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Achtergrond - Scholen zijn toegankelijke ‘soft targets’

Van recentere datum zijn de dreiging 
van een school shooting in Leiden en 
etnische en politieke spanningen op 
scholen als gevolg van conflicten in het 
buitenland.
Voorbeelden te over en niet alleen van 
grote gebeurtenissen die de nieuws
headlines halen. Scholen hebben ook 
met meer algemene risico’s en inci
denten te maken, zoals agressie in de 

klas, brand, effecten van incidenten in 
de omgeving en een ‘ramp op afstand’, 
bijvoorbeeld als een bus scholieren op 
reis in het buitenland bij een ongeval 
betrokken raakt. De centrale les die 
Heijnen uit de casuïstiek trekt is dat een 
goed voorbereide interne crisisorgani
satie cruciaal is om bij een daadwer
kelijke calamiteit de regie te kunnen 
houden. Belangrijk, want onderwijs

 O
p zoek naar de 
witte vlekken in het 
onderwijscrisisma
nagement en leren 
van casuïstiek voor 

de toekomst; dat was het doel van het 
seminar dat veiligheidskundigen en 
veiligheidsmanagers uit het onderwijs 
verenigde met vertegenwoordigers van 
gemeenten, politie en veiligheidsre
gio’s. Het openingsmotto van dagvoor
zitter GertJan Ludden was helder: ‘re
pareer het dak als de zon schijnt’. Denk 
proactief na over wat je kan overkomen 
en bereid je organisatie daarop voor. 
Rode draad in het programma was dat 
dreigingen, conflicten, geweldssituaties 
en problemen met zorgwekkend gedrag 
zich overal kunnen voordoen. Op grote 
universiteiten met duizenden studen
ten, maar ook op de kleine dorpsschool. 
De uitdaging voor directies en veilig
heidsmanagers is om voor hun eigen 
onderwijsomgeving een crisisplan op 
maat te maken, met realistische scena
rio’s en handelingsperspectief, zonder 
door te slaan in de ‘risicoreflex’. Want 
het onderwijs kenmerkt zich door open
heid en toegankelijkheid en dat moet 
zo blijven. Tegelijk maakt die openheid 
scholen en universiteiten wel kwets
baar, ook een gemakkelijk ‘soft target’ 
voor kwaadwillende buitenstaanders. 
Dat moeten de verantwoordelijken voor 
veiligheid altijd voor ogen houden.

Noodzaak crisisplan “Onderschat 
het belang van een goede crisisbeheer
singsstructuur niet”, betoogde Pierre 
Heijnen, voorzitter van het College van 
Bestuur van ROC Mondriaan. “Want 
in een grote onderwijsinstelling kan 
elke dag van alles gebeuren.” Heij
nen somde een lijstje spraakmakende 
gebeurtenissen op uit het recente en 
minder recente verleden. Terra College 
Den Haag in 2004: een scholier schiet 
een conrector dood. Na de aansla
gen op 911 dansen scholieren in Ede 
groepsgewijs op straat om hun steun 
aan de aanslagplegers te betuigen. Bij 
de spectaculaire politieinval bij leden 
van de Hofstadgroep in het Laak
kwartier in 2004 lagen scholen in de 
gevarenzone en ontstond grote onrust 
onder scholieren, personeel en ouders. 

De onderwijswereld is kwetsbaar, zo tonen incidenten en crises 

in Nederland en het buitenland in de afgelopen jaren. School 

shootings, dreigingen, etnische en politieke spanningen, radica-

lisering, agressie in de klas; veiligheidsmanagers in onderwijs-

instellingen krijgen heel wat op hun bordje. Op 27 september 

wijdde SVDC Advies in crisisbeheersing in Zeist een seminar 

aan het thema ‘crisismanagement in het onderwijs’. De kern-

boodschap van het seminar: maak een goed crisisplan via de 

all-hazardbenadering, oefen intensief en ken je partners! Vooraf 

investeren in een goed relatienetwerk met overheids instanties 

is goud waard op het moment dat het mis gaat.

Crisismanagement in het o nderwijs: ken je partners!

Maak overheidshulpdiensten vertrouwd met onderwijsgebouwen en hun crisisorganisatie.
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instellingen liggen onder het maat
schappelijk vergrootglas en de samen
leving oordeelt snel en hard als blijkt 
dat de organisatie faalt. Dus moeten 
bestuur en management maximaal 
hun verantwoordelijkheid nemen om 
studenten en medewerkers preventief 
een veilige leer en werkomgeving te 
bieden en met daadkracht te kunnen 
optreden in noodsituaties.

Vooraf investeren Heijnen bena
drukt dat verantwoordelijken de im
pact van een dreiging of incident niet 
moeten onderschatten. Niet denken: 
‘dat fiksen we wel even’, maar werken 
op basis van een goed voorbereid 
crisisplan dat bij alle medewerkers in 
het hoofd zit en frequent en actief is 
geoefend. En snel opschalen bij een 
incident of dreiging om niet achter de 
feiten aan te lopen. Zorg ook dat je de 
mensen kent met wie je aan de over
heidskant zaken moet doen. Ook dat 
is een kwestie van vooraf investeren. 
Gemeente, politie en onderwijsinstel
lingen kennen elkaar niet altijd vol
doende. Doe aan relatiemanagement, 
bouw je eigen veiligheidsnetwerk en 
zorg ervoor dat je het nummer van 
de wijkagent in de mobiele telefoon 
hebt. Overheid en onderwijsinstel
lingen hebben tijdens een crisis, zoals 
een geweldsdreiging, hun eigen focus 
en hun eigen werkwijze. Breng die bij 
werelden vooraf bij elkaar en stem de 

coördinatie en communicatielijnen op 
elkaar af.

Leidse schietdreiging Over de 
praktijk van de samenwerking tussen 
overheid en onderwijsinstelling ten tij
de van een crisis, kan André Morsman 
meepraten. Hij was manager integrale 
veiligheid bij de Universiteit Leiden, 
toen de instelling in oktober 2015 te 
maken kreeg met de acute dreiging 
van een ‘school shooting’. Een student 
dreigde via een internetforum met 
een schietpartij op de universiteit en 
noemde datum en tijdstip. Kenmerkend 
voor het incident was dat op stafniveau 
onder grote tijdsdruk kritische beslis
singen moesten worden genomen, 
terwijl er geen goed beeld was van de 
plaats op de uitgestrekte universiteits
campus waar de aangekondigde daad 
zich kon voltrekken. Dilemma’s voor 
de Raad van Bestuur: welke respons 
past bij dit type dreiging? Er waren veel 
onzekerheden, maar de forummelding 
niet serieus nemen was geen optie. In 
de voorafgaande jaren hadden school 
shootings in de VS en Finland veel 
slachtoffers gemaakt, dus er was, zowel 
voor de universiteit als voor de autori
teiten, alle reden om fors op te schalen. 
Maar wie is ‘in charge’, hoe liggen de 
relaties tussen de instelling en de ‘drie
hoek’ burgemeesterpolitieOpenbaar 
Ministerie? En welke informatie delen 
we, met wie en op welk moment?

De Leidse casus laat ook goed zien hoe
zeer de digitalisering van de samen
leving en de social media van invloed 
zijn op het ontstaan en de impact van 
een crisis. In dit geval kwam de drei
ging binnen via een Amerikaans forum 
en lichtten de autoriteiten in de VS de 
Nederlandse politie in. Die informeerde 
vervolgens de universiteit over de drei
ging en de bal ging rollen. De driehoek 
kwam bijeen, de universiteit richtte een 
eigen crisismanagementteam in en 
achter de schermen begon de speur
tocht naar de verdachte. De politie koos 
voor de strategie de dreiging ‘stuk te 
maken’ door grootschalige en opval
lende aanwezigheid, in het bijzonder 
bij de meest kwetsbare gebouwen, om 
een eventuele schutter te ontmoedigen. 
Uiteindelijk werd de verdachte, een 
gefrustreerde student, opgepakt. Hij 
bleek nooit serieus van plan te zijn om 
een bloedbad aan te richten, maar zijn 
dreiging op internet had wel verstrek
kende consequenties.

Communicatie Morsman beaamt 
het belang van een goed relatienet
werk met de overheidsdiensten voor 
openbare orde en veiligheid. Hij be
toogt: “Zorg dat politie, brandweer en 
geneeskundige diensten je organisatie, 
je gebouwen en je procedures kennen 
en oefen met elkaar. Dat helpt bij de 
afstemming. Aan de andere kant moet 
je ook accepteren dat processen bij de e

Crisismanagement in het o nderwijs: ken je partners!

Gert-Jan Ludden: “Maak gebruik van de 
kennis en kunde van de veiligheidsre-
gio’s.”

Pierre Heijnen: “Schaal snel op en 
hou de regie.”
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politie en het OM anders lopen en dat bijvoorbeeld niet alle 
informatie openlijk gedeeld kan worden.”
Morsman constateert dat communicatie een kritische factor 
is bij dit type dreigingen. Want medewerkers en studenten 
moeten worden gealerteerd zonder paniek te veroorzaken. 
Goede ondersteuning met communicatieprofessionals is 
daarom onontbeerlijk voor het crisismanagementteam. Dat 
moet ook scherp zijn op het nemen van de juiste maatrege
len binnen de muren van de instelling. Zo wilde in Leiden 
de bedrijfshulpverleningsorganisatie bijvoorbeeld overgaan 
tot ontruiming van de campus. Het crisismanagementteam 
oordeelde anders en vond het verstandiger om de studen
ten voorlopig binnen de gebouwen te houden, omdat een 
massale verplaatsing van mensen een eventuele schutter 
mogelijk juist in de kaart kon spelen. Tot slot wijst Morsman 
op het belang van het vergroten van de sociale veiligheid 
op scholen door gedragsmonitoring en het actief scannen 
van social media op mogelijke dreigingen. Zoals bleek uit 
de casus is het mogelijk om in een enorme massa berich
ten toch een serieuze dreiging te filteren en daar tijdig op 
te reageren. Morsman: “Lone wolves geven vaak al vooraf 
signalen af waaruit blijkt dat ze een risico kunnen vormen 
voor anderen. Het is een uitdaging om die signalen tijdig te 
ondervangen.”

Zorgwekkend Die constatering was een brug naar een 
workshop in het middagprogramma over radicalisering en 
zorgwekkend gedrag. Fenomenen die sterk in de belang
stelling staan in de onderwijssector en bij de overheid, 
als gevolg van incidenten rond agressie en toenemende 
polarisatie in de samenleving. Workshopinleider Paul Goos
sens heeft zijn eigen ervaringen op dit gebied. Als manager 
integrale veiligheid bij de Hogeschool Rotterdam maakte hij 
alleen al in de eerste drie weken van dit jaar vijf incidenten 
mee rond zorgwekkend gedrag. Dat betreft lang niet altijd 
aantoonbare gevallen van radicalisering, een term waarmee 
in zijn ogen voorzichtig moet worden omgesprongen om 
iemand niet te snel een stempel te geven, maar het kan wel 
het begin zijn.
De boodschap van Goossens is dat het voor onderwijsinstel
lingen belangrijk is een goed stelsel voor het waarborgen 
van de sociale en fysieke veiligheid in te richten. Personen 
met problematisch gedrag kunnen tijdig worden geïdenti
ficeerd door adequate informatiedeling in een veiligheids
netwerk van docenten, mentoren, decanen en externe 
GGZinstanties. Aanpak van gedragsproblematiek als veilig

heidsrisico moet niet te snel worden aangevlogen via de lijn 
van aangifte en aanhouding, maar kan beter via een gericht 
zorgtraject gebeuren. Want gedragsproblematiek is vrijwel 
altijd ook zorgproblematiek. Bij tijdige onderkenning kan 
een problematische student via die weg wellicht weer op het 
goede pad worden geholpen vóórdat hij overgaat tot daden 
die leerlingen en medewerkers in gevaar kunnen brengen.
Goossens bracht een opleidingspakket via eLearning onder 
de aandacht, dat voor het hoger onderwijs is ontwikkeld. Een 
digitaal leerproduct dat onderwijsmedewerkers via gesimu
leerde scenario’s helpt kennis en vaardigheden te verwerven 
om op de goede manier op uiteenlopende typen incidenten 
en crises te reageren.

Steun In de workshop over crisisplanvorming en opleiden, 
trainen en oefenen, benadrukten Ton Bresser en GertJan 
Ludden nogmaals het belang van kennen en gekend worden; 
zorg voor een goede relatie met partners van gemeente en 
veiligheidsregio. Hun pleidooi: zorg dat je iets weet van de 
opschalingsstructuur van de overheidsdiensten, want bij 
een crisis van enig formaat gaan zij over de aanpak en niet 
de directeur van de school. Maar hij moet wel als liaison 
aanschuiven bij dat crisisteam van de overheid. Bouw je 
netwerk en zorg dat je elkaar kent in de koude fase. Maak 
gebruik van de kennis en kunde van de overheidsdiensten 
bij de voorbereiding van je crisisplan. Ze kunnen veel voor je 
betekenen.
De veiligheidsregio’s hebben ook de wettelijke taak om 
crisisplannen van kwetsbare inrichtingen in hun werkgebied 
te toetsen. Voor de zorg wordt aan die taak wel invulling 
gegeven, voor het onderwijs op de meeste plaatsen (nog) 
niet. “Maar als de veiligheidsregio niet naar u komt, neem 
dan zelf het initiatief en leg contact. Probeer aan te sluiten 
bij oefeningen van de regionale hulpverleningsdiensten, om 
de afstemming tussen de eigen interne crisisorganisatie en 
die van de overheid te oefenen.”
Tot slot: in 2016 bracht het Landelijk netwerk Acute Zorg in 
samenwerking met enkele zorgkoepels en brancheorganisa
ties het ‘kwaliteitskader crisisbeheersing en OTO 2.0’ voor de 
zorgsector uit. Weliswaar geënt op zorginstellingen, maar als 
instrument voor risicoanalyse en planvorming ook heel goed 
bruikbaar voor onderwijsinstellingen. De basissystematiek 
voor crisismanagement is immers overal gelijk.

y Rob Jastrzebski
Redactie@beveiliging.nl

André Morsman: “Lone Wolves geven 
vaak al vooraf signalen af.”


