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Algemeen -context-  

Het creëren van een veilige leeromgeving is voor het Sprengen College essentieel. Een veilige 

leeromgeving wordt onder andere gekenmerkt door structuur en rust. Deze kan echter worden 

verstoord door agressie en geweld. Een adequate reactie bij dergelijke incidenten is van belang.  

 

Hierbij is een agressieprotocol is noodzakelijk en onmisbaar. Dit protocol dient ter ondersteuning van 

de praktijk en biedt richtlijnen voor het personeel. Dit protocol is van toepassing wanneer er agressie 

of geweld wordt gepleegd tegen leerlingen of het personeel van het Sprengen College door 

leerlingen, ouders of derden.  

Onder personeel vallen ook uitzendkrachten, stagiaires en ingehuurde externen.  

 

Het protocol is van toepassing als incidenten op het schoolterrein en onder schooltijd plaatsvinden.   

 

Daar waar in dit protocol gesproken wordt over ‘hij’ of ‘zijn’, wordt ook ‘zij’ of ‘haar’ bedoeld. Daar 

waar gesproken wordt over ‘ouders’, worden ook ‘voogden’ of ‘verzorgers’ bedoeld.  
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1. Inleiding 

Dit protocol beschrijft de volgende aspecten: 

- Verantwoordelijkheden van de verschillende partijen 

- De verschillende vormen van agressie 

- Preventieve maatregelen van de school tegen agressie en geweld 

- Handelingswijze tijdens een incident 

- Handelingswijze na het incident 

- Afhandeling van incidenten 

 

Dit protocol hangt nauw samen met de volgende protocollen: 

- Pestprotocol 

- Protocol schorsing en verwijdering 

- Protocol persbeleid en crisiscommunicatieplan 

 

1.1 Verantwoordelijkheden verschillende partijen 

Verantwoordelijkheid werkgever 

De werkgever is verplicht een goed werkgever te zijn voor zijn werknemers. Met betrekking tot dit 

protocol houdt deze verplichting in, dat hij zijn werknemers beschermt tegen agressie en geweld.  

De werkgever draagt verantwoordelijkheid door preventiemiddelen in te zetten ter voorkoming van 

agressie en geweld. De werkgever heeft als taak naar vermogen de veiligheid van zijn werknemers in 

de uitvoering van hun functie te borgen.   

Verantwoordelijkheid docenten en overige werknemers 

Het personeel heeft de verplichting een goed werknemer te zijn. Dit houdt in dat zij een proactieve 

houding toont. Zij neemt deel aan trainingen en cursussen ten behoeve van het omgaan met agressie 

en/of geweld. Ook houdt zij zich aan de gestelde regels en richtlijnen.  

De werknemer heeft kennis van het protocol. De werknemer weet hoe hij zichzelf, zijn collega’s en 

leerlingen in veiligheid moet brengen.  

Onder werknemers vallen alle personeelsleden, stagiaires en aanwezige externen.  
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Preventiemedewerker 

De preventiemedewerker brengt de risico’s van de school in kaart. Tevens komt hij met maatregelen 

om de risico’s op te lossen. Hij geeft ongevraagd advies aan de directie en bestuur en rapporteert 

periodiek over de veiligheid van de school.  

Verantwoordelijkheid leerlingen en ouders  

De leerlingen dienen zich te houden aan de regels van de school. Van leerlingen, ouders en derden 

wordt verwacht dat zij de werknemers, het gebouw en overige zaken van het Sprengen College op 

een respectvolle wijze te behandelen.  

1.2 Vormen van agressie en geweld 

Agressie en geweld op school willen we ten allen tijde tegen gaan. Onder agressie verstaan we: “Het 

opzettelijk aanbrengen van schade aan personen of materialen, het overschrijden van grenzen, 

normen en waarden, die zich uiten in (non) verbale agressie, persoongerichte bedreiging, fysieke 

agressie en agressie op objecten.”  

In onderstaand schema staan gedragingen benoemd welke we onder andere onder agressie en 

geweld verstaan.  

Er zijn verschillende vormen van agressie: 

 

I (non) Verbale houding 
 

Beledigen Schelden; beledigen; middelvinger geven; 
dreigende opmerkingen maken(niet op de 
persoon gericht); kwetsen; aanhoudend grieven; 
krenken; aanhoudend kleineren; zwart maken; 
aantasten in goede naam of eer; aanhoudend 
plagen, pesten of sarren; discrimineren naar 
herkomst, seksuele geaardheid, religie of fysieke 
kenmerken; ongewenste seksuele aandacht. Ook 
uitingen via telefoon, weblog, Hyves, MSN, blog, 
brief, fax of e-mail vallen hieronder 

Vernederen 

Smaad 

Treiteren 

Discrimineren 

Seksuele intimidatie 
 
 

 
II Persoonsgerichte houding 

 

Dreigen door houding, gebaar of andersoortig 
gedrag 
 

Op de persoon (of directe naasten) gerichte 
bedreiging, waarbij het aannemelijk is dat de 
dreiging zal worden uitgevoerd; het openlijk 
dragen van een wapen (pistool, mes, gevaarlijke 
hond e.d.); dwingen tot uitvoeren of juist 

Bemoeilijken, onmogelijk maken of juist dwingen 
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Lokaalvredebreuk 
 

nalaten van taken; opzettelijk bemoeilijken 
en/of onmogelijk maken van uitvoeren van 
taken, lokaalvredebreuk gepleegd aan een voor 
publiek gestemd gebouw(toegang verschaffen, 
zonder toestemming), schennis van de goede 
zeden; dreigen met schoppen, slaan en 
stompen; stelselmatig hinderen, volgen of 
bedreigen. Ook schriftelijke dreigingen, via brief, 
telefoon, weblog, Hyves, MSN, blog, brief, e-mail 
en fax vallen onder deze definitie 

Pogingen tot schoppen, slaan of verwonden 
 

Stalken 

 
III Fysieke agressie 

 

Mishandeling Mishandeling; verwonden; schoppen; 
aanranden; beetpakken; duwen; trekken; slaan; 
spugen en gericht gooien met voorwerpen; 
krabben; ongewenst aanklampen; seksuele 
handtastelijkheden; het fysiek hinderen dat 
iemand een vertrek kan verlaten; het fysiek 
verhinderen van werkzaamheden; duwen; 
trekken en grijpen; spugen; bijten; krabben; 
slaan; stompen en schoppen; een kopstoot 
geven.  

Verwonden, pijn veroorzaken 

Aanranden 

Beetpakken, duwen, trekken, slaan, gericht 
gooien, spugen 

Wapengebruik 
 
 

 
IV Agressie op objecten 

 

Vernielen Het vernielen van meubels; het gooien van 
objecten; vernielingen aan/om/in het 
schoolgebouw, terrein en daarbij behorende 
groenvoorzieningen. 
 
 

 

1.3 Risicovolle situaties 

Gezien de problematiek en de achtergrond van de leerlingen is er een verhoogde kans op agressie of 

geweld. De leerling kan daarnaast op school door middel van trainingen worden geconfronteerd 

worden met zijn of haar eigen gedrag, dit kan leiden tot incidenten van agressie en geweld.  

 

Het onderwijsgevend personeel en het onderwijsondersteunend personeel met les- en/of 

behandeltaken hebben een verhoogde kans om in aanraking te komen met agressie en/of geweld. 

Om hier mee om te gaan, zal het betreffende personeel scholing en instructie hiervoor ontvangen.  

De directie is algemeen verantwoordelijk en dient risico’s zoveel mogelijk te voorkomen.   

 

Het personeel wordt geïnformeerd over: 
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- Dit protocol inzake agressie en geweld tegen het personeel 

- Hun rol en verantwoordelijkheden met betrekking tot agressie en geweld 

 

Alle ouders en leerlingen worden geïnformeerd over: 

- Waar dit protocol te vinden is 
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2. Curatief handelen 

Ondanks alle preventieve maatregelen kunnen incidenten niet altijd worden voorkomen. De 

volgende fasering wordt ingezet om spanningsvolle situaties te stoppen of af te bouwen: 

2.1 Signaleren 

Sommige incidenten kunnen vooraf worden gesignaleerd. 

- Luister naar verbale emoties van frustraties en woede 

- Wees alert op non-verbale uitingen, vb. dreigende gebaren. 

2.2 De-escaleren 

Bij het de-escaleren van situaties worden de volgende stappen in acht genomen: 

 

a. Veiligheid van jezelf en anderen voorop  

Bij dreigende situaties is het van belang eerst de veiligheid van anderen en jezelf voorop 

te stellen.  

o Probeer de persoon mee te nemen naar een geschikte ruimte 

o Schakel hulp in van collega’s  

o Laat de andere leerlingen opvangen in een ander lokaal 

o Beëindigen van het gesprek 

b. Kalmeer de persoon 

Toon een rustige houding en probeer de ander te kalmeren.  

o Vraag de persoon te gaan zitten 

o Maak contact met de persoon, luister actief oftewel neem de 

persoon serieus 

o Ga niet mee in het gedrag van de persoon, maar toon begrip 

o Geef geen opdrachten of bevelen. 

o Wees duidelijk in de communicatie, communiceer vanuit de ‘ik’-

persoon, neem de leiding, geef aan wat je van de ander verlangt.  

c. Grens aangeven 

Wanneer een persoon niet kalmeert, is het belangrijk grenzen aan te geven.  

o Vraag de persoon naar jou te luisteren en hem of haar te laten 

stoppen met het gedrag. 

d. Consequenties aangeven 

Als de situatie risicovol blijft en tijdens het gesprek gevaarlijk wordt, geef dan consequenties aan. 

o Draag een oplossing aan of geef aan dat het gesprek wordt gestaakt 
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o Communiceer duidelijk welk gedrag wel of niet wordt geaccepteerd 

o Politie inschakelen 

2.3  Escalatie 

Escalatie kan zich voordoen als een persoon dusdanig agressief is en de voorgaande stappen geen 

uitwerking hebben gehad.  

- Blijf gedurende de situatie alert op de bewegingen en gedragingen van de persoon.  

- Zorg ervoor dat collega’s worden gewaarschuwd die ondersteuning kunnen bieden in deze 

situatie. 

- Onderneem actie als er een tweede persoon bij aanwezig is 

- Laat een collega de situatie overnemen, vaak heeft dit een kalmerend effect. 

-  Waarschuw, indien nodig, de politie 

Het Sprengen College handelt voortdurend vanuit haar professionaliteit. Dit houdt in dat er op een 

pedagogische wijze wordt getracht de situatie te de-escaleren. We reageren niet met verbaal en 

lichamelijk geweld als een kind verbaal of fysiek agressief is.  

Alle werknemers handelen in de eerste plaats vanuit de hierboven genoemde fasering. Bij zeer 

risicovolle situaties mag de persoon worden vastgepakt door daarvoor getrainde personeelsleden. 

Dit mag om de persoon in bedwang te houden en bescherming te bieden tegen de persoon zelf en 

anderen in de omgeving.  Dit wordt nader toegelicht in paragraaf 2.4 van dit protocol. 

2.4 Fysieke interventie 

Een fysieke interventie mag alleen worden gepleegd wanneer er sprake is van een ernstig verstoorde 

situatie. De interventie dient te voldoen aan de volgende voorwaarden: 

- De interventie dient alleen te worden uitgevoerd als noodmaatregel. Dit betekent dat deze 

onmiddellijk op de gedraging van de leerling mag worden uitgevoerd en niet achteraf.  

- Interventie mag alleen worden uitgevoerd door daarvoor getraind personeel. 

- De interventie dient alleen ter kalmering van de persoon en bescherming van de anderen.  

- De interventie dient redelijk en matig te zijn.  

- De personeelsleden worden regelmatig getraind en houden hun vaardigheden bij.  

De fysieke interventie behoort uitgebreid te worden opgenomen in de incidentenregistratie.  
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2.5 Handelwijze na voordoen incident agressie en geweld 

Indien een incident is voorgekomen, wordt onderstaande handelwijze gevolgd. Deze handelwijze 

komt overeen met de handelwijze uit het protocol pesten. 

- Er wordt melding gedaan van incident agressie en  geweld bij de Commissie voor de 

Begeleiding (CvB)  

- De CvB, of een lid van de CvB neemt het slachtoffer, als hier sprake van is, apart en gaat met 

de persoon in gesprek 

- De CvB, of een lid van de CvB, neemt de persoon die het geweld heeft gepleegd apart en gaat 

met hem/haar in gesprek.  

- De ouders van het slachtoffer en de ouders van de geweldpleger, indien sprake is van een 

leerling, worden geïnformeerd en uitgenodigd voor een gesprek. 

- De CvB past een maatregel toe. Afhankelijk van de ernst van het incident kan de CvB 

besluiten direct over te gaan tot schorsing of verwijdering.  

- Bij het aanbrengen van fysieke, psychische of materiële schade kan de CvB besluiten aangifte 

of melding te doen bij de politie. Ook kan zij ouders adviseren aangifte of melding te doen bij 

de politie. De school zal hen, indien noodzakelijk, hierin ondersteunen.  

NB. Indien een leerling de eigendommen van een ander of de school opzettelijk beschadigt of 

vernielt, dan wordt de leerling of de ouders van de minderjarige leerling aansprakelijk gesteld.  

Het slachtoffer, de gepeste leerling, bepaalt of er psychische schade is toegebracht.   
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3. Incidentenregistratie 

Alle incidenten van agressie en/of geweld worden gemeld. De incidenten dienen direct of dezelfde 

dag te worden gemeld bij de directie.  

Een incidentenregistratie is van noodzakelijk belang. Het geeft inzicht in de omvang en aard van de 

agressie-incidenten. Daarnaast kan worden gemeten in hoeverre de maatregelen effectief zijn.  

De volgende procedure wordt met de incidentenregistratie aangehouden: 

- Alle incidenten van agressie en/of geweld worden geregistreerd. Dit geldt zowel voor verbale 

als fysieke uitingen van agressie en/of geweld. 

- Incidenten worden direct of dezelfde dag gemeld door de medewerker bij de Commissie voor 

de Begeleiding (CvB).  

- Het incident wordt geregistreerd en besproken in het CvB 

- Directie plaatst het incident als agendapunt in het teamoverleg. 

- De preventiemedewerker houdt toezicht op de geregistreerde incidenten en brengt 

periodiek een rapportage uit aan de directie.  

4. Nazorg 

4.1 Opvang 

Een agressie-incident kan grote impact hebben op het slachtoffer. Het is van belang dat zij zo spoedig 

mogelijk wordt opgevangen. Hiervoor hanteren we de volgende procedure: 

-  Werknemer en/of leerling wordt uitgenodigd voor een gesprek met de directie 

- Werknemer en/of leerling stelt een verslag op van het incident 

- Directie ondersteunt de werknemer en/of leerling en herstelt de veiligheid  

- Bij ernstige incidenten waarbij fysiek letsel wordt aangebracht, wordt EHBO, dokter of 

ziekenhuis ingeschakeld. 

- Bij zeer ernstige incidenten wordt indien nodig traumaopvang ingeschakeld 

- De directie draagt zorg voor een juiste afhandeling van het incident en communiceert dit 

naar betrokken omstanders 

- De directie zorgt ervoor dat er voldoende medewerkers beschikbaar blijven 

Ook omstanders die getuige zijn geweest, dienen op te worden gevangen. Hiervoor hanteren we de 

volgende procedure: 

- Betrokken leerlingen worden opgevangen in een lokaal door een docent 



12 
 

- De docent gaat met de leerlingen in gesprek en herstelt de veiligheid en rust 

- Bij zeer ernstige incidenten wordt traumaopvang ingeschakeld 

4.2 Nazorg 

Incidenten kunnen grote invloed hebben op het slachtoffer, medewerker(s), leerling(en) en overige 

omstanders. Als directie is het van belang oog te hebben voor het herstel van veiligheid en rust bij 

het slachtoffer en de omstanders. 

Vaak zullen de personen na enige tijd herstellen en is geen externe hulp noodzakelijk. De directie 

biedt echter wel deze externe hulp aan wanneer de persoon daar behoefte aan heeft.  

4.3 Melding of aangifte politie  

Zoals reeds eerder vermeld, is het slachtoffer gerechtigd melding of aangifte te doen bij de politie. Bij 

ernstige incidenten zal er altijd melding/aangifte worden gedaan namens het Sprengen College.  

Melding 

Het slachtoffer kan melding doen van het incident. Bij een melding wordt de dader(s) niet 

strafrechtelijk vervolgd en wordt er geen procesverbaal opgemaakt.  

Ook andere omstanders zijn gerechtigd melding te doen van het incident bij de politie. Een melding 

kan anoniem bij de politie worden doorgegeven.  

Aangifte 

Ook kan er worden gekozen aangifte te doen als het incident als ernstig wordt aangemerkt. Bij een 

aangifte wordt er een verklaring afgenomen bij de getuigen. Aan de hand van deze verklaring wordt 

een procesverbaal opgemaakt.  

4.4 Pers 

Wanneer de pers geïnformeerd wil worden over het incident volgen we daarin het protocol 

persbeleid en crisiscommunicatieplan. Hierin staat de procedure uitgebreid beschreven. De 

belangrijkste voorwaarden zijn: 

- Een directielid of lid van bestuur is woordvoerder namens de school 

- Werknemers verwijst de pers door naar de woordvoerder 

- Werknemers houden rekening met mediagevoelige informatie en brengen zonder 

toestemming geen informatie naar buiten 
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Bijlage stappenplan 

 

 

Als iemand agressief wordt: 

Stap 1                                                     Veiligheid van jezelf en anderen voorop 
 
Stap 2                                                     Proberen de persoon te kalmeren 
 
                                       
                                            lukt wel     lukt niet 
 
                  
Stap 3                    Situatie afgehandeld                                                  Noodsituatie: 112 
                                                                                                                      Ernstige zaak: 
                                                                                                              

Stap 4                                                                                                           Tussentijds: 
o  rustig blijven  
o niet in discussie                           

gaan  
o evt. afstand nemen 

  

Stap 5                                                                                                          Politie voert af/persoon gaat                                                                                                                                                                                                                        
 vrijwillig mee 

Stap 6                                                                                                          Besluit wel/niet aangifte of melding 

Stap 7                                                                           Nazorg medewerker/leerling 

 

 

 


