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Doelstelling protocol

Incidentenregistratie is één van de instrumenten om inzicht te krijgen in het gedrag van leerlingen of een groep leerlingen van de
Stichting Vechtdal College1 (verder te noemen het Vechtdal College) ten aanzien van veiligheidsincidenten2 binnen de school die de
veiligheid of het veiligheidsgevoel negatief kunnen beïnvloeden.
Op deze manier is het mogelijk om te anticiperen op bepaalde
trends, gedrag en houding van groepen leerlingen, individuele
leerlingen dan wel veelvoorkomende incidenten die de veiligheid of
het veiligheidsgevoel negatief beïnvloeden.

Verankering protocol

De werking van het protocol incidentenregistratie vindt haar oorsprong in het beleidsdocument 'project integrale veiligheid Vechtdal College' dat door het toenmalige CMT is geaccordeerd in
oktober 2005 en vervolgens aan de medezeggenschapsraad is
voorgelegd voor instemming.

Wetmatigheid

De wettelijke grondslag voor het invoeren van veiligheidsincidenten door leerlingen heeft haar oorsprong in een overeenkomst tussen ouders/verzorgers van leerlingen en het Vechtdal College. Ten
aanzien van deze overeenkomst is het Vechtdal College enerzijds
verplicht en anderzijds bevoegd om maatregelen te nemen om de
veiligheid voor leerlingen en personeel maximaal te waarborgen
en te handhaven. De incidentenregistratie voldoet aan de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
Tevens worden scholen in het basis-, speciaal-, voortgezet- en
middelbaar onderwijs vanaf 1 september 2012 verplicht om (gewelds)incidenten te registreren, volgens eenduidige landelijke definities. Op 8 juli 2011 is het wetsvoorstel over verplichte
incidentregistratie goedgekeurd door de ministerraad. De wetswijziging in de wet op het Voortgezet onderwijs BES ten aanzien van
incidentregistratie treedt in werking op 1 september 2012.

Wet en regelgeving

In het wetsvoorstel incidentenregistratie wordt de bepaling om te
voldoen aan het registreren van incidenten als volgt beschreven:
‘Het bevoegd gezag houdt een register in stand waarin incidenten
worden opgenomen die zich hebben voorgedaan op de locatie
waarover de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag zich uitstrekt, dan wel zich hebben voorgedaan op een andere locatie
doch tijdens activiteiten die zijn georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag.3’
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Reglement voor het College van Bestuur van de Stichting Vechtdal College van 6 januari 2009
Alle Het begrip veiligheidsincidenten wordt nader uitgewerkt in de handleiding incidentenregistratie. Deze is ter beschikking
gesteld aan alle geautoriseerde personen in de applicatie Magister, waarin respectievelijk de studieresultaten, de absentenregistratie en de veiligheidsincidenten ten aanzien van leerlingen in worden bijgehouden.
3
Wet tot wijziging van de wet op het Voortgezet Onderwijs
2

Rechtmatigheid

Mits periodiek gecommuniceerd, opgenomen in de schoolregels
van het Vechtdal College en aangekondigd binnen de school in de
zogenaamde nieuwsbrieven, is registratie van veiligheidsincidenten mogelijk. Hierbij wordt voldaan aan het zogenaamde zorgvuldigheidscriterium. Indien er duidelijke aanwijzigen zijn, ter
beoordeling van de sectordirecteuren binnen de school, is het mogelijk om gegevens betreffende afwijkende houding- en gedragsaspecten van leerlingen te registreren. Zulks vergelijkbaar met het
registreren van prestaties van leerlingen in de zogenaamde cijferadministratie ten aanzien van studieresultaten en leerlingen die
zich onttrekken aan deelname aan het onderwijsaanbod in de absentenregistratie.

Invoeren incidenten

De zogenaamde veiligheidsincidenten worden ingevoerd in het
leerlingensysteem Magister. In deze applicatie worden ook de studieresultaten en de absentie bijgehouden.

Actoren

Alle geautoriseerde personen in Magister zijn bevoegd om veiligheidsincidenten te registreren. Echter niet alle geautoriseerde personen zullen de mogelijkheid hebben om gegevens te 'onttrekken'
aan de applicatie.
Het systeem levert stuurinformatie aan voor de algemeen directeur/bestuurder, de directeur bedrijfsvoering en de sectordirecteuren van het Vechtdal College die op basis van deze stuurinformatie
maatregelen kunnen treffen.

Communicatie

Door het hoofd diensten wordt jaarlijks, in overleg met de directeur
van de locatie, een tekst vastgesteld ter publicatie in de betreffende nieuwsbrieven en interne bulletins. De publicatie vindt ook jaarlijks plaats in de schoolregels voor leerlingen.

Managementrapportage Periodiek, doch in ieder geval één maal per drie maanden, levert
de adviseur veiligheid vanuit Magister ‘stuurinformatie’ aan welke
wordt geagendeerd in de verschillende MT’s.
Geldigheid en werkings- Het protocol is geldig voor alle locaties van het Vechtdal College.
sfeer
Het treedt in werking vanaf het moment van vaststelling door de
algemeen directeur/bestuurder na instemming van de medezeggenschapraad.
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