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woord vooraf
Erasmus, een beroemde pedagoog, heeft zich in het verleden
ingezet voor de verbetering van het onderwijs. Het ging hem niet
alleen om de kennisoverdracht, maar ook om het aanleren van
goede manieren. In zijn optiek hadden kinderen een adequate
opvoeding nodig om fatsoenlijke burgers te worden, zowel in de
schoolbanken als thuis aan tafel.
Erasmus was in zijn opvoedingsgeschriften zeer precies.
Gebruikelijke lesmethoden in de 16e eeuw waren dwang en
bestraffing. Erasmus verafschuwde deze lesmethoden binnen het
onderwijs. Het kind diende volgens Erasmus geen hekel te krijgen
aan leren. Hij pleitte er dan ook voor om lesstof te kiezen dat
aansloot op de belangstelling van het kind en deze spelenderwijs
aan te bieden.
Anno 2010 vindt de overheid dat veiligheid een
noodzakelijke voorwaarde voor kwalitatief goed onderwijs
is. Onderwijsinstellingen hebben een maatschappelijke
verantwoordelijkheid om zowel de feitelijke veiligheid als het
gevoel van veiligheid te waarborgen.
De afgelopen jaren accepteerden mensen meer en meer dat
bewegingsvrijheid en aantasting van de privacy werd ingeleverd
in ruil voor meer veiligheid. Maatregelen zoals detectiemiddelen,
camera’s en preventief fouilleren waren het gevolg. Maar deze
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maatregelen hebben ook bewezen een nadeel te kunnen zijn.
Vervreemding, versterkt gevoel van onveiligheid, doorlopende
investeringen en tekorten op de exploitatiebegroting zijn vaak
het gevolg. Vrijheidsbeperkende maatregelen zijn eindig en zullen
langzamerhand draagvlak verliezen. Mensen willen niet meer
geleefd worden door veiligheidsbarrières, maar willen sociale
cohesie en een veilig ontwerp ten einde gedrag te beïnvloeden en
een gebied veiliger te maken. Dit komt de leefbaarheid en kwaliteit
van bestaan in het algemeen, en de studievreugde in het bijzonder,
ten goede.
In het onderwijs is (on)veiligheid één van de speerpunten
geworden. Vergrijpen zoals ongewenst gedrag, kleine criminaliteit,
vandalisme, brandstichting en mishandeling komen op te grote
schaal voor. Helaas is er ook sprake van seksuele intimidatie,
handel in verboden middelen, loverboys en zelfs moord. Dergelijke
gebeurtenissen boezemen angst in bij ouders, docenten en
studenten.
Ten aanzien van veiligheid zijn al veel positieve ontwikkelingen
te zien. Door middel van onderzoek, samenwerking, planvorming,
investeringen en voorlichting proberen verschillende partijen
de situatie te verbeteren. Helaas ontbreekt het nog aan één
integrale denk of handelswijze waarmee partijen, van de architect
tot aan justitie, als collectief aan de slag kunnen. Aan individuele
belangenbehartiging hebben we hier niets, het is samen of niet.

In de tussentijd duurt de landelijke discussie over veiligheid in het
onderwijs voort en telkens als zich een ernstig incident voordoet
wordt de roep om harde maatregelen zoals detectiepoorten, zware
bewaking, politie toezicht en zware straffen luider en luider. De
onderwijssector kan nog maar nauwelijks weerstand bieden tegen
deze maatschappelijke, mediale en soms zelfs politieke drang.
Het gevolg is dat de onderwijssector, die toch al te kampen heeft
met onder druk staande begrotingen, zal toegeven aan het
zogenaamde bunkereffect of target hardening op scholen. De
toegankelijkheid zal daarmee steeds meer in het geding komen
en de kosten zullen een flinke aanslag op de exploitatiebegroting
tot gevolg hebben. En dat terwijl er voldoende kennis en
ervaring voorhanden is om, middels een veilig ontwerp en een
juiste beïnvloeding van gedrag, de beoogde doelstellingen te
bereiken tegen een gelijkwaardig, of zelfs een beconcurrerend
kostenniveau.
In het onderwijs wordt nog te veel vanuit repressie
gedacht, Erasmus had het in de 16e eeuw ten aanzien van
gedragsbeïnvloeding bij het goede eind. De uitspraak van de
overheid om de kwaliteit in het onderwijs te verbeteren door meer
veiligheid te creëren is een logische gevolgstap en klinkt ons dan
ook als muziek in de oren.

Wij, als Cocoon risk management zijn vooral werkzaam voor
kapitaalkrachtige commerciële bedrijven. Toch hebben we vanuit
onze kennis en ervaring het initiatief genomen om hierin een
maatschappelijke rol te vervullen.
Aan de hand van het studiemode dat voor u ligt hebben we
bewezen dat het mogelijk is om middels één integrale denk- en
werkwijze de risico’s én de kosten aanzienlijk kunnen worden
verlaagd.

R. van Dijk RSE, RCE
Project manager
Cocoon risk management BV.
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probleem
stelling

Wij hebben onderzocht op welke wijze voor het Middelbaar beroepsonderwijs zowel de fysieke veiligheid als het gevoel van
veiligheid duurzaam worden verbeterd, waarbij we vooral aandacht hebben gehad voor het draagvlak bij betrokken organisaties
en instanties en diens denk- en werkwijze?

Externe druk
Is er sprake van externe invloed op het
veiligheidsbeleid binnen het onderwijs?

Normvervaging
Wie is/zijn verantwoordelijk voor het
vaststellen van de normen en waarden
en wie is/zijn verantwoordelijk voor de
handhaving ervan?

Onderzoeksmethode
Bieden huidige onderzoeksmethoden
voldoende inzicht om de kans op
incidenten in te kunnen schatten?

Samenwerkingsvorm
Zijn de huidige samenwerkingsvormen
tussen de verschillende actoren
voldoende effectief teneinde onveiligheid
doelmatig te kunnen bestrijden?

Ontwerp en gebruik
Is het ontwerp van onderwijsgebouwen
in voldoende mate afgestemd op het
(veilig) gebruik?
7

werkwijze
Voor het uitvoeren van dit project gaven we de voorkeur aan het gebruik
van een bestaand instrument. In onze zoektocht naar de meest geschikte
werkwijze kwamen we telkens terug op de Veiligheid Effect Rapportage (VER).
De VER is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties, om de veiligheidsrisico’s van ruimtelijke plannen en
bouwplannen inzichtelijk te kunnen maken.Als instrument richt de VER zich op
het samenwerkingsproces.
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De werking berust op het voeren van een gestructureerde
veiligheidsdialoog tussen de publieke en private partijen
die betrokken zijn bij een project. De methodiek brengt de
veiligheidspartners aan tafel en zorgt ervoor dat zij ieder
hun verantwoordelijkheid nemen. Het achterliggende doel
hierbij is om veiligheid tijdig onderdeel te laten zijn van
besluitvormingsprocessen.
Echter de huidige VER is wat ons betreft nog niet volledig. Wij
missen vooral een risicoanalysemodel en een gezamenlijke
denkwijze voor het formuleren van bouwkundige én
organisatorische oplossingen. De VER zou deelnemers “out of the
box” moeten laten denken. Uiteindelijk gaat het erom de risico’s
goed te definiëren en duurzame preventieve oplossingen te
formuleren die laagdrempelig zijn binnen de gewenste cultuur.
Daarbij is het bereiken van een gunstige kosten- baten verhouding
uiteraard een noodzaak.
In de eerste fase van de VER (plan en project) is, na enkele
oriëntaties in de onderwijssector, een projectgroep gevormd met
interne adviseurs op het gebied van ontwerp, integrale veiligheid,
sociale veiligheid en security management. Daarnaast is in WIAR
een partner gevonden om ons te assisteren bij het ontwerpen van
de gebouwde omgeving en het berekenen van de investering- en
exploitatiekosten.
Voorafgaand aan het samenstellen van een projectteam is het
veiligheidsprobleem gedefinieerd. Deze fase komt in de bestaande
VER pas bij de analyse aan de orde.
Hierdoor was het mogelijk om een duidelijk doel voor de
projectgroep te definiëren.
In de tweede fase van de VER (oplossingen) zijn de risico’s in het
Middelbaar Beroeps Onderwijs onderzocht en geanalyseerd.

Een nadere beschrijving over de wijze waarop dit onderzoek is
uitgevoerd is te vinden in het hoofdstuk onderzoek en analyse.
De bestaande VER kent geen risicoanalysemethodiek. Deze is in
de VER+ toegevoegd en uitgevoerd. Vervolgens zijn de risico’s in
samenwerking met onderwijsinstellingen qua kans, nadelig effect
en kosten zo veel mogelijk inzichtelijk gemaakt.
Nadat het feitelijk onderzoek was afgerond begon, aan de hand
van de kernwaarden van Natural Protection, de herdefiniëring van
de ruimten en het gewenste gedrag.
Door middel van een scenarioanalyse zijn verschillende
oplossingsmogelijkheden gepresenteerd. Tijdens de
scenarioanalyse is tevens de geschatte reductie van risicokosten
(rendement) inzichtelijk gemaakt. De meest voor de hand liggende
oplossingen zijn gekozen en gepresenteerd in dit boek. Hierbij
realiseren wij ons dat de oplossingen in een fictieve situatie altijd
suboptimaal zijn en ruimte bieden voor dialoog. Dit is dan ook
precies wat we hopen te bereiken met dit project.
Tot slot kent de VER nog een derde fase (borging). In deze fase
worden de maatregelen geïmplementeerd en in beheer gegeven
aan de proces- of gebiedseigenaren.
In de VER+ wordt ervan uitgegaan dat de risico’s en kosten
periodiek worden getoetst zodat ze vergeleken kunnen worden
met de werkelijke risico’s en kosten uit fase één en de geschatte
reductie in fase twee. Dit leert op termijn in hoeverre bewezen is
dat de geschatte resultaten al dan niet haalbaar zijn.
Door deze werkwijze is de mogelijkheid gecreëerd om nauwkeurig,
doordacht en berekend te werk te gaan. De gezamenlijke
denkwijze heeft de deelnemers ertoe gedwongen niet vanuit
hun individuele referentiekader, maar vanuit creativiteit en het
algemeen belang deel te nemen.
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onderzoek &
analyse
Om het project nog enigszins beperkt te houden is besloten
om uitsluitend voor de grootste probleemgebieden binnen de
onderwijs sector oplossingen te zoeken. Een uitgebreid onderzoek
naar alle risico’s in het onderwijs zou erg tijdrovend zijn. We
zouden dan niet alleen enkele bestuurders en staffunctionarissen
op het gebied van veiligheid moeten betrekken, maar ook de
studenten en de docenten. Het uitgevoerde onderzoek zien wij
als laagdrempelig en oriënterend maar dient wel voldoende
omvangrijk te zijn om aan te tonen dat de werkwijze al dan niet
succesvol is. Met het onderzoek moest een beeld verkregen
worden van de veiligheidsproblematiek in het middelbaar beroeps
onderwijs (MBO).

Feitelijk onderzoek
Interviews
Er is gekozen om middels een persoonlijke benadering binnen het
MBO interviews af te nemen. Verantwoordelijken voor veiligheid
en facilities van verschillende MBO instellingen hebben zeer
openhartig meegewerkt aan dit onderzoek. Gezamenlijk zijn
de geïnterviewden verantwoordelijk voor 71.000 studenten,
verdeeld over 126 schoolgebouwen met een totale oppervlakte
van 390.000m². Uit de interviews bleek dat de algemene gebieden
(toiletgroepen, trappenhuizen/gangen), buitengebieden
(parkeerplaats, fietsenstalling) en lokalen (praktijklokalen,
theorielokalen en leertuinen) als meest risicovolle plekken zijn
aan te wijzen. Binnen de algemene gebieden zijn intimidatie,
pesten, ordeverstoring en drugs-/drankgebruik de meest
voorkomende risico’s. De buitengebieden lieten andere risico’s
zien; geluidsoverlast, rondzwervend afval, drugs gebruik, loverboys,
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graffiti en vernieling. Tot slot bleek dat verbaal geweld (schelden &
bedreigen), pesten, ordeverstoring en diefstal problemen zijn die
binnen de lokalen voorkomen.
Een relevante, niet gebiedsgebonden, conclusie is dat MBO
instellingen gemiddeld 42% van hun financiële middelen voor
veiligheid spenderen aan technologie en signalering. Van de
ondervraagden geeft 66% aan (nog) niet tevreden te zijn met
de huidige beveiligingsmaatregelen en vervolgens zegt 71%
zijn budget te handhaven en de volgende jaren te investeren in
dezelfde maatregelen.
Ook komt uit het onderzoek naar voren dat de
onderwijsinstellingen last hebben van cultuurveranderingen. Men
heeft moeite met de probleemwijken waar sommige scholen
zich hebben gevestigd en de straatcultuur die heerst onder de
jongeren.
Tot slot bleek dat, ondanks de verplichte registraties, lang niet alle
incidenten worden gemeld. De voornaamste reden die hiervoor
werd aangegeven is dat veel ongewenst gedrag als normaal wordt
gezien en dus niet als (bijna)incident. Ook voelen sommigen,
waaronder docenten, zich niet geroepen om melding te maken
van minder zware incidenten.
Literatuuronderzoek
Gedurende het bestuderen van reeds bestaande onderzoeken
is opgevallen dat uitkomsten op het gebied van het
veiligheidsgevoel toch nog steeds gebaseerd zijn op de waan van

de dag. Het gevoel van veiligheid wordt vooral gemeten door het
mensen rechtstreeks te vragen. Deze onderzoeken worden jaarlijks
gehouden waardoor de trend goed te volgen is. Toch kan de vraag
of men zich veilig voelt misleidend zijn. Het is namelijk bekend
dat het veiligheidsgevoel afneemt na een ernstig incident en
toeneemt bij relatieve rust.
Het is zinvoller om te onderzoeken hoe groot de kans is dat een
incident zich voordoet. Dit heeft alles te maken met de motivatie
van individuen om zich letterlijk te wapenen tegen het gevoel van
onveiligheid. Vragen als: ‘Draag je een wapen bij je?’ of ‘Voel je je
genoodzaakt er één te gaan dragen?’ zijn veel relevanter en geven
bij een stijgende trend ook meteen een toename van het risico
weer. Onderzoekers dienen zich te realiseren dat een student met
een wapen op zak zich hoogstwaarschijnlijk wel veilig zal voelen.

Herdefiniëring
De basis van een goed en veilig ontwerp zit in het vaststellen van
het gewenste gebruik en gedrag van gebieden en groepen. Dat
een fietsenstalling onveilig is komt omdat er meer activiteiten
plaatsvinden dan strikt de bedoeling is. Als een fietsenstalling
wordt teruggebracht tot uitsluitend het stallen van fietsen zal er
veel minder kans zijn op bijvoorbeeld drugs- of drankgebruik.
De betreffende gebieden zijn, samen met de stafmedewerkers
van de onderwijsinstellingen en enkele specialisten, qua gewenst
gebruik en gedrag opnieuw in kaart gebracht.
Tijdens deze fase bleek al snel dat huidige stafmedewerkers op
het gebied van veiligheid niet altijd voldoende mandaad hebben

om problemen bij de wortel (ontwerp) aan te kunnen pakken.
Deze mensen zijn vaak beperkt tot het treffen van repressieve
maatregelen. Dit verklaart wellicht ook de onvrede over de huidige
investeringen en waarom ze voor de komende jaren geen ander
beleid hebben gemaakt.

Alternatieven en definitief ontwerp
Op basis van het gewenst gedrag en gebruik van de ruimte is met
een grote groep deskundigen gebrainstormd over de mogelijke
oplossingen. Er is bewust voor gekozen hier vooral psychologen,
onderwijsdeskundigen, bouwkundigen en CPTED experts bij te
betrekken in plaats van security managers. Het doel was na te
denken over duurzame oplossingen die passen binnen de cultuur
van het onderwijs en de basisbeginselen van Natural Protection.
Het viel direct op dat verschillende experts, zelfs in groepen met
meer dan tien personen, gezamenlijk tot zeer goede oplossingen
kwamen. Dit had vooral te maken met de denkwijze die voor deze
fase was geïntroduceerd.
De verrassende uitkomst was dat een grote hoeveelheid
oplossingsmogelijkheden geformuleerd werd teneinde de
risico’s te kunnen beperken. De oplossingen zijn verwerkt
tot verschillende scenario’s en vervolgens is de risico- en
kostenreductie bepaald. De meest gunstige scenario’s zijn
uiteindelijk uitgewerkt tot een definitief ontwerp en opnieuw
voorgelegd aan een kleine groep deskundigen.
Op de volgende pagina’s vindt u de uitgewerkte casus van het
buitenterrein, de lokalen, de toiletten en het gedrag, waaronder de
normen en waarden.
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buitengebied

Algemeen
Uit de interviews is gebleken dat de drang om schoolgebouwen
uit de woonwijken te weren steeds hardnekkiger wordt. Hierdoor
ontstaan schoolcampussen aan de rand van de stad die buiten de
schooltijden een beeld van verlatenheid geven. Verkeersstromen
lopen daar door elkaar heen en het gewenste gebruik van de
(semi)openbare ruimte is onduidelijk. Fietsenstallingen lijken de
ideale hangplek vanwege de overkapping, daar concentreert zich
dan ook een grote mate van overlast en criminaliteit. Veelal wordt
het buitengebied gecontroleerd met behulp van camera’s om zo,
na afloop, te kunnen onderzoeken wat er nu precies is gebeurd.
Ook zetten scholen bewakingsdiensten in om toezicht te houden,
dit zijn veelal repressieve en kostbare maatregelen.
Ons onderzoek wijst uit dat men geluidsoverlast, rommel, drugsen drankgebruik en loverboys voorstelbaar acht. Meestal zijn de
effecten middelmatig groot. De loverboys zijn hier, met ernstige
gevolgen voor de slachtoffers, een uitzondering op.

Risico’s
De parkeerplaatsen, vanwege de loverboys en de handel in drugs,
en de fietsenstallingen als hangplek zijn grote risicogebieden. De
betrokkenheid van de omgeving met de school en vice versa is
minimaal en beperkt zich meestal tot het gezamenlijk bespreken

van de problemen. In ons ontwerp zijn verschillende functies
van de buurt en de school gedeeld. We hebben de fietsenstalling
zodanig ontworpen dat deze uitsluitend voor dat doel bruikbaar is
en het probleem met loverboys aangepakt door verkeerstromen
(auto’s en voetgangers) te scheiden.
Deze maatregelen verminderen de genoemde risico’s met maar
liefst 50%.

Kosten
Door buurtbewoners te betrekken bij de school zal een vorm
van buurtpreventie ontstaan gedurende de uren dat de gebouw
niet als school in gebruik is. Een grotere betrokkenheid zal leiden
tot vermindering van vandalisme en de daarmee gemoeide
kosten. Door het buitenterrein aan zowel de school als de
buurt beschikbaar te stellen ontstaat naast betokened ook een
effectievere benutting van de ruimte en daarmee een deling van
de kosten.
De winst zit uiteindelijk vooral in het exploitabel maken van
facilitaire gebieden van de school zoals de horeca, fietsenreparatie
en verhuur van sportaccommodaties en ontmoeting- en
vergaderruimte. Wij schatten een jaarlijkse opbrengst van €30.000
per jaar in.
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Door het realiseren van multifunctionele vrijetijdsparken is efficiënt
omgegaan met de (semi)openbare ruimte. De fietsenstalling
is geïntegreerd met het verblijfsgebied en bij voorkeur aan
de buitenzijde van het plein gelegen zodat een scheiding van
verkeersstromen ontstaat. De totale hoogte van de stalling is 1.40
meter zodat er zich geen personen in kunnen ophouden. Bijkomend
voordeel hiervan is dat van buiten het park en vanuit omliggende
woningen duidelijke zichtlijnen op het verblijfsgebied blijven bestaan.
Geluidsoverlast wordt beperkt doordat geluid vanwege de wanden
naar boven toe wordt afgevoerd.
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De multifunctionele vrijetijdsparken zijn opgebouwd uit losse
bouwkundige modules die geschakeld kunnen worden waardoor
die fietsenstalling als het ware een kader vormt voor een
verblijfsgebied. De afmetingen en de samenstelling kunnen al naar
gelang de gewenste functie en de beschikbare ruimte vrij worden
ingevuld. Verkeersgebieden voor voetgangers en fietsers worden
automatisch gescheiden en activiteiten van het binnengebied
kunnen worden gekoppeld aan activiteiten in het gebouw.

Bijvoorbeeld een buitensportveldje en de sportzaal in het
gebouw, het terras met de horeca en de bibliotheek met het
parkje. Hierdoor wordt het eigenaarschap verder bevorderd
en de betrokkenheid van de buurt bij de school, en vice versa,
geoptimaliseerd.
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Door parkeer en stopplaatsen direct rondom de school te
weren zal het risico op drugdealers en loverboys kunnen
worden verminderd. De betrokkenheid met de buurt kan
worden geoptimaliseerd door horeca- sport- bibliotheek en
reparatieservices vanuit de school te bieden. Deze exploitatie zal in
tegenstelling tot de huidige situatie voor meer financiële middelen
voor de school kunnen zorgen.
Door het schoolplein te integreren met een buurtpark is een
multifunctionele ruimte ontstaan die door het hoogteverschil een
goede natuurlijke scheiding met andere functies laat zien.
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lokalen

Algemeen
De tijd dat klaslokalen in een klassieke opstelling stonden en waar
de docent nog een autoriteit was lijkt ver weg. Zelfstandig en
projectmatig werken zijn daar nu voor in de plaats gekomen. Maar
deze vrijheid mag toch nooit tot gevolg hebben dat de normen en
waarden, ofwel het goed fatsoen, in de verdrukking komen?
Leerlingen, zeker van primair tot middelbaar niveau, hebben nog
steeds behoefte aan leiding en regelmaat.
De huidige leermethode vraagt daarnaast om goed op het doel
afgestemde ruimten waar de normen en waarden gelden én
gehandhaafd worden.
Hoe dan ook, iemand moet verantwoordelijk zijn voor begeleiding,
controle en handhaving.
Praktijklokalen, theorielokalen, sportlokalen en “leertuinen”,
allemaal hebben ze gemeen dat er een grote kans is op verbaal
geweld (schelden en dreigen), pesten en algemene verstoring
van de orde. Ook diefstal en vernieling zijn problemen die vaak
voorkomen. De gevolgen zijn groot en hebben enorme invloed op
het uiteindelijke leerklimaat in het onderwijsgebouw.

Risico’s
De gedragsproblemen zijn niet alleen vervelend voor de docent,
maar vooral ook voor de mede studenten die hier flink hinder van
ondervinden. Een deel van hen neemt het gedrag op een goed
moment zelfs over.

Wij hebben ervoor gekozen de traditionele klaslokalen en de
“leertuinen” opnieuw te definiëren en te ontwerpen. Overigens
is de naam leertuin erg ongunstig omdat leren en tuinen een
verschillende associatie hebben. Wij hebben een andere naam
gevonden die beter past bij het doel van de ruimte en de
straatcultuur van de leerling, LetStudYo!©. Ook de leerkracht gaat
hier wat ons betreft weer een belangrijke rol spelen.
Het nieuwe ontwerp en de getroffen maatregelen verminderen de
genoemde risico’s met maar liefst 25%.

Kosten
Inefficiënt ingedeelde en ingerichte onderwijsgebouwen en
verkeerd gebruik zijn er de oorzaak van dat de bezettingsgraad
niet optimaal is. Een gesprek tussen de docent en een leerling
in een klaslokaal met vierentwintig stoelen of het heen en weer
schuiven van tafels en stoelen om een projectgroep te faciliteren
is niet efficiënt en kan dus beter. Diefstal- en vandalismepreventie
van computer- en presentatieapparatuur is tegenwoordig niet
moeilijk meer maar voorkomt veel overlast en onnodige kosten
voor aanschaf van nieuw materiaal.
Alleen al het efficiënt gebruik van de ruimte levert een
ruimtebesparing op van 10 tot 20%. Voor een schoolgebouw van
30.000m2 is dat al snel een besparing van €300.000 per jaar.
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Tekst bij leslokaal
Het lokaal is gedefinieerd als traditioneel leslokaal waar
gedoceerd kan worden en waar examens kunnen worden
afgenomen.
De verbinding tussen het lokaal en het ganggebied bestaat
voor een groot deel uit glas. Vanuit de gang kan men goed in
de lokalen kijken maar door de hoogte van de borstwering
verstoord de concentratie van de leerling die op zijn stoel zit
niet. Een grote mate van sociale controle die twee kanten werkt.

In het leslokaal is een minimum
aan opbergruimte gecreëerd en
de ruimte die er is kan worden
afgesloten (in de lessenaar en
de kast van het Smart board).
De kast van het Smart board is
inbraakwerend gemaakt zodat
met eenvoudig handgereedschap
voldoende vertragingstijd wordt
bereikt. Deze maatregelen
zorgen naast orde en netheid
vooral ook voor diefstal en
vandalismepreventie.
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De verantwoordelijke docent voor dit lokaal beschikt over de
sleutels van de kasten en het lokaal. Hiermee bereiken we een
hoge mate van verantwoordelijkheid en betrokkenheid van de
docent.
De docent kan, al naar gelang de behoefte of lesmethode,
een actieve of passieve rol aannemen. De lessenaar voorin de
klas geeft hem de mogelijkheid om, staand, te doceren. Deze
staande houding geeft hem op een natuurlijke wijze autoriteit
tegenover de zittende studenten. Middels de in de lessenaar
aangebrachte bedieningsmiddelen en computer kan hij het
Smartboard optimaal benutten.

Voor het uitvoeren van stilteopdrachten of examens, zal de
docent achter in het lokaal plaats nemen aan een bureau. Van
hieruit kan hij goed toezicht houden op de studenten en zullen
de studenten niet afgeleid worden.
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LetStudYo©
Deze omgeving is een verbeterde versie van wat veelal de
leertuinen werden genoemd. De docent is hier verantwoordelijk
voor het gebruik en bezit dan ook de sleutels. Door de docent
prominent aanwezig te laten zijn is dat ook voor een ieder
duidelijk. Het is een omgeving waar studenten flexibel moeten
kunnen werken, onderzoek moeten kunnen doen, kunnen
vergaderen en zelfstandig of in groepsverband aan een opdracht
kunnen werken. Eten en drinken is hier bijvoorbeeld niet
toegestaan.
De naam leertuinen gaven de associatie van leren (leer) en
ontspanning (tuin), dit is verwarrend en zegt niets over het
wenselijk gebruik van de ruimte. LetStudYo© geeft meteen de
associatie met ‘samen studeren’. Een herkenbare en inspirerende
benaming in de taal van de hedendaagse student geeft
duidelijkheid in het beoogd gebruik.

Vernieling en diefstal wordt tot een minimum beperkt door de
studenten zelf een laptop te verstrekken. Hierdoor verdwijnen
de attractieve goederen die permanent voor schade
zorgt. Studenten zijn nu zelf (financieel) verantwoordelijk
voor computerapparatuur waardoor ze er ook beter op
zullen passen. Eigenaarschap is een belangrijke stap in de
decentralisatie van verantwoordelijkheden.
De projectwerkplekken bestaan telkens uit vier stoelen die
kunnen worden gedraaid naar een ronde vergadertafel of een
plek waar de laptop kan staan.
Dit geeft een zeer actieve houding en voorkomt dat men veel
moet lopen.
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In het midden van dit gebied staan banken waar de studenten
zaken kunnen bespreken of kunnen lezen. Tot slot de
vergaderzalen annex moderne leslokalen die middels een
flexibele scheidingswand kunnen worden aangepast in grootte.
Voorzien van een Smart board en ovale tafels.
Het gehele gebied is voorzien van geluidschermen en er is
maximaal aandacht besteed aan sociaal toezicht. Men kan
nergens in de anonimiteit verdwijnen en het is volstrekt
duidelijk dat de docent hier de verantwoordelijkheid heeft.

Hij is actief in de projectruimten (studie begeleiding), semi actief
ten opzichte van het gebied met de banken (orde en netheid) en
passief in de vergaderruimten, mits hij daar zelf een les verzorgd
of een groep begeleid.
Verkeersstromen en ruimtegebruik zijn duidelijk van elkaar
gescheiden en onbevoegden vallen meteen op, hierdoor wordt
een hoge mate van territorialiteit bereikt.
Het gebruik van prullenbakken wordt bevorderd door signing
en de normen en waarden, programma’s en andere informatie
wordt middels moderne presentatiemiddelen in de zuilen
permanent gecommuniceerd.
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toiletten

Algemeen

Kosten

Uit het onderzoek is gebleken dat toiletten vaak worden ervaren
als vies, onhygiënisch en slecht onderhouden. Geen prettige plek
om te verblijven of te bezoeken.
Men kan zich in een toiletruimte gemakkelijk terugtrekken in de
anonimiteit waardoor de ene bezoeker zich onveilig voelt omdat
hem van alles kan overkomen en de andere bezoeker juist hier zijn
kans schoon ziet om ongezien en relatief ongestoord zijn gang te
gaan.
Graffiti, vernieling, intimidatie, drank- en druggebruik en algemene
ordeverstoring zijn voorstelbaar en hebben grote gevolgen.
Leerlingen voelen zich onveilig, de onderhoudskosten zijn erg
hoog en veel incidenten worden uit schaamte niet eens gemeld.

Toiletruimtes drukken zwaar op de begroting van een facilitaire
afdeling. Watergebruik, verbruiksartikelen, schoonmaak
en onderhoud zijn kostenposten die tegenwoordig prima
teruggedrongen kunnen worden. Wij hebben berekend dat
een watervrij of waterarm toilet tot 46% kan besparen op het
totale waterverbruik. Schoonmaak- en onderhoudskosten zullen
afnemen naarmate de ruimte minder wordt vervuild. Duurzame en
vandaalbestendige materialen zien er tegenwoordig net zo mooi
uit als de traditionele materialen maar vereisen minder onderhoud
dan nu. Een besparing van 26% op de toiletruimten is absoluut niet
ondenkbaar.

Risico’s
Vindbaarheid van de toiletruimte in een gebouw, permanent
toezicht op het probleemgebied, correct gebruik van de faciliteit,
optimale hygiëne en een hoog niveau van onderhoud zijn de
sleutelwoorden voor het verbeteren van een toiletgebied.
In het ontwerp is vooral de kans op incidenten noemenswaardig
afgenomen. Dit heeft geresulteerd in een geschatte risicoreductie
van maar liefst 25%.
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De vindbaarheid van de toiletruimte is belangrijk, daarom is de
toegang door gebruik van duidelijke signing veel prominenter
aanwezig dan gebruikelijk. De transparante wasruimte biedt geen
mogelijkheid meer om daar anoniem te verblijven. Het sociaal
toezicht is pas echt optimaal als in het openbaar gebied eromheen
voldoende forenamed ‘sociale ogen’ aanwezig zijn.
De kans op het bekladden van deuren is geminimaliseerd door
gebruik van afbeeldingen. Graffiti is een vorm van ongewenst
gedrag maar kan gelegaliseerd worden door een voorziening zoals

een krijtbord aan te brengen. Onderhoud hiervan is minimaal en
biedt bezoekers een platform om zich te uiten. Het TV scherm en
de toiletspreuken op de muur geven afleiding en kunnen gebruikt
worden voor zogenaamde subliminale uitingen om zo het gedrag
positief te beïnvloeden. Ook de plasvlieg is een vorm van signing
waarmee duidelijk de normen en waarden in een dergelijke ruimte
worden gecommuniceerd. Privacy is alleen noodzakelijk in de
toilethokjes maar door de deuren niet tot vloer en plafond te laten
lopen ontstaat toch weer een vorm van controle

De toiletruimten worden voorzien van duurzame, onderhoudsarme materialen
met een hoogwaardige uitstraling. Door toepassing van zelfreinigende
toiletsystemen wordt de hygiëne geoptimaliseerd en worden schoonmaak
en onderhoudskosten beperkt. Het melden van vervuiling en defecten wordt
(middels de TV schermen) gestimuleerd zodat schoonmaakwerkzaamheden
en reparaties onmiddellijk kunnen worden uitgevoerd. Hiermee beperken we
het zogenaamde ‘broken window effect’.
Door een juiste positionering van bijvoorbeeld urinoirs hoeft de transparante
ruimte geen belemmering voor de privacy te zijn.
De ruimte moet prettig zijn om in te verblijven en zich door orde en netheid
minder lenen tot vernieling.
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gedrag
(normen en waarden)
Algemeen
Door de tijd veranderd de samenleving en organisaties moeten
daarop inspelen, juist onderwijsinstellingen hebben hiermee
te maken. Nieuwe leermethoden, de wijze van lesgeven en de
multiculturele samenleving zijn daarin belangrijke factoren.
Er wordt veel geklaagd over de verharding van de maatschappij en
de agressieve houding van leerlingen en ouders ten opzichte van
docenten en bestuurders. De rol van de studenten, maar ook van
de ouders staat in relatie tot veiligheid regelmatig ter discussie.
Maar ook de rol van de docent wordt nogal eens ter discussie
gesteld. In dit onderzoek werd door bestuurders in het onderwijs
aangegeven dat leerkrachten niet meer in staat zijn om het gedrag
van de leerlingen in de hand te houden. Sterker nog, men vond in
alle gevallen dat de docenten het gedrag van de leerlingen over
neemt. Hij is liever ‘one of the guys’, dan politieagent.
Docenten vragen op te treden als handhaver c.q. opvoeder schiet
nogal eens in het verkeerde keelgat. Deze verantwoordelijkheid
wordt meestal teruggelegd bij de ouders van de leerling. Dit is
niet helemaal terecht. Een groot deel van hun leven verblijven
studenten in de schoolbanken en krijgen daar een referentiekader
mee voor de toekomst.
Het is voor de docenten niet gemakkelijk want elke vier jaar
hebben ze te maken met een geheel nieuwe lichting studenten,
die veelal door de veranderende samenleving weer een andere
straatcultuur kennen.
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In ons onderzoek is een causaal verband gevonden tussen de
docent, de student, de leermethode en veiligheid. Vragen hierin
waren; Is de MBO student wel geschikt voor de vrije leermethode
en het projectmatig werken van nu? Begrijpen de docent en de
student elkaar wel voldoende en is de docent in staat de student
met de huidige werkwijze in de hand te houden? Dat deze situatie
uiteindelijk een nadelig effect heeft op de veiligheid lijkt evident.
Gelukkig wordt het normen en waarden debat sinds Minister
President Balkenende op landelijk niveau gevoerd. Of dit
daadwerkelijk al heeft geleid tot een verbetering van gedrag en
meer begrip voor elkaar is de vraag. Iedereen is het er inmiddels
wel over eens dat wangedrag niet getolereerd mag worden,
maar als we in het onderwijs vragen welke normen en waarden
nu eigenlijk gelden, dan weet niemand daar een antwoord op
te geven. Feitelijk gelden overal andere normen en waarden, op
school, thuis, in de discotheek of in de bioscoop. Hierbij is het
essentieel dat deze ook gecommuniceerd wordt.
We zullen ons de vraag moeten stellen wie verantwoordelijk is
voor het opstellen van normen en waarden in het onderwijs.
Vervolgens moeten de normen en waarden permanent
gecommuniceerd worden en moet duidelijk zijn wie de
handhaving voor zijn rekening neemt. Nu is het nog te vaak
de bewakingsdienst of de politie en daar gaat onvoldoende
preventieve werking van uit.

Bij Disney kent men een decentrale verantwoordelijkheid en
communiceert de organisatie aan het personeel, van hoog tot laag,
dezelfde kernwaarden. Het personeel heeft de opdracht om in hun
dagelijks werk te allen tijde te handelen volgens de kernwaarden
veiligheid, hoffelijkheid, show en efficiency. Niet alleen de waarden
zijn van belang, maar ook de volgorde.
Ook in het onderwijs zouden dergelijke waarden kunnen
worden ingevoerd. Dit leidt tot duidelijkheid, decentralisatie van
verantwoordelijkheden en optimalisatie van het leerklimaat.
Een docent is ervoor verantwoordelijk dat hij op tijd in zijn
leslokaal is en zijn les kan starten. Als hij onderweg een vorm van
pestgedrag signaleert in een toiletruimte dan zou hij dit

wellicht negeren. Idealiter zou de leerkracht ervoor kiezen om
het pestgedrag aan te pakken en te accepteren dat hij daardoor
misschien te laat in de les verschijnt.
Overigens is het van belang dat het primair onderwijs op deze
werkwijze aansluit zodat het MBO in haar aanpak niet met een
achterstand moet beginnen. Ook zou de onderwijsinstelling er
alles aan moeten doen om ouders en de buurt te betrekken bij
activiteiten. Hierdoor ontstaat een noodzakelijke band tussen
begeleiders, leerkrachten, studenten en ouders.
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checklist
Op basis van dit rapport kunnen organisaties zelf alvast aan de slag. Maak daarbij vooral gebruik van onderstaande aandachtspunten.

Algemeen

Natuurlijke toegangscontrole

Eigenaarschap

Natuurlijke surveillance

Zijn normen en waarden vastgesteld en worden deze, inclusief de sancties bij overtreden duidelijk en permanent gecommuniceerd?
Is er een incidentenregistratie dat gekoppeld is aan een opvolgingssysteem?
Zijn het gebouw, de onderwijsmethode, de student en de docent optimaal op elkaar afgestemd?
Zijn veiligheid en cultuur boven prestaties en efficiency geplaatst?
Is het ontwerp gebaseerd op een combinatie van uitstraling, duurzaamheid en gemakkelijk onderhoud?
Meet periodiek de risico’s en de effectiviteit van de getroffen maatregelen uit de VER

Heeft elke ruimte een duidelijke functie en is het gewenste gebruik en gedrag per ruimte gedefinieerd?
Zorg dat verschillende (type) verkeersstromen niet door elkaar heen lopen
Zorg dat men, door middel van routing en signing, in één overzicht de weg weet te vinden buiten en binnen het complex
Beperk het aantal toegangen tot wat absoluut noodzakelijk is.
Stem de buitenverlichting af op het gewenst gebruik van het gebied
Zorg voor een duidelijk onderscheid tussen gebieden met andere functies
Zorg dat verantwoordelijken voor een ruimte een prominente plaats krijgen en overzicht hebben over de toegangen.
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Is de relatie tussen de buurt, school, ouders en kinderen optimaal op elkaar afgestemd?
Zijn studenten, docenten en staf maximaal betrokken bij de school en voelen zij zich verantwoordelijk voor gebieden en de middelen
die zij in gebruik hebben
Zorg ervoor dat verantwoordelijkheden zoveel mogelijk gedecentraliseerd zijn bij staf, docenten en studenten.
Zorg dat een ieder trots kan zijn op zijn of haar school

Zorg voor een actief sociaal toezicht vanuit een veilig gebied op een potentieel onveilig gebied
Is de ruimte qua zichtlijnen zodanig ontworpen dat indringers of kwaadwillende niet ongezien hun gang kunnen gaan
Beperk de mogelijkheid om in de anonimiteit te verdwijnen
Zorg voor voldoende formeel toezicht

* Deze checklist is niet limitatief maar richtinggevend. Elke situatie is anders en vergt een specifieke aanpak. Het gaat per slot van
rekening, bij het bevorderen van veiligheid, vooral om de denk- en werkwijze.
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