.
De kwestie met de examendiefstallen 
wordt vooral als gevolg van het ontbre-
ken van goed risicomanagement 
beschouwd. Niet alleen binnen de 
Rotterdamse scholengemeenschap Ibn 
Ghaldoun, maar in het algemeen. “Er is 
geen ‘Plan B’, voor als een dergelijk 
incident plaatsvindt. En al helemaal 
geen ‘Plan C’, voor als ook ‘Plan B’ niet 
werkt.”

Shooters Een zeer gevoelig onder-
werp vormt de dreiging voor schietpar-
tijen op scholen. Het is intussen duidelijk 
geworden dat die niet meer alleen in de 
Verenigde Staten plaatsvinden. Gelukkig 
zijn moorden nog erg zeldzaam in het 
Nederlandse onderwijs, maar er komen 
wel steeds meer serieuze bedreigingen 
binnen. Niemand van de aanwezigen 
wilde in de publiciteit brengen wat er 
gedaan wordt tegen de dreiging van 
eenlingen die schietend de school bin-
nenstormen. “Er wordt wel iets gedaan”, 
aldus Goossens. “Bij de NCTV wordt 
onderzocht hoe de dreiging van een 
‘shooter’ vroegtijdig gesignaleerd kan 
worden. Welk gedrag kan een student in 
de voorfase vertonen? Op basis van de 
onderzoeksgegevens wordt een aanpak 
ontwikkeld die door het ministerie van 
Veiligheid & Justitie als richtlijn binnen 

het onderwijs zal worden verspreid. On-
derwijspersoneel kan hiermee getraind 
worden in het herkennen van signalen 
die op veiligheids risico’s duiden.” De 
beveiligingspecialist vindt dit nodig ook. 
“Je ziet steeds meer probleemgevallen; 
studenten met een gevaarlijk ‘rugzakje’. 
We zijn al verplicht om vermoedens van 
huiselijk geweld te melden. Daar mag 
wat mij betreft de verplichting bij om de 
vertrouwenspersoon in te schakelen bij 
het signaleren van ernstige dreigingen.”

Politiekorps Franken toonde een 
korte documentaire van Penn University 
in de Verenigde Staten, waar beveili-
ging heel ver doorgevoerd is en waar 
men zelfs over een eigen politiekorps 
beschikt met 116 agenten en twaalf re-
chercheurs. “Voor veel ouders is dat de 
reden om voor hun kinderen voor deze 
universiteit te kiezen, maar ook sponso-
rende bedrijven laten het veiligheidsni-
veau in belangrijke mate meewegen. De 
grootste McDonalds van de Verenigde 
Staten is er gevestigd! Zou dit in Ne-
derland ook kunnen?” De aanwezigen 
waren er vooral van onder de indruk dat 
Penn University bijna zeventienduizend 
medewerkers telt op 25.000 studenten. 
In Nederland ligt die verhouding dichter 
bij 1 op 10. De situatie in de Verenigde 
Staten is volgens hen echter zoveel 
anders als in Nederland, dat het concept 
van Penn University hier niet te kopië-
ren zou zijn. Daarbij hebben universitei-

ten daar een heel ander verdienmodel, 
waarbij vooral het bedrijfsleven de 
fi nanciering verzorgt in ruil voor onder-
zoeksactiviteiten.

Social media Tot slot werd gespro-
ken over de rol van social media. Een 
incident is tegenwoordig vrijwel niet 
meer onder de pet te houden en kan 
al heel snel in een crisis ontaarden als 
de publieksmedia zich op individuele 
tweets gaan baseren. Goossens had dat 
meegemaakt. “Er was een brandje ont-
staan op het dak. Het stelde weinig voor, 
maar ineens stond op de website van 
De Telegraaf dat er een grote brand was 
op onze school. We moesten meteen 
opschalen, terwijl er feitelijk niets aan 
de hand was.” De beveiligingsspecialist 
wees daarnaast ook op de voordelen 
van social media. “Als er iets is, krijg je 
snel informatie van getuigen binnen. 
Het is alleen wel de uitdaging om de 
signalen correct in te schatten. Mensen 
zijn niet gewend aan incidenten en zijn 
dan snel geneigd om iets buitenpro-
portioneel op te blazen.” Social media 
zijn niet meer weg te denken uit de 
samenleving. Franken raadde daarom 
aan er serieuze veiligheidscenario’s voor 
te ontwikkelen, waarbij met zowel de 
risico’s als de mogelijkheden rekening 
wordt gehouden.

y Vincent Vreeken
Vincent.Vreeken@beveiliging.nl

Onderwijs - Filosoferen over veiligheid in het hoger onderwijs

 V
eiligheid in het onder-
wijs was het thema 
van een bijeenkomst 
die was georganiseerd 
door Trigion. Uitge-

nodigd waren hoofden beveiliging van 
hogescholen en universiteiten. Dertien 
beveiligingspecialisten hadden hieraan 
gehoor gegeven en trotseerden de zeld-
zame hitte van de achttiende juni om 
de bijeenkomst bij te wonen. Als locatie 
was gekozen voor de monumentale 
koffi efabriek D.E. Master Blenders 1753 
in Utrecht.
Het was een interactief gebeuren, 
waarbij korte presentaties werden 
gegeven door commercieel directeur 
Richard Franken en onderwijsspecialiste 
Daiëlle Trompert van Trigion, gevolgd 
door discussies over uiteenlopende 
kwesties. Hieruit bleek dat veiligheids-
zorg in het hoger onderwijs professio-
neel wordt aangepakt, maar dat de 
nadruk wel erg sterk op safety ligt. 
Basishulpverlening heeft de hoogste 
prioriteit binnen de operationele 
veiligheidszorg. Daarbij speelt mee dat 
dit aspect vanuit de wetgeving wordt 
geregeld, waardoor de school verplicht 
is er budget voor vrij te maken. Ook 
voor overige veiligheidszaken speelt 
budget een essentiële rol. Binnen de 
fi nanciële mogelijkheden worden zoveel 
mogelijk de ernstigste risico’s aange-
pakt, maar er valt niet aan te ontkomen 
dat veel risico’s ‘geaccepteerd’ moeten 

Het Nederlandse onderwijs heeft een zwaar schooljaar 

achter de rug. Dieptepunten waren de zelfmoorden van 

Tim Ribberink en Fleur Bloemen, als gevolg van langdurige 

pesterijen. Ook aankondigingen van bloedbaden via social 

media hadden behoorlijk wat impact. En dan was er nog de 

examendiefstal in Rotterdam, waardoor het weinig ge-

scheeld had of duizenden leerlingen hadden hun eindexa-

men opnieuw moeten doen. Wat doen scholen om ernstige 

incidenten tegen te gaan?

Integrale veiligheid in 
onderwijs nog ‘fase te ver’


