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GEDRAGSCODE  
ESLOO COLLEGE DEN HAAG

Over de school
Het Esloo College is een school voor praktijkonderwijs 
voor leerlingen in de leeftijd van 
12 t/m 18 jaar. Het betreft een reguliere vorm van 
voortgezet onderwijs voor leerlingen die zich beter 
ontwikkelen door praktijkgericht vaardigheden te 
leren dan door theoretisch en schriftelijk kennis te 
verwerven. 

Het onderwijs op het Esloo college is gericht op zinvol 
deelnemen aan de arbeidsmarkt en het vinden van 
een autonome plek in de maatschappij om zo naar 
vermogen een zinvolle bijdrage te leveren. De leerlin-
gen op het Esloo College hebben daarbij extra bege-
leiding en zorg nodig. De leerlingen kenmerken zich in 
complexiteit en diversiteit op cognitief, sociaal, emoti-
oneel en fysiek gebied. Naast de beneden gemiddelde 
intelligente of licht verstandelijke beperking hebben 
een groot aantal leerlingen bijkomende problematiek 
(co morbiditeit) zoals:

•  Een leerstoornis als: dyslexie, dyscalculie, Dy or-
thografie, dyspraxie etc.; 

•  Een taal en ontwikkel achterstand, 
•  Psychische en/of psychiatrische problematiek als: 

ASS, ADHD, gedragsstoornis, persoonlijkheids-
stoornis, trauma etc. 

•  Emotionele problemen als: frustratie, (faal)angst, 
motivatie, etc. 

•  Sociale problemen als: problemen in de sociale 
omgang, problemen in het gezin, netwerk of woon-
situatie, etc. 

•  Een medische aandoening of fysieke beperking

Onze leerlingen zijn daardoor vaak minder vaardig en 
ontwikkeld dan leeftijdgenoten in bijvoorbeeld: orga-
niseren en plannen, het onthouden en verwerken van 
informatie, concentratie, taalbegrip en taalgebruik, 
flexibiliteit, nauwkeurigheid, sociaal aanpassingsver-
mogen, gewetensontwikkeling, relationele vaardig-
heden, beslissingen nemen, assertiviteit, zelfhulp-
vaardigheden, mate van zelfbeschikking (persoonlijke 
vrijheid) enz.

Sinds de basisschool voelt het merendeel van de 
leerlingen dat zij, ten opzichte van leeftijdgenoten, 
op meerdere ontwikkelingsgebieden achterstanden 
hebben opgelopen. 

Leerlingen zijn onzeker en hebben onvoldoende ver-
trouwen meer in eigen kunnen. Ze voelen zich onder-
gewaardeerd en ontdekken dat ze vaker afhankelijk 
zijn van de hulp van anderen. De coping strategie, die 
zij ontwikkelen om zich staande te houden tussen 
leeftijdgenoten, bestaat uit vermijding en het bieden 
van weerstand bij alles wat moeilijk is, zowel bij het 
leren op school als op sociaal- en –emotioneel gebied. 
Ervaring leert dat leerlingen overschrijding van de gel-
dende gedragsnormen vaak niet zo goed beheersen 
als wij denken. Zij zijn zich vaak onvoldoende bewust 
van het overtreden van een gedragsnorm of reageren 
primair vanuit eerder opgedane ervaringen.

Het is daarom belangrijk dat er duidelijke gedrags-
normen en afspraken bestaan waar eenieder zich aan 
moet houden. Mogelijkheden moeten worden verkend 
en grenzen moeten worden afgebakend zodat deze 
niet vervagen of verschuiven. Bij overschrijding van 
deze normen wordt een leerling daarop geattendeerd 
indien nodig met passende maatregelen gecorrigeerd. 
We willen als school zo veel als mogelijk aansluiten 
bij de maatschappelijk geldende normen waardoor 
onze leerlingen zo goed als mogelijk worden toegerust 
nu en later zo optimaal als mogelijk te kunnen func-
tioneren in de maatschappij. Het doorlopend blijven 
bespreken verwijzen en uitleggen van deze bestaande 
norm is noodzakelijk. Dit beleidsstuk biedt medewer-
kers een handreiking dit op een goede manier te doen.
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1.  DE SMALLE EN DE BREDE 
IDENTITEIT VAN ESLOO 
COLLEGE

Het Esloo College heeft een interconfessionele sig-
natuur. Men spreekt in dit verband wel van de smalle 
identiteit van de school. De eigenheid van de school 
wordt echter niet uitsluitend bepaald door deze 
signatuur. Voor wat genoemd wordt de brede identi-
teit van de school zijn naast de signatuur nog tal van 
andere kenmerken van een school van betekenis: het 
pedagogisch klimaat, de didactische aanpak, de leer-
ling zorg, het personeelsbeleid en het communicatie-
beleid zijn voorbeelden van in dat verband relevante 
aandachtsgebieden en iedere school kent een unieke 
combinatie van deze en andere eigenschappen, die de 
brede identiteit van de school bepalen.

1.1  Kernwaarden die ten grondslag lig-
gen aan onze brede identiteit: (Lu-
casonderwijs)

1.  Respect 
Gelijkwaardigheid en erkenning van de funda-
mentele behoefte om gekend en gerespecteerd te 
worden.

2.  Naastenliefde 
Sociale verbondenheid, geborgenheid en solidariteit.

3.  Genade 
Vergevingsgezindheid en barmhartigheid.

4.  Ontwikkeling 
Toekomstgerichtheid en waarachtigheid.

5.  Bezieling 
‘Niet bij brood alleen ‘, spiritualiteit, matiging en 
zelfbeheersing.

1.2 Visie pedagogisch klimaat
Wij vinden het belangrijk om een duidelijke, gestructu-
reerde sfeer te scheppen waarin leerlingen, docenten 
en ouders zich veilig, gewaardeerd, geaccepteerd en 
vertrouwd voelen. In ons logo staat de pedagogische 
driehoek. Hierin staat de relatie tussen de leerlingen, 
school en thuis centraal. 

Psychologische basisbehoeften: (Luc Stevens): be-
staat uit de relatie, competentie en autonomie. 

Relatie: deel uitmaken van een geheel/gemeenschap, 
luisteren, vertrouwen bieden, optreden als het echt 
nodig is, uitnodigende omstandigheden creëren, het 
goede voorbeeld zijn, uitdagen en ondersteunen, zijn 
de pedagogische voorwaarden voor het ontstaan van 

een goede relatie.

Competentie: afstemming op de mogelijkheden en 
basisbehoeften van de leerling; ruimte bieden voor 
passende leerdoelen, een combinatie van hoge (en 
reële) verwachtingen en 
beschikbaarheid voor hulp en ondersteuning, zijn een 
goed basis voor het ontwikkelen van een gevoel van 
competentie.

Autonomie: leerlingen willen het gevoel hebben zelf 
dingen te kunnen doen; zelf kunnen beslissen, zelf 
keuzes maken. Dit kan in een omgeving waarin de ei-
genheid van de leerling gerespecteerd wordt. Door het 
bieden van veiligheid, ruimte, begeleiding, ondersteu-
ning en het waarborgen van de verbondenheid met de 
ander kan de leerling worden voorzien in de behoefte 
om zich te onderscheiden en eigen keuzes te maken.

1.3 Visie op grensoverschrijdend gedrag
Op het Esloo college wordt grensoverschrijdend 
gedrag gezien als onaanvaardbaar en onacceptabel. 
Leerlingen die de gedragsnormen overtreden worden 
aan de hand van het stappenplan onaanvaardbare 
gedragingen begeleid of begrensd. Meestal zijn deze 
passende maatregelen afdoende. De school probeert 
voor alle leerlingen onderwijs te verzorgen binnen een 
veilig schoolklimaat. Als een leerling dit veilige klimaat 
ernstig verstoort, kan de schoolleiding ertoe overgaan 
een leerling tijdelijk te schorsen of te verwijderen 
(* zie protocol schorsing/ verwijdering)

Uitsluitingscriteria van de school
Op het Esloo college zijn wij ons bewust van de 
grenzen en wat we kunnen bieden op het gebied van 
gedrag. Hierom hebben wij als school de volgende 
uitsluitingscriteria bepaald op het gebied van gedrag: 

•  Leerlingen waarbij de psychische/psychiatrische 
problematiek om behandeling vraagt en waardoor 
de leerling onvoldoende in staat is om onderwijs te 
volgen.

•  Leerlingen waarbij de problematiek leidt tot verbaal 
en fysiek agressief en/of periodiek explosief gedrag 
waardoor zij de veiligheid van zichzelf, medeleerlin-
gen, personeel en bezoekers van de school in gevaar 
brengen. 

Om deze specifieke leerlingen onderwijs en begelei-
ding, op hun niveau en naar hun mogelijkheden te 
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bieden, beschikt het Esloo college over onvoldoende 
middelen en (gekwalificeerd) personeel. Deze leer-
lingen vragen om een dusdanig aangepaste (school) 
omgeving, begeleiding en aanpak dat zij gebaat zijn bij 
een meer specifieke en individuele vorm van onder-
wijs.
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2. DE GEDRAGSCODE
2.1 Wat is een gedragscode?
Een gedragscode beschrijft de gedragsregels waar alle 
betrokkenen binnen het Esloo college zich aan moeten 
houden. Het doel van de gedragscode is het schep-
pen van duidelijkheid. Door deze regels op papier te 
zetten is iedereen op de hoogte en ontstaat er minder 
verwarring. Een gedragscode mag niet discriminerend 
zijn, ook mag de wet niet overtreden worden. Een 
opgestelde gedragscode functioneert uitsluitend als 
de afgesproken regels door medewerkers voorgeleefd 
wordt en overtreding ervan met passende maatrege-
len wordt opgelost.  Daarnaast moet een gedragscode 
levend gehouden worden door deze jaarlijks te evalu-
eren en zo nodig bij te stellen. 
Tussentijdse bijstelling van de gedragscode en/of 
afspraken is niet wenselijk omdat dit transparantie 
kan verstoren.
2.2 Voor wie is de gedragscode van toepassing?
Onze gedragscode is erop gericht de omgangnormen 
met elkaar vast te leggen. Hiermee wordt bedoeld de 
wijze van omgang tussen:
- Medewerkers en leerlingen
- Medewerkers onderling
- leerlingen onderling
- Medewerkers en ouders/verzorgers
- Externe discipline/bezoekers van de school

2.3 Het voordeel van een gedragscode 
is:
•  Dat voor alle betrokkenen helder is wat de gedrags-

normen binnen de school zijn.  
•  Dat alle betrokkenen elkaar actief kunnen aanspre-

ken op naleving van gezamenlijke gedragsnormen.
•  De school door middel van deze gedragsnormen dui-

delijk maakt hoe we omgaan met de aan ons toever-
trouwde leerlingen.

2.4  Bij het hanteren van de gedragsco-
de zijn een aantal aandachtspunten 
belangrijk:

•  De gedragscode houdt niet in, dat gedrag wat niet in 
de regels is vastgelegd, automatisch wel toelaatbaar 
is.

•  De gedragscode mag het spontane omgaan van alle 
betrokkenen met elkaar niet in de weg staan.

•  Bij het vaststellen van de regels moet rekening wor-
den gehouden met de z.g. consideratie criteria (zie 
consideratiecriteria)

2.5 Doelen van de Gedragscode

•  Het scheppen van een goed transparant pedago-
gisch klimaat waarbinnen alle betrokkenen zich 
prettig en veilig voelen.

•  Het bijdragen aan preventie van machtsmisbruik in 
ruime zin.

•  Het bevorderen en bewaken van veiligheid, gezond-
heids- en welzijnsaspecten voor alle betrokkenen bij 
hun werk op onze school.

•  Het bewaken van de, in de wet vastgestelde, privacy-
wetgeving.

2.6 De Gedragsnormen
Om een gedragscode goed te laten functioneren zijn 
transparantie en duidelijkheid erg belangrijk. Om deze 
reden hebben wij vijf overzichtelijke gedragsnormen 
samengesteld. Deze opgestelde normen vormen het 
fundament van de manier waarop we met elkaar 
wensen omgaan binnen de school en zijn als volgt 
samengesteld;

Wij van het Esloo college:
1.  zijn verantwoordelijk voor elkaars en eigen veilig-

heid
2.   we respecteren elkaar om wie we zijn
3.  houden onze omgeving schoon en heel
4.  gedragen ons fatsoenlijk 
5.  doen ons best

Wij van het Esloo college:
1.  zijn verantwoordelijk voor elkaars en eigen veilig-

heid
2.  we respecteren elkaar om wie we zijn
3.  houden onze omgeving schoon en heel
4.  gedragen ons fatsoenlijk 
5.  doen ons best

Uitwerking van de gedragsnormen
•  We zijn verantwoordelijk voor elkaars en eigen 

veiligheid:
•  De medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en 

bezoekers zorgen met elkaar voor een veilig klimaat 
op school waarbij ieder mag zijn wie hij is. 

•  We respecteren elkaar blijven in gesprek op een 
fatsoenlijke manier.

•  We zoeken met medewerkers, leerlingen en ouders/
verzorgers naar oplossingen voor problemen. 

•  We waarschuwen elkaar als we denken dat iets be-
dreigend of gevaarlijk is en we het gevoel hebben dat 
onze veiligheid in het geding komt.
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•  We respecteren elkaar om wie we zijn:
•  De medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en 

bezoekers gaan binnen onze school om met elkaar 
zoals we zelf willen dat anderen met ons omgaan. 

•  We laten iedereen in zijn waarde en geven elkaar de 
ruimte om te zijn wie we zijn.

•  We accepteren geloof, cultuur, levensovertuiging of 
leefwijze, leefomstandigheden, seksuele geaardheid, 
lichamelijke of psychische beperking.

•  We houden onze omgeving schoon en heel.
•  De medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en 

bezoekers gaan binnen onze school zuinig om met 
materialen en eigendommen van de school en die 
van anderen We gebruiken de materialen waarvoor 
ze bedoeld zijn.

•  De medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en 
bezoekers dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid 
voor het netjes houden van alle ruimte binnen onze 
school.

•  De medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers 
onthouden zich binnen onze school en omgeving 
van het met opzet vernielen of stelen van dingen van 
school of van een ander.

•  We gedragen ons fatsoenlijk 
•  De medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en 

bezoekers gebruiken de maatschappelijk geaccep-
teerde omgangsnormen en waarden. 

•  Medewerkers, leerlingen, ouders/ verzorgers en 
bezoekers laten dit zien in hun houding, uitstra-
ling, kleding en wijze van communicatie waarbij het 
belangrijk is dat we naar elkaar luisteren en laten 
uitpraten.

•  Als de medewerkers, leerlingen en ouders/verzor-
gers elkaar niet begrijpen dan wordt er aan een 
andere medewerker, leerling of ouder gevraagd om 
mediator te zijn. 

•  Wij doen ons best 
•  De medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers 

en bezoekers begeleiden de leerlingen naar een zo 
zelfstandig en zelfredzaam niveau waardoor ze deel 
kunnen nemen aan onze samenleving, op hun eigen 
wijze en met hun mogelijkheden tijdens en na hun 
schoolloopbaan. We hebben oog voor elkaars talent 
en mogelijkheden.

Algemene schoolregels en verdere verwachtingen 
omtrent gedrag staan beschreven in Bijlage B.
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3.  ROUTE EN BELEID PRO-
BLEEMGEDRAG

3.1 Inleiding
Leerlingen op het Esloo college laten met enige regel-
maat onaangepast of oppositioneel gedrag zien. Dit 
gedrag loopt uiteen van niet luisteren, non-coöpera-
tie tot het vertonen van verbale en fysieke agressie. 
Soms komt een bepaalde gedraging incidenteel voor. 
Dan maken de betrokkenen zich hier geen zorgen 
over. Corrigeren, aanwijzingen geven en het bespreken 
van het gewenste gedrag is dan afdoende. Soms is het 
gedrag zo opvallend of extreem, dat er verdergaande 
stappen in zorg en begeleiding nodig zijn. In dit hoofd-
stuk wordt beschreven hoe het zorg of begeleiding 
traject met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag 
verloopt. Het traject begint met het signaleren van on-
aangepast of grensoverschrijdend gedrag. Tijdens het 
proces van signaleren en analyseren wordt duidelijk 
of er gesproken kan worden van een incident of per-
manent problematisch gedrag. 

3.2 Voorwaarden
Op het Esloo college willen we voor de leerlingen 
een omgeving creëren die veilig en vertrouwd is. We 
scheppen een aantal voorwaarden, waardoor de leer-
lingen die veiligheid kunnen ervaren. Deze voorwaar-
den kunnen ertoe bijdragen dat leerlingen minder 
snel gedragsproblemen laten zien en dus beter tot 

leren kunnen komen. Hieronder worden een aantal 
voorwaarden, in willekeurige volgorde, benoemd. 

•  Vertrouwensband opbouwen
•  Houding
•  Communiceren
•  Structuur in tijd, ruimte en activiteit 
•  Rust
•  Regels
•  Afstemming met collega’s
•  Lesstofaanbod
•  Afstemmen op de behoeften van de individuele 

leerling

Deze zijn verdergaand uitgewerkt in Bijlage A Voor-
waarden

3.3 Signaleren
Een medewerker signaleert dat de leerling gedrag 
vertoont dat onaanvaardbaar is voor de omgeving of 
de leerling zelf. Dit kan bijvoorbeeld door observaties 
in de klas of in vrije situaties. Dit geeft aanleiding 
om het gedrag te bespreken met collega’s, ouders/
verzorgers en/of de leerling. De docent gaat na of de 
voorwaarden die hij in de klas creëert om de veilige en 
vertrouwde leeromgeving te waarborgen voldoende 
aanwezig zijn. Mogelijk 
scherpt hij de voorwaarden aan, wat al invloed zal 
hebben op het gedrag. Om de ernst van de problema-
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tiek in te schatten stapt de docent over naar de fase 
van het analyseren. 

3.4 Analyseren
Als de medewerker zich zorgen maakt en de getoonde 
signalen duidelijk zijn, kan erover gegaan worden op 
analyseren. Er wordt overlegd met collega’s, waarin 
ook informatie over de thuissituatie wordt meegeno-
men. Als de aard van het gedrag hierom vraagt, dan 
worden ouders/verzorgers geïnformeerd en betrok-
ken. Bovendien wordt in deze fase een logboek bij 
gehouden waarin het getoonde gedrag beschreven 
wordt. Na het in kaart brengen van het gedrag (op 
basis van beschikbare informatie) kan er een inter-
ventie ingezet worden. Indien nodig worden hier ook 
de ouders bij betrokken.

3.5 Diagnosticeren
Na het invullen, uitvoeren en waar nodig aanpassen 
van de voorwaarden, kan bij onvoldoende resultaat de 
betrokken docent een beroep doen op de commissie 
van begeleiding (CVB) met als doel het verder onder-
zoeken en eventueel diagnosticeren van het aanwe-
zige gedrag. Dit kan plaatsvinden door een interne of 
externe deskundige. De verantwoordelijkheid ligt bij 
de CVB. Ouders worden door de CVB betrokken bij 
deze stap. 

3.6 Advies
Vanuit de CVB wordt op basis van het onderzoek 
multidisciplinair advies (MDA) gegeven ten aanzien 
van verdere voortgang. Dit advies wordt vervolgens 
geïmplementeerd in het plan van aanpak, waarbij er 
een datum van evaluatie wordt vastgesteld.
 
3.7 Evaluatie
Op de besproken datum van evaluatie wordt in 
overleg bekeken of de ingezette adviezen en hande-
lingsalternatieven geleid hebben tot verbetering van 
de aanwezige situatie of dat aanpassen of bijstellen 
gewenst is het gestelde doel alsnog te behalen. Door 
deze aanpak ontstaat er een doorlopend leerproces 
voor alle betrokken partijen en borgen wij onze kwa-
liteit. 

4. STAPPENPLAN ONAAN-
VAARDBARE GEDRAGINGEN

4.1 Inleiding
Het is belangrijk om met elkaar af te spreken hoe we 
omgaan met onaanvaardbaar gedrag. We moeten 
ons daarbij ook realiseren dat exacte grenzen hierin 
moeilijk te omschrijven zijn. Je hebt bij een incident te 
maken met verschillende factoren die bepalend zijn 
voor jouw interpretatie. 

4.2 Wat is onaanvaardbaar gedrag?
Binnen het Esloo college maken we onderscheidt 
tussen grensoverschrijdende gedragingen en onaan-
vaardbare gedragingen. Grensoverschrijdend gedrag 
uit zich door handelingen Van een groep of individu, 
die door een persoon, die deze handelingen als tegen 
zich gericht ziet, als vijandig, vernederend of intimi-
derend beschouwd. Bij onaanvaardbaar gedrag is 
er sprake van een direct risico op schade/ letsel bij 
de persoon die het gedrag vertoont en of de direct 
betrokken omgeving waarbij direct ingrijpen noodza-
kelijk is. 
In onderstaande tabel hebben we voorkomende 
gedragingen verdeeld in grensoverschrijdend en 
onaanvaardbaar gedrag. Een strikte afbakening van 
deze begrippen is niet mogelijk. Het gedrag kan zowel 
opzettelijk als onopzettelijk zijn, maar degene die er 
mee wordt geconfronteerd ervaart het als ongewenst 
en onaangenaam.

Non-verbaal
Verbaal
Fysiek

Grensoverschrijdend gedrag
•  negeren van correcties
•  negeren van regels/afspraken
•  taak niet nakomen
•  weglopen
•  pesten
•  intimidatie
•  obscene gebaren
•  uitdagen
•  discrimineren

Onaanvaardbaar gedrag
•  (be)dreigen
•  intimidatie
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Grensoverschrijdend gedrag
•  storen groepsproces (woorden en/of geluiden) 
•  bijnamen 
•  agressief taalgebruik (schelden)
•  roddelen
•  kwetsen
•  uitdagen 
•  aanzetten tot vechtpartijen
•  liegen
•  pesten
•  discrimineren

Onaanvaardbaar gedrag
•  afpersen
•  (be)dreigen

Grensoverschrijdend gedrag
•  laten struikelen
•  vandalisme
•  met spullen gooien
•  pesten
•  seksueel gedrag

Onaanvaardbaar gedrag
•  vechten
•  gericht met spullen gooien
•  intimidatie
•  afpersen
•  vernederende dingen laten doen 
•  opzettelijk iemand pijn doen 
•  eigendommen stelen 
•  brand stichten 
•  wapenbezit 
•  als wapen gebruiken van materialen

4.3 Consideratie criteria
Op het Esloo college hebben veel leerlingen soci-
aal-emotionele en/of psychiatrische problemen. 
Bij veel leerlingen is er sprake van een discrepantie 
tussen de sociaal emotionele ontwikkeling enerzijds 
en het cognitieve vermogen aan de andere kant. Om 
recht te doen aan de uniciteit van de leerlingen willen 
we als school in de begeleiding bij grensoverschrijden-
de gedragingen en de eventuele passende maatrege-
len rekening houden met de volgende zaken: 
•  Wat is de vorm en intensiteit van het getoonde 

gedrag?
•  Wat is de frequentie van het gedrag?

•  Is er sprake van psychopathologische problematiek? 
(diagnose of vermoeden van)

•  Wat is de sociaal emotionele ontwikkelingsleeftijd? 
(SEO)

•  Wat is de cognitie van de leerling? 
•  Wat is het referentiekader van de leerling? (verle-

den, omgeving) 
•  Welke situatie: recente of toekomstige omstandig-

heden/gebeurtenissen waren van invloed op het 
getoonde gedrag? 

Door voldoende rekening te houden met de boven-
staande consideratie criteria trachten wij zo goed 
als mogelijk aan te sluiten bij de aanwezige zorg en 
begeleidingsbehoefte van onze leerlingen. 

4.4  Stappenplan grensoverschrijdend en 
onaanvaardbaar gedrag

Het stappenplan is ontwikkeld om concrete handva-
ten te bieden gericht op het grensoverschrijdende en 
soms onaanvaardbare gedrag vanuit leerlingen. Ook 
dient het als hulpmiddel om een eenduidig en con-
sequent beleid te voeren. In het stappenplan maken 
wij onderscheid in grensoverschrijdend gedrag en 
onaanvaardbaar gedrag 
(zie schema).

Grensoverschrijdend gedrag is gedrag dat niet direct 
gevaar of schade veroorzaakt. Na het aanspreken van 
iemand op het gedrag, verdwijnt dit in principe. Soms 
zijn er meer interventies nodig om zo ver te komen. Bij 
grensoverschrijdend gedrag starten we met 
stap 1. 

Onder Onaanvaardbaar gedrag verstaan we gedrag 
dat direct een halt toegeroepen dient te worden om 
gevaar, letsel of emotionele schade te voorkomen. Bij 
onaanvaardbaar gedrag starten we meteen met stap 
5. 

We sluiten het stappenplan af als na een bepaalde 
stap grensoverschrijdend gedrag is uitgedoofd. We 
gaan verder met stappenplan als de huidige stap 
geen uitdoving van het onacceptabele gedrag teweeg-
brengt.

Het uitgewerkte stappenplan is terug te vinden in Bij-
lage C Stroomschema grensoverschrijdend en onaan-
vaardbaar gedrag 
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4.5  Melding en registratie
In elke organisatie komen incidenten en ongevallen 
voor ook op het Esloo college.
Het is voor ons als school van cruciaal belang dat er 
voor alle betrokkenen een goede veiligheidscultuur 
bestaat. Om deze reden hechten wij veel waarde aan 
het melden en registreren van incidenten en (bijna)
ongevallen. Het doel van het melden van incidenten is:

•  Inzicht krijgen in het aantal incidenten en het volgen 
van de genomen maatregelen.

•  Analyse van incidenten waardoor inzicht ontstaat in 
oorzaken en verbeteracties worden ondernomen om 
herhaling te voorkomen.

•  Het opstellen en bijstellen van richtlijnen en proto-
collen om processen veiliger te maken.

•  Het op gang brengen van een verandering van het 
meldgedrag met als gevolg een toename van vrijwillig 
en vanzelfsprekend melden van (bijna) incidenten.

•  Grotere en zichtbare betrokkenheid van eenieder bij 
het realiseren van benodigde verbeteracties.

•  Het realiseren van een aansluitende opvang en na-
zorg bij incidenten en (bijna) ongevallen.

•  Het voldoen aan wettelijke (ARBO) verplichtingen. 
Deze zijn verdergaand uitgewerkt in Bijlage mel-
dingsformulier grensoverschrijdend en onaanvaard-
baar gedrag,  

4.5  Opvang en nazorg bij (schokkende) 
incidenten

Een schokkende gebeurtenis of incident is niet afgelo-
pen zodra het moment van crisis voorbij is. Een goede 
afhandeling is hierbij erg belangrijk. In het kader van 
goed werkgeverschap is het onze wens en verplichting 
de opvang en nazorg bij (schokkende) incidenten voor 
iedere betrokkene goed te regelen. 

Deze is verdergaand uitgewerkt in richtlijn opvang en 
nazorg schokkende gebeurtenissen  

TOEKOMSTIGE RICHTLIJN 
EN PROTOCOLLEN

Richtlijnen bij;
•  diefstal van leerlingen
•  tabak, alcohol/drugs bezit leerlingen
•  Bij onaanvaardbaar gedrag vanuit ouders/verzor-

gers en derden
•  Bij (vermoeden) seksueel misbruik leerlingen
•  Bij wapenbezit of wapendreiging leerlingen
•  Bij vernieling/vandalisme of beschadigen van mate-

riaal door leerlingen
•  Aangifte doen bij politie
•  Bij opvang en nazorg bij (schokkende) incidenten

Protocollen:
•  Pestprotocol
•  Medicijn protocol
•  Computerprotocol social mediagebruik
•  Internet gebruik
•  Ongeoorloofd verzuim

pagina 11



www.esloocollege.nl


