
 

 

Verslag Seminar Crisisbeheersing in het onderwijs 

Donderdag 26 september 2019 te Zeist 

 

Kleine incidenten kunnen grote gevolgen hebben 

Het dramatische ongeval met een Stint in Oss, landelijke ophef over een aangekondigde oefening 

op een middelbare school in Hoogeveen om leerlingen en medewerkers voor te bereiden op een 

schoolshooting en reputatieschade voor een onderwijsinstelling in Lochem door een filmpje op 

sociale media waarin is te zien hoe een docent in een klaslokaal naar porno kijkt in het bijzijn van 

leerlingen. Onderwijsinstellingen kunnen geconfronteerd worden met uiteenlopende incidenten of 

crisissituaties. Het voorkomen hiervan en het beheersen van de gevolgen als het toch misgaat is 

geen eenvoudige opgave. Is er voldoende bewustwording en worden er periodiek risicoanalyses 

gemaakt? Beschikt de organisatie over een actueel en integraal crisisplan en zijn 

veiligheidspartners binnen de gemeente en veiligheidsregio bekend? Heeft de school een 

slagvaardige crisisorganisatie met vakbekwame medewerkers die ook op onverwachte momenten 

weten wat hen te doen staat? Tijdens het seminar Crisisbeheersing in het onderwijs, dat eind 

september plaatsvond in Zeist, werden meerdere actuele crisissituaties uit de praktijk belicht. 

Duidelijk werd dat een goede voorbereiding het halve werk is, maar dat er altijd tal van factoren 

zijn die minder eenvoudig te beïnvloeden zijn. Dat vergt veel van organisaties, maar de opgedane 

kennis en ervaring uit de praktijk maakt hen sterker voor de toekomst. 

 

Samenwerking met veiligheidsregio 

Scholen zijn (beperkt) kwetsbare objecten en het is belangrijk dat de onderwijssector en de 

veiligheidsregio goed samenwerken in de voorbereiding op en tijdens rampen en crisissituaties, 

zo vertelt Peter Bos, algemeen directeur van de veiligheidsregio Utrecht. Crisisbeheersing is 

namelijk ‘kennis en kennissen’. Na een korte uitleg wat een veiligheidsregio is gaat Peter Bos in 

op de procedure van opschaling van de regio bij crisissituaties (GRIP). Voor een school is het 

belangrijk te weten welke vertegenwoordiger van die school aansluit bij het operationele of 

bestuurlijke crisisteam van de veiligheidsregio in de verschillende opschalingsfasen. Scholen 

worden niet alleen geconfronteerd met fysieke rampen zoals brand, maar steeds meer zijn het 



incidenten die de sociale veiligheid raken zoals pestgedrag, problemen met alcohol en drugs, 

suïcides, steek- en schietincidenten en dergelijke. Er is dus sprake van een ‘all hazard approach’. 

Uit de vraagstelling van het aanwezige publiek blijkt dat er veel te veel onbekendheid is met de 

veiligheidsregio. Daar moet echt verbetering in komen vindt ook Peter Bos. Hij ziet dat als een 

uitdaging voor de komende tijd. Er is veel openbare informatie over de veiligheidsregio te vinden 

op internet, maar Peter Bos ziet graag dat scholen proactief de veiligheidsregio’s gaan benaderen. 

Andersom is het ook een uitdaging voor de veiligheidsregio om scholen intensiever te betrekken 

bij het integrale proces van veiligheid en crisisbeheersing. Dit alles onder het credo van samen 

werken naar samenwerken. Een wederzijdse kruisbestuiving.   

 

Klein incident 

Een klein incident met een grote impact. Zo omschrijft Nico Woonink, voormalig bestuurder van 

het Staring College in Lochem, de ‘atypische’ crisis waarmee de onderwijsinstelling met ruim 

tweeduizend leerlingen in februari werd geconfronteerd. In een videoclip van zeven seconden (!) 

was te zien hoe in een klaslokaal drie leerlingen in het bijzijn van een docent huiswerk aan het 

maken zijn. De docent kijkt geconcenteerd naar zijn computer, niet wetende dat die is 

aangesloten op een beamer en dat de beelden ook op het grote scherm worden weergegeven. De 

leerlingen, twee meisjes en een jongen, zien daardoor onbedoeld pornografische beelden. De 

jongen maakt hiervan een videoclip met zijn smartphone en plaatst die op sociale media. En dat 

blijft niet onopgemerkt. De beelden duiken al snel op in regionale en landelijke media. Nico 

Woonink: “Een collega vertelde mij dat er een videoclip circuleerde in de media waarop is te zien 

hoe een docent bij ons op school naar porno kijkt, terwijl er leerlingen aanwezig zijn in het 

lokaal. Ik begreep meteen dat de impact groot zou zijn. Het goed kunnen inschatten van een 

dergelijke situatie is heel belangrijk. Alle vervolgacties zijn daarvan afhankelijk! De aandacht 

vanuit de media was enorm. We werden al gauw benaderd door de NOS, De Telegraaf, de 

Volkskrant en talkshows als Pauw en RTL Late Night. Er doken koppen op in het nieuws over 

een ‘pornodocent’. Het bestuur was snel geïnformeerd en de docent werd geschorst. Uit 

onderzoek bleek dat de beelden waren gemaakt door de jongen. Hij had ze doorgestuurd naar 

enkele vrienden en daarna was de bal snel gaan rollen.” 

De school besloot de politie niet in te schakelen. Wel werd het onderzoek naar de computer 

uitbesteed aan een externe partij. Nico Woonink: “Er doken geruchten op dat de docent er door 

leerlingen zou zijn ‘ingeluisd’. We wilden de IT-afdeling niet belasten met vragen over hun 

objectiviteit, het gaat immers ook om hun collega. Ook onder docenten ontstond onrust: vrijwel 

alle leerlingen hebben een smartphone en wat staat ons nog meer te wachten?” Voor de jongen 

werd een straf omgezet in een leerervaring. Woonink: “Dat hij onder die omstandigheden een 

filmpje maakte, is te begrijpen. Maar hij had het voorval ook kunnen melden bij de directie of een 

andere docent. Ook hij had nooit gedacht dat de gevolgen zo groot zouden zijn. Overigens ook 

voor hemzelf. De docent was erg geliefd op school en sommige leerlingen vonden dat de jongen 

te ver was gegaan door het filmpje te delen op internet. Een aantal leerlingen kwam verhaal halen 



bij hem thuis. De docent is niet meer teruggekeerd op school. Hij zou korte tijd later met 

pensioen gaan en terugkeren zou een lange weg zijn geworden.” 

Het incident onderstreept volgens Woonink het belang van mediatraining. “We hebben veel 

gecommuniceerd. Met collega’s, leerlingen, ouders en de media. Het is beter te veel te 

communiceren, dan mensen te verrassen met nieuwe ontwikkelingen die elders opduiken. Ook is 

het nuttig te weten hoe sociale media werken: daar wordt het nieuws gemaakt. Traditionele media 

nemen al snel berichten over. We hebben onze medewerkers er direct op gewezen dat alleen de 

directie de media te woord mag staan, maar je hebt geen greep op berichten die leerlingen 

plaatsen op hun profiel.” 

Schoolshootings 

Een schietpartij op school met een zo groot mogelijk aantal slachtoffers zonder de wens te 

koesteren het zelf te overleven. De daders van schoolshootings zijn meestal geen bendeleden of 

personen met verward gedrag, maar (oud)leerlingen (vrijwel altijd mannelijk) die zichzelf als 

martelaar beschouwen en in 99 procent van de gevallen hun daad vooraf aankondigen. 

Bijvoorbeeld door hun plannen te vertellen aan klasgenoten. Die nemen hen echter vaak niet 

serieus genoeg om de school of politie te informeren. Hoe zijn signalen tijdig te herkennen en kan 

een onderwijsinstelling zich voorbereiden op een schietincident? “In de Verenigde Staten had een 

dader in een werkstuk omschreven wat hij allemaal wilde gaan doen. Zijn docent wees echter 

slechts op zijn taalgebruik en spelfouten”, vertelde dr. Birgit Pfeifer, Hoofddocent Sociale 

veiligheid, Extremisme & Jeugd aan de Hogeschool Windesheim. “Schoolshooters verheerlijken 

geweld en bepaalde rolmodellen. Ze weten alles over eerdere schietpartijen. De daders zijn niet 

per se depressief of suicidaal, al maakt 27 procent tijdens de schietpartij zelf een eind aan zijn 

leven.” 

Voorkomen is beter dan genezen, is het devies bij schoolshootings. De schietpartijen duren 

meestal kort: vijf tot zes minuten. Er is dus weinig tijd om in te grijpen. Pfeifer: “Bij brandalarm 

wordt iedereen opgeroepen te verzamelen op bijvoorbeeld een parkeerplaats. Dat is bij een 

schoolshooting niet verstandig. De daders willen zoveel mogelijk slachtoffers maken. Ze 

activeren soms bewust het alarm en weten dan precies waar ze kunnen toeslaan.” Het vroegtijdig 

herkennen van schoolshooters is niet eenvoudig. Pfeifer: “Vaak zien we te weinig van leerlingen 

om te weten welke plannen ze hebben. De daders zijn op zoek naar een eigen identiteit of een 

‘opdracht’ voor hun bestaan. Het plegen van geweld heeft voor hen wel degelijk zin. Door een 

boodschap achter te laten, willen ze alsnog gehoord worden. Het is dus belangrijk de signalen en 

aankondigingen vroegtijdig te herkennen en serieus te nemen. Laat hun roep om aandacht niet 

onbeantwoord en uit de hand lopen. Besteed op school  ook voldoende aandacht aan het leren 

omgaan met tegenslagen en teleurstellingen.” 

 

 



Crisisteam 

Door een samenloop van omstandigheden botsten in maart 1997 op een luchthaven in Tenerife 

twee Boeing 747's van KLM en PanAm op elkaar. Er brak een felle brand uit en uiteindelijk 

kwamen 583 mensen om het leven. Door zeer dichte mist was het zicht op de luchthaven 

dusdanig beperkt, dat de piloten volledig afhankelijk waren van hun apparatuur en de 

communicatie met de verkeersleiding. Er was maar een baan beschikbaar en door de haast moest 

onder grote druk worden gewerkt. Terwijl het PanAm toestel op de startbaan door de mist nog op 

zoek was naar de juiste afslag, besloot de gezagvoerder van KLM niet langer te wachten, in de 

veronderstelling dat de startbaan vrij was. “Veiligheids- en crisisteams kunnen veel leren van 

deze ramp, nog altijd een van de grootste uit de geschiedenis van de luchtvaart”, stelde Martin 

Madern, directeur van Madern Public Business. “Uit onderzoek weten we dat de twee andere 

bemanningsleden in de cockpit twijfelden aan de beslissing van de gezagsvoerder. Zij wisten dat 

de verkeersleiding nog geen toestemming voor takeoff had gegeven, maar grepen desondanks 

niet in. Leiderschap is belangrijk in een team. Maar niemand is belangrijker dan het team. Ook de 

leider moet kunnen worden gecorrigeerd.” 

Dat vraagt om assertief gedrag van teamleden, dat het midden houdt tussen agressief en passief 

gedrag. Madern: “Goed functionerende teams dienen te beschikken over meerdere competenties. 

Er moet een duidelijke structuur en rolverdeling zijn voor besluitvorming, de leden moeten op 

elkaar kunnen vertrouwen en fouten kunnen bespreken en een team moet continu blijven leren als 

team en de leden moeten zich voortdurend kunnen aanpassen aan de situatie in het belang van het 

grotere geheel.” 

Stint 

Op 20 september 2018 staat om bijna half negen 's ochtends in Oss de tijd even stil als een 

elektronische bakfiets met daarin vijf kinderen op een spoorovergang wordt gegrepen door een 

aanstormende trein. De kinderleidster die de Stint bestuurt kan het voertuig niet tijdig tot stilstand 

brengen. Vier kinderen komen om het leven. Veel mensen zien het drama voor hun ogen 

gebeuren. “Het was, in de woorden van de burgemeester van Oss, de dag waarvan je hoopt dat hij 

nooit zal komen. Het is inmiddels ruim een jaar geleden, maar de impact is nog altijd groot”, 

vertelde Katja van Mook, crisiscoördinator bij GGD Hart voor Brabant. “Op locatie waren de 

sporen van het ongeluk relatief gezien snel niet meer te zien. De bakfiets werd na onderzoek 

weggetakeld en de treinen konden weer rijden met aangepaste snelheid. De afgekondigde Grip-3 

status werd afgeschaald. Maar op straat was het ongeluk het gesprek van de dag. Wat was er 

precies gebeurd, wie waren de slachtoffers? Al gauw was bekend op welke school de kinderen 

zaten. Er ontstonden spontaan opvangplekken waar mensen bij elkaar kwamen. Later werden er 

ook opvangplekken ingericht door de gemeente. Bij de spoorovergang ontstond een bloemenzee.” 

Voor psychosociale hulp bij ingrijpende gebeurtenissen zoals ongevallen en rampen heeft de 

GGD 24/7 negen coördinatoren beschikbaar en zijn convenanten gesloten met samenwerkende 



partners zoals Slachtofferhulp, maatschappelijk werk en GGZ. Desalniettemin kwam er in korte 

tijd heel wat af op de hulpverleners. Katja van Mook: “Wij hebben ons bij de opvang niet gericht 

op de gezinnen van de vier overleden kinderen. De gezinnen werd speciale hulp geboden door 

Slachtofferhulp, een familierechercheur en ambtenaren van de gemeente. Al snel na het ongeluk 

kwam het crisisteam van de GGD bij elkaar. De nadruk bij de hulpverlening lag op de 

basisscholen voor de opvang van leerkrachten, leerlingen en ouders. En ook voor iedere 

opvangplek werden hulpverleners beschikbaar gesteld. Terugkijkend blijkt hoe belangrijk het is 

om goed voorbereid te zijn. Zorg ervoor dat iedereen het proces en zijn rol kent en zich daar ook 

aan houdt. In de praktijk werd niet altijd gehouden aan de alarmeringslijst, maar werd 

bijvoorbeeld een medewerker gebeld die op vakantie was. Door de grote inzet kwamen ook de 

reguliere werkzaamheden in de knel. Daarnaast is nazorg voor het eigen personeel belangrijk. 

Medewerkers van de GGD waren diep getroffen door het ongeluk en niet iedereen is gewend om 

te werken onder een dusdanig hoge druk. Een aantal gaf dan ook later aan nazorg nodig te 

hebben.” 

Oefening 

Hoewel vrijwel iedereen het belang van periodiek oefenen van moderne crisissituaties zal 

onderschrijven, leidde een aangekondigde oefening waarbij een schietincident zou worden 

nagebootst op het Alfa College in Hoogeveen tot verbazing, verontwaardiging en afkeuring. Op 

sociale media noemden mensen het idee 'knettergek': hoe kon een school zijn leerlingen hieraan 

blootstellen? “We organiseren regelmatig ontruimingsoefeningen om goed voorbereid te zijn op 

brand en werken samen met de politie en hulpdiensten, die ook kunnen oefenen in onze 

schoolgebouwen”, zei Jan Berend van der Wijk, regiodirecteur van het Alfa College in 

Hoogeveen. “De wereld verandert en ook in Nederland kunnen schietincidenten voorkomen op 

scholen. Wij hebben daar geen ervaring mee en er zijn ook geen aanwijzingen voor een dergelijk 

incident in onze gebouwen. Maar je moet wel rekening houden met de mogelijkheid. Eerder 

hadden we al een soortgelijke, maar kleinschaligere oefening gehouden in onze vestiging in 

Hardenberg. Dat was echter later in de middag, toen er weinig scholieren aanwezig waren. In 

Hoogeveen kozen we bewust voor een moment dat er veel mensen in het gebouw zouden zijn. De 

oefening werd zorgvuldig voorbereid en vooraf aangekondigd. De afspraak was dat de politie een 

'verward' persoon met een mes in het schoolgebouw zou aanhouden. Daarbij mocht maximaal 

eenmaal worden geschoten. De leerlingen wisten dat er een oefening zou worden gehouden die 

drie kwartier zou duren. Het facilitair management had een brief opgesteld om de ouders te 

informeren. Die werd bekeken door de afdeling communicatie en het schoolbestuur en daarna 

verstuurd.” 

Diezelfde middag al verscheen een ingezonden brief op de website van het Dagblad van het 

Noorden waarin de oefening werd getypeerd als 'een bezopen idee'. Van der Wijk: “Die brief 

kreeg veel reacties en werd opgepikt door de media. Voor we het wisten werden we benaderd 

door programma's als Jinek en Pauw en Radio 1. We werden overvallen door alle aandacht van 

de media. Samen met het College van Bestuur in Groningen hebben we een crisisteam opgezet en 



direct besloten wie naar buiten communiceert. Dankzij mediatraining wist ik hoe belangrijk het is 

te kiezen voor een consistent verhaal: we houden ook ontruimingsoefeningen, dus waarom niet 

voorbereiden op een mogelijk schietincident? Het verbaasde mij dat er organisaties waren die in 

de media stelden de oefening een minder goed idee te vinden, zonder dat zij met ons contact 

hadden gezocht. Op school hadden we een aparte ruimte ingericht voor het crisisteam. Na alle 

aandacht in de media hebben we uiteindelijk besloten de oefening niet door te laten gaan. Door 

de aanwezigheid van journalisten zou de aandacht teveel afleiden van de oefening. Als eenmaal 

een bepaald beeld is geschetst, is dat vrijwel niet meer ongedaan te maken.” 

Robert van Daesdonk - Redactie@beveiliging.nl 

 


