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Scholen worden steeds vaker geconfronteerd met crises van allerlei aard. Zedendelicten, steek- en 
schietpartijen, cybercrime, ernstig pestgedrag, radicalisering, maar ook brand of uitval van ICT- of 
nutsvoorzieningen. Het zijn slechts enkele voorbeelden van dreigingen die scholen boven het 
hoofd hangen. Een school moet een veilige omgeving zijn voor leerlingen en medewerkers. Maar 
zijn scholen wel voldoende voorbereid op een crisis? Daarover ging het seminar Crisisbeheersing in 
het onderwijs op 30 november 2016. Tijdens het seminar werd ingegaan op actuele ontwikkelingen 
in het veiligheidsbeleid, risico-inventarisatie en zorgpunten, het integrale crisisplan, het belang van 
opleiden, trainen en oefenen, lessons learned, en een kijkje in de keuken van een 
onderwijsinstelling die een crisis doormaakte.  
 
“Er zijn op dit moment activisten die het gemunt hebben op hoogleraren. Ook op mij”, zo begon Rob 
de Wijk, directeur Den Haag Centrum voor Strategische Studies, maar ook als hoogleraar 
International Relations verbonden aan de Universiteit Leiden, zijn betoog. “De universiteit is daar 
niet op voorbereid. Dat voelt niet goed.”  
Het zijn turbulente tijden. Mondiale veranderingen leiden tot onzekerheid, crises rond Europa leiden 
tot vluchtelingenstromen en digitalisering heeft een steeds grotere impact op de maatschappij. “Het 
onderwijs zit daar middenin.” Manipulatie van digitaal opgeslagen data, identiteitsfraude of een 
verstoring van de ICT zijn volgens het Cyberdreigingsbeeld 2016 de grootste dreigingen voor de 
sector onderwijs en onderzoek. Daarnaast hebben scholen te maken met toenemende fysieke 
dreigingen. “Het gaat maar door. Daarom moeten scholen doen aan crisisbeheersing.” De Wijk 
adviseert scholen na te denken over dreigingen en de impact daarvan, deze inzichtelijk te maken in 
een risicodiagram en vervolgens proactief scenario’s uit te werken voor dreigingen met een grote 
waarschijnlijkheid en grote impact. “Denk na over hoe je getroffen kunt worden, overdenk de 
respons en oefen.” 
 
GRIP op crises 
Nederland kent 25 veiligheidsregio’s. Deze regio’s hebben een wettelijke verantwoordelijkheid om 
kwetsbare objecten, zoals onderwijsinstellingen, te ondersteunen in hun voorbereiding op 
crisissituaties. Tijdens rampen en crises zijn de veiligheidsregio’s verantwoordelijk voor het 
crisismanagement. Rob Brons, directeur Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, zette uiteen wat de 
veiligheidsregio voor de onderwijssector kan betekenen. 
“Als er iets gebeurt, kijkt iedereen naar degene die verantwoordelijk is.” De primaire 
verantwoordelijkheid ligt bij de school. De veiligheidsregio geeft gebruiksvergunningen af en 
controleert die regelmatig. “Wij kijken of het technisch en administratief op orde is. U moet zorgen 
voor het juiste gedrag. Loop uw gebouw eens door. Zijn alle vluchtwegen vrij? Dat is de eerste 
winst.”  
Volgens Brons heeft de schoolleiding de taak om bij een incident te zorgen dat alles geregeld is. Om 
vervolgens een stap naar achteren te doen en de professionals – BHV’ers, brandweer, politie, 
ambulance – hun werk te laten doen. Kleine incidenten kan een school meestal zelf oplossen. “Maar 
als het er echt op aan komt, kennen we in Nederland de gecoördineerde regionale 
incidentbestrijdingsprocedure (GRIP).” Het gevaar bestaat dat de schoolleiding bij een groot incident 
(GRIP 3 of 4) de regie kwijt raakt. Dat klopt wel, geeft Brons toe. “Als u hulp vraagt, zult u hulp 
krijgen.” Daarom adviseert hij scholen ervoor te zorgen dat er een liaison van de onderwijsinstelling 
in het gemeentelijk beleidsteam zit.  
Net als De Wijk benadrukt Brons het belang van het maken van een risicomatrix en het voorbereiden 
op dreigingen met een grote waarschijnlijkheid en grote impact. “Een brand of een ongeluk met een 



bus tijdens een schoolreisje? Sta er bij stil en bereid je er op voor. Want heus: het gebeurt in de 
werkelijkheid echt.” 
 

GRIP-fase Reikwijdte incident Crisisstaf 

GRIP 0 Kleinschalig incident. Geen centraal gecoördineerde incidentbestrijding 
nodig. 

geen 

GRIP 1 Incident met inzet van verschillende hulpverleningsdiensten. 
Coördinatie door Commando Plaats Incident (CoPI). Nadruk ligt op 
sturen van operationele processen.  

CoPI 

GRIP 2 Grootschalig incident met inzet van meerdere eenheden per 
hulpverleningsdienst. Coördinatie door Operationeel Team (OT) en 
CoPI. 

OT + CoPI 

GRIP 3 Ramp of zwaar ongeval binnen één gemeente. Coördinatie door 
Gemeentelijk Beleidsteam (GBT), OT en CoPI 

GBT, OT en 
CoPI 

GRIP 4 Ramp of zwaar ongeval in meerdere gemeenten. Coördinatie door 
Regionaal Beleidsteam (RBT), OT en CoPI 

RBT, OT en 
CoPI 

GRIP 5 Ramp of zwaar ongeval in meerdere veiligheidsregio’s. Coördinatie door 
meerdere Regionale Operationele Teams (ROT’s) en CoPI 

ROT’s en 
CoPI 

 
Integraal crisisplan 
Crisismanagement is doen wat de situatie vraagt, aldus Marco Zannoni, directeur COT Instituut voor 
Veiligheid en Crisismanagement. Hoe organisaties voorbereid zijn op crisissituaties ligt vaak vast in 
verschillende plannen, ieder met hun eigen aandachtsgebied (communicatie, ICT, ontruiming en 
dergelijke). Zannoni bespeurt een toenemende behoefte aan een flexibele respons op een crisis. Een 
all hazard approach is volgens hem de beste manier om die flexibiliteit te organiseren. “Kijk waar de 
grootste risico’s voor jouw organisatie liggen en zet die in een integraal crisisplan.” Het integraal 
crisisplan bevat de basiswerkwijze en regelt wat vooraf geregeld kan worden. Dat maakt het plan 
flexibel en all hazard. “Als alle kritieke momenten en kritieke besluiten goed geregeld en vastgelegd 
zijn, kun je de rest improviseren.” 
 
Een crisis komt niet uit de lucht vallen 
Volgens Ine Spee, ambassadeur van de stichting School en Veiligheid, hebben scholen te maken met 
twee typen crises: crises die de school raken (zoals het neerstorten van de MH17) en crises op school 
(zoals de moord op de 8-jarige Jesse Dingemans op een basisschool in Hoogerheide in december 
2006). Toch moeten scholen zich volgens Spee niet laten meeslepen door de waan van de dag. “Veel 
scholen maken geen crisis mee.” Met als gevaar dat de voorbereiding op crises geen prioriteit heeft. 
Toch is het belangrijk dat scholen zorgen voor een goede en tijdige signalering. “Want niet alle crises 
komen uit de lucht vallen.” En dat scholen voldoende maatregelen treffen om de gevolgen van een 
crisis – mocht die zich toch voordoen – zoveel mogelijk te beperken. Bepalen wie in het crisisteam zit, 
is onderdeel van een goede voorbereiding. Evenals het oefenen van scenario’s. “Oefen liefst met 
lokale partners als politie, GGD en gemeente en deel de leerpunten uit de oefening met alle 
betrokkenen.” Het verdient aanbeveling vooraf een mediastrategie te bepalen, zodat de 
onderwijsinstelling zelf grip houdt op de berichtgeving. Een schoolleider moet tijdens een crisis 
vooral niet handelen vanuit emotie en adrenaline en vanuit zijn eigen referentiekader. “Doe geen 
uitspraken over dingen waar je geen verstand van hebt.” 
 
Professionalisering 
Hogeschool Windesheim (met vestigingen in Zwolle en Almere) heeft de laatste jaren veel energie 
gestoken in het verder professionaliseren van de crisisbeheersing. Na een aantal crisissituaties werkt 
de instelling tijdens een incident nu met een vast crisismanagementteam (CMT), bestaande uit 
directeuren van verschillende bedrijfsonderdelen. Als de situatie daarom vraagt, kan het CMT 



Windesheim zich laten bijstaan door diverse ondersteuningsteams. Zo kan de school flexibel inspelen 
op incidenten.  
Adviseur Veiligheid & hoofd BHV Michael Mehrow zocht daarnaast aansluiting bij best practices, 
zoals het programma Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs (IVHO) dat hogescholen en universiteiten 
ondersteunt in het (blijven) bieden van een veilige en integere werk- en leeromgeving voor 
studenten en medewerkers.  
Daarnaast werkt Windesheim op diverse manieren aan het vergroten van de zelfredzaamheid van 
studenten en medewerkers. Ook ontwikkelde de onderwijsinstelling een app om te kunnen zien waar 
BHV’ers zich ten tijde van een incident bevinden op de campus. “We kunnen niet zien wie het is, 
maar wel op welke locatie een BHV’er is. Zo weten we waar tijdens een incident extra ondersteuning 
nodig is.” Om studenten en medewerkers in crisissituaties te kunnen bereiken, werkt de instelling 
aan een app die met pushberichten gebruikers gerichte instructies geeft ze moeten doen.  
 
Een steekpartij met grote gevolgen 
“Op 10 oktober 2014 rond 13.10 uur stormt de 15-jarige Wesley hevig bloedend het Corbulo College 
in Voorburg binnen. ‘Ik bloed. Anthony heeft me gestoken.’ De conciërge en een administratief 
medewerker vangen de jongen op en reanimeren hem. Wesley overlijdt en de school wordt plaats 
delict. Er komen witte pakken en de school wordt overgenomen.” Het is doodstil in de zaal als 
directeur Kees van der Zweep zijn verhaal begint. “Alle leerlingen worden naar huis gestuurd. De 
media zijn eerder aanwezig dan de traumahelikopter.” Het in allerijl samengekomen crisisteam 
besluit dat Van der Zweep als woordvoerder zal optreden. Samen met een communicatiedeskundige 
bereidt hij een verhaallijn voor. In de media verschijnen allerlei berichten, de meeste onjuist. “Het is 
moeilijk om je dan niet te gaan verdedigen, maar aan je verhaallijn vast te houden.” 
Het contact met de ouders van zowel Wesley als Anthony verloopt moeizaam. Van der Zweep vindt 
ook dat hij tekortgeschoten is in de zorg voor zijn collega’s. “Sommige collega’s melden zich wel. 
Maar de stille doorzetters vergeet je. En nog steeds hebben mensen er last van.”   
Na een periode van rouw herstelt de school zich. Het tweede rouwmoment komt in januari 2015 bij 
de open dagen voor nieuwe leerlingen. “Op de open dag kwam niemand. En bij aanvang van het 
nieuwe schooljaar hadden we geen 75 aanmeldingen, maar slechts 17 leerlingen die nergens anders 
terecht konden.” Een derde rouwmoment volgt in april als vanwege het verminderd leerlingenaantal 
ook zeven collega’s ontslagen moeten worden.  
Toch heeft het incident de school ook nieuwe kansen geboden. “Voor de zomervakantie stonden we 
voor de keuze: stoppen of knallen. We hebben gekozen voor het laatste en het roer radicaal 
omgegooid met een mooie, nieuwe school als resultaat. Maar wel nog steeds onder de naam 
Corbulo College.” 
 
Tot slot 
Dagvoorzitter Gert-Jan Ludden benadrukte in zijn samenvatting het belang van kennis en kennissen. 
“Denk na over dreigingen en de impact daarvan, maak ze inzichtelijk in een risicodiagram en werk 
vervolgens scenario’s uit voor dreigingen met een grote waarschijnlijkheid en grote impact. Die 
scenario’s kun je beoefenen, liefst met lokale partners. En als je er zelf niet uitkomt: weet dan wie je 
kunt bellen voor hulp.” 
 

http://www.integraalveilig-ho.nl/

