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Onderwerp 

Afdoening motie ‘Meer Haagse basisscholen certificaat Veilige School’ 

  

Uw raad heeft tijdens de bespreking van de commissiebrief van de burgemeester, de heer Van Zanen 

inzake Haags actieplan wapens en jongeren (RIS307307) op 25 maart 2021 de door het raadslid de 

heer Grinwis ingediende motie ‘meer Haagse basisscholen certificaat Veilige School’ (RIS308333) 

aangenomen. 

 

De motie luidt als volgt: 

 

Constaterende, dat:  

- op dit moment 12 van de 165 Haagse basisscholen het certificaat Haagse Veilige School hebben;  

 

Overwegende, dat:  

- het behalen van een certificaat Haagse Veilige School laat zien dat een school zich inzet voor de 

sociale en fysieke veiligheid op school;  

- de Haagse Veiligheidskaart wordt geactualiseerd, zodat scholen nog beter ondersteund kunnen 

worden bij het nemen van concrete maatregelen om de veiligheid op en rond school te 

verbeteren; 

- de update van de Haagse Veiligheidskaart er waarschijnlijk toe gaat leiden dat meer scholen 

aan de criteria voldoen voor het certificaat Haagse Veilige School; 

 

Verzoekt het college: 

- in gesprek te gaan met Haagse scholen die - na de update van de Haagse Veiligheidskaart - nog 

niet aan de criteria voldoen voor het Certificaat Haagse Veilige School en hen te stimuleren dit 

certificaat te behalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gemeente Den Haag 

 

Ons kenmerk 

OCW/10114619 

 

2/2 

Het college beantwoordt de motie als volgt: 

 

Wij delen de mening dat het behalen van een certificaat Haagse Veilige School een goed instrument is 

om de veiligheid op -en om de school te verbeteren. 

 

Met de Wet veiligheid op school heeft het bevoegd gezag van de school de plicht om zorg te dragen 

voor de veiligheid op school (Wet op het primair onderwijs, artikel 4c Zorgplicht veiligheid op school). 

De wet schrijft voor dat scholen een veiligheidsbeleid hebben en uitvoeren, dat er een 

schoolveiligheidscoördinator is aangesteld en dat de veiligheidsbeleving van leerlingen jaarlijks wordt 

gemonitord. De Inspectie verzorgt het toezicht en de monitoring op de verplichte veiligheidsplannen in 

het funderend onderwijs (zie ook https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/sociale-veiligheid). 

De gemeente heeft daarbij geen wettelijke controlerende of afdwingende taak of bevoegdheid. Omdat 

we, zoals eerder aangegeven, het certificaat Haagse Veilige School wel als een goed instrument zien om 

de schoolveiligheid te verbeteren, stimuleren en ondersteunen we scholen desalniettemin waar 

mogelijk om dit certificaat te behalen. 

 

Scholen in Den Haag worden vanuit de HEA 2018-2022 met subsidie gestimuleerd om in 

schoolveiligheid te investeren en kunnen, als zij aan een aantal voorwaarden voldoen, het Haagse 

certificaat Veilige School ontvangen. Scholen kunnen ook subsidie aanvragen voor de inzet van een 

schoolveiligheidsadviseur die scholen begeleid bij het opstellen of actualiseren van een 

schoolveiligheidsplan om het certificaat Veilige School te behalen. Ook kan subsidie aangevraagd 

worden voor de doorontwikkeling van een anti-pest programma, het organiseren van lessen, 

workshops of trainingen rond democratisch burgerschap of andere veiligheidsthema’s. Het college is 

middels het bestuurlijk overleg frequent met schoolbesturen en scholen uit het primair onderwijs in 

gesprek; schoolveiligheid is daarin een vast agendapunt. 

 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 

 

 


