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“Scholen lopen een verhoogd risico op het meemaken van een crisis”, zegt Pierre Heijnen, 

voorzitter College van Bestuur ROC Mondriaan, tijdens het seminar ‘Crisisbeheersing in het 

onderwijs’ van SVDC. Moeiteloos somt hij een rijtje op. Jongeren die steun betuigen aan 

terroristen. Legionella in schoolgebouwen. Een juffrouw die Turkse ouders boos maakt door steun 

te betuigen aan de Koerden. De moord op een conrector. DDoS-aanvallen die websites plat leggen. 

Radicalisering. En zorgwekkend gedrag. “Je kunt erop wachten dat er wat gebeurt. Investeer 

daarom in crisismanagement en de contacten met politie en openbaar bestuur.” 

 

Een van de dingen die Heijnen heeft geleerd, is dat investeren in het contact met politie en openbaar 

bestuur loont. “Het schakelt veel sneller en makkelijker als je elkaar kent, vertrouwt en weet waar de 

ander verantwoordelijk voor is.” Ook is het volgens Heijnen een goed idee om deze partijen te 

betrekken bij oefeningen. “Want oefenen op basis van een crisisplan en met andere organisaties in 

de keten is onmisbaar. Want zo’n crisis komt in allerlei gedaanten. “Laatst hadden we een jongen die 

een hartaanval kreeg op het schoolplein. Doordat hij was gevallen, lag er veel bloed op het 

schoolplein. Vervolgens ging het gerucht dat een leerling was neergestoken en begonnen ouders en 

organisaties naar school te bellen met de vraag wat er aan de hand is.”  

 

Vergeet je medewerkers niet 

Snel opschalen is ook iets wat Heijnen iedereen aanraadt. “Zeg niet te makkelijk dat iets geen crisis is, 

want je weet niet hoe het zich gaat ontwikkelen. Schaal daarom vrij snel op en centraliseer. Valt het 

mee, dan kan je eenvoudig weer afschalen.” Tot slot geeft hij het crisismanagementteam van scholen 

mee, dat ze doelgroepen expliciet moeten benoemen en onderscheid moeten maken in de 

communicatie. “Wij vergaten nog wel eens onze medewerkers tijdig en goed te informeren. Of we 

vergaten onze andere vestigingen, terwijl die ook veel vragen kregen over de crisis bij een andere 

vestiging. En vergeet de nazorg niet. Meestal heeft een heftige situatie veel impact op medewerkers. 

Zorg dat je er voor hen bent en dat zij hulp krijgen.” 

 

Pak tijd en rust 

Tijdens de dreiging van een schoolshooting op de Universiteit van Leiden is manager Integrale 

Veiligheid Andre Morsman blij met de contacten die hij in rustige tijden heeft opgebouwd bij de 

politie. “Ik werd gebeld, zag de naam van de politieagent en wist gelijk dat er iets aan de hand was. 

Uiteraard nam ik gelijk op en daarna startte ik met de opschaling. Het bestuur vergaderde op die dag, 

zodat ik ze makkelijk kon benaderen en uit de vergadering kon halen om een crisisteam te vormen. Ik 

kreeg aan het begin enkele negatieve reacties op dit snelle opschalen, maar je kan beter snel 

opschalen en weer snel afschalen, dan dat je te laat in actie komt.” Het valt hem op dat aan het begin 

van de crisis organisaties als de politie en de gemeente tijd pakken om hun processen op te starten 

en te bespreken wat hun aanpak zal worden. Volgens Morsman moeten scholen ook die tijd – én rust 

– pakken. “Want er komt veel over je heen. Het is goed om nog eens met elkaar de 

crisismanagementprocessen door te nemen, waarbij crisiscommunicatie een hele belangrijke is. Zorg 
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dat je dit goed afstemt met de politie en geef alleen informatie over wat de school aangaat. Het 

onderzoek en de opsporing is voorbehouden aan de politie.”  

 

Blijf scherp op kleine dingen 

Omdat niet duidelijk is op welke locatie de dreiging is gericht, wil de politie een overzicht van alle 

gebouwen hebben, zodat die beveiligd kunnen worden. “Toen bleek dat onze lijst niet up-to-date 

was. De voorbereiding zit soms in hele kleine dingen die je snel over het hoofd ziet. Daarom is het 

goed scherp te blijven op deze ‘kleine’ dingetjes.” Een interessante situatie ontstaat als de BHV-

organisatie van de universiteit lucht krijgt van de dreiging. Die gaat direct aan de slag en wil de 

panden ontruimen.”Hooo, dat doen we even niet”, aldus Morsman. “Ik moest daar flink voor bellen 

met vestigingsdirecteuren en BHV-leiders om iedereen binnen te houden. Wat je niet wil is dat 

honderden mensen massaal naar buiten komen en zich begeven in de nauwe Leidse straatje. Dat is 

vragen om problemen én het geeft de schutter gelegenheid om veel slachtoffers te maken. Neem 

dus ook je BHV-organisatie mee in crisisvoorbereidingen.” 

 

Ontwikkel dragers van verdriet 

“Ineens stond ik met microfoons voor mijn neus. Ik was helemaal niet voorbereid op wat er gebeurt 

als twee leerlingen worden vermoord. Ik had geen opleiding en geen ervaring op dit vlak.” Zo begint 

Ronald Nagtegaal zijn indrukwekkende verhaal over wat er op zijn school afkwam nadat een vader 

zijn tweeling om het leven bracht. “Het enige wat ik had was levenswijsheid. Ik was 50 en had 

leerlingen meegemaakt die terminaal ziek zijn en uiteindelijk overleden.” Nagtegaal werd 

geconfronteerd met de nationale impact van dit drama. Zo ontstond er bij mensen de behoefte om 

een stille tocht te houden, en die te starten bij zijn school. “Er is niks mis met een stille tocht, maar 

eigenlijk wilden we dit niet. We wilden onze kinderen zoveel mogelijk rust geven. Uiteindelijk hebben 

we een landelijke oproep gedaan om op zondagavond 26 mei 2013 een kaarsje te branden voor het 

raam, als ritueel om uiting te geven aan het verdriet dat iedereen in Nederland voelt. Door deze 

oproep is er geen stille tocht gekomen.” De schooldirecteur geeft eerlijk toe dat hij in eerste instantie 

niet zoveel op had met rituelen. Maar door deze crisis is hij rituelen gaan waarderen als dragers van 

verdriet. Het is volgens hem waardevol om rituelen te ontwikkelen. “Ze helpen emoties te verwerken 

en droevige situaties af te sluiten.” 

 

Informeer ouders 

De school staat goed bekend in de buurt. Er is open communicatie. De maillijsten zijn op orde en 

ouders krijgen uitgebreide informatie over het wel en wee van de school. Nagtegaal bezoekt de 

medezeggenschapsraad, de ouderraad en laat zich zien bij sociale evenementen in het dorp. “We 

hadden en hebben warme contacten met de ouders. Dat heeft ons enorm geholpen. We kregen veel 

steun en een van de hulpmoeders heeft ons geweldig ontzorgd tijdens de crisis. Daar ben ik erg 

dankbaar voor. Aan de ouders hebben we steeds laten weten wanneer we weer via de mail van ons 

zouden laten horen. Als we geen nieuws hadden, dan stuurden we dat naar hen toe met de datum 

en tijd van de volgende mail.” Richting media koos hij bewust voor een coöperatieve houding. Ze 

doen hun werk en hij wil ze daarbij helpen. “Benader je ze als vijand, dan zullen ze zich ook zo 

gedragen.” 

Het is voor Nagtegaal een verrassing om te zien met hoeveel instanties hij te maken krijgt. En wie er 

allemaal hulp wil bieden. “Heb het lef instanties bij je vandaan te houden. Lang niet iedereen is 

nodig. Daarnaast moet je goed kijken waar de leerlingen bij gebaat zijn. Zo hebben wij het 

traumateam van het Wilhelmina Kinderziekenhuis ingeschakeld, in plaats van Slachtofferhulp.”  

Om deze onaangename verrassing een volgende keer te voorkomen, heeft hij sociale 

netwerkkaarten gemaakt. Daarop staan organisaties die hulp kunnen bieden bij een crisis. Een 



eyeopener is bijvoorbeeld het noodteam van de GGD, dat in een aantal regio’s ingevlogen kan 

worden. 

 

Houd het speelveld klein 

Schooldirecteur Nagtegaal adviseert collega-directeuren om het speelveld klein te houden. “Ik had 

het gevoel dat ik voor mijn leerlingen moest zorgen. Maar ik moest hen mentaal loslaten. Als 

directeur hoor ik er te zijn voor mijn personeel. En daarmee zorg ik het beste voor de kinderen. Je 

kunt niet alles doen en je moet jezelf niet voorbijlopen. Daar heeft niemand wat aan.” Hij is dan ook 

dankbaar dat het bestuur geen druk op hem legde. “De voorzitter zei tegen me: ‘Ronald, wij gaan 

alleen maar in de weg lopen. Haal ons erbij zodra je denkt dat we wat voor je kunnen betekenen’. 

Dat verkleinde mijn speelveld, en dat heb ik als heel positief ervaren.”  

Tot slot is hij stellig in het feit dat schooldirecteuren uiteindelijk afstand moeten nemen van wat er is 

gebeurd. “Op verjaardagen, buurtbijeenkomsten en dergelijke werd ik steeds gevraagd naar deze 

moord. Ik heb gezegd dat ik daar niet over wil praten. Omdat ik het zelf wil loslaten. En omdat ik niet 

de directeur wil zijn van de school waar twee jongetjes zijn vermoord. Dat doet geen recht aan onze 

mooie school, en de inzet van de leerkrachten en leerlingen.” 

 

Workshops in vogelvlucht 

Workshop 1 – Crisisplanvorming en opleiden, trainen en oefenen 

“Ga bij de voorbereiding op een crisis uit van een brede all-hazard benadering. Bereid je niet alleen 

voor op ‘typische’ interne crisisscenario’s zoals brand, bommelding of agressie in de klas, maar kijk 

ook naar externe risico’s. Zijn er bijzondere risicobronnen in de buurt, zoals een bedrijf met 

chemicaliën? Betrek die dan ook bij je planvorming. En ben je eenmaal toe aan het opstellen van een 

crisisplan, hou het compact en generiek, met de nadruk op sturende en regisserende competenties 

en vaardigheden van de leden van het crisisteam.” 

 

Workshop 2 – Radicalisering en zorgwekkend gedrag 

“Incidenten met zorgwekkend gedrag die de veiligheid op school kunnen bedreigen, zijn vaak een 

uiting van meervoudige problematiek (psychosociaal, spanningen thuis, drugsgebruik, etc.) en spelen 

vaak al langere tijd. Benader de in problemen verkerende student laagdrempelig en ga eerst eens 

goed in gesprek om vast te stellen wat er precies aan de hand is. Brandmerk iemand niet te snel als 

‘geradicaliseerd’ of ‘gevaarlijk’. Tenzij de signalen van een acute veiligheidsdreiging zodanig en zo 

concreet zijn dat direct ingrijpen geboden is. Anders eerst inzetten op een goed zorgtraject, want 

gedragsproblematiek is vrijwel altijd zorgproblematiek.  

 

Workshop 3 – Dreiging schoolshooting Leiden 

“De schoolshooting in Leiden werd al vrij snel geclassificeerd als een terroristische aanslag. Dan gaan 

alle registers open. Kon ik eerst geen helikopters krijgen, nu gingen er drie de lucht in. Binnen een 

uur hadden we 500 mensen van politie en Defensie geactiveerd, onder andere om de gebouwen van 

de universiteit te beveiligen en voor opsporing. We hebben van dit incident geleerd dat we als 

teamchefs contact moeten hebben met scholen. Wij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid in een 

gebied. Ik adviseer scholen dan ook contact te zoeken met de teamchef in hun gebied.” 

 

Workshop 4 – Cybersecurity: speerpunt van veiligheidsbeleid 

“Forensic readiness is een thema dat veel organisaties laten liggen. Naast crisisprocessen en het 

melden van een cyberincident bij de Autoriteit Persoonsgegevens moet je antwoord kunnen geven 

op belangrijke onderzoeksvragen. Dat helpt bij het vaststellen van wat er is gebeurd en welke 



informatie is ontvreemd. Te vaak zien wij dat er te weinig wordt gelogd op de netwerken. Dat moet 

anders. Niet alleen de beheerder, maar ook de onderzoeker heeft belang bij goede logbestanden.” 

 

Workshop 5 – Samenwerking met de veiligheidsregio 

“De veiligheidsregio is een soort frontoffice, een platform voor samenwerking op het gebied van 

crisisbeheersing. Van oudsher zijn we gericht op fysieke rampen, maar we schuiven steeds meer op 

richting moderne crisis in een brede maatschappelijke context. In onze veiligheidsregio Limburg 

Noord is de GGD een van de partners. Via jeugdgezondheidszorg is er contact met scholen. We 

zetten nu de volgende stap om met onderwijsinstellingen te praten over samenwerking in het kader 

van crisisbeheersing.” 

 

Workshop 6 – Crisiscommunicatie als managementtool 

“Als je nog niet te maken hebt met een crisis, bouw dan aan je reputatie. Het kost tijd om 

vertrouwen te winnen. Als je dat eenmaal hebt, dan werkt het als een stevige buffer die een misstap 

kan opvangen. Want als je goed bekend staat, hebben mensen er vertrouwen in dat je er alles aan 

doet om de boel weer op orde te brengen. Uiteraard moet je daarbij op een goede manier 

communiceren en laten zien wat je doet. Handel je verkeerd? Dan verlies je het vertrouwen in record 

tempo.” 


