
 

Projectplan ‘Educatief Videoplatform Schoolveiligheid’ 
Inleiding: 

Binnen het onderwijs kunnen zich lastige situaties voordoen die moeilijk bespreekbaar zijn. Denk aan 
agressie,  seksuele voorlichting, radicalisering, de politieke situatie in bepaalde landen, het geloof, 
terrorisme en discriminatie en pesten. Schoolveiligheid valt of staat met de wijze waarop het 
onderwijspersoneel het gesprek aangaat wanneer het over beladen thema’s gaat. 

Een Educatief Videoplatform is een leerplatform voor onderwijsprofessionals. Het biedt een veilige 
manier van leren hoe je kunt handelen in lastige situaties. Om te komen tot een Educatief 
Videoplatform wordt gestart met het uitvoeren van een behoefteonderzoek onder stakeholders en 
onderwijsprofessionals in het kader van het opstellen van een onderwijskundig kader en een 
opleidingsprofiel. 

Initieel Projectteam EVSV 

“Educatief Videoplatform Schoolveiligheid (EVSV)” is een initiatief van Driehoektraining.  

- Harald de Jong: Projectleider, Onderwijskundig kader, Specialist E-learning (www.onebrick.nl) 
- Rubik Nazarian: Initiatiefnemer, Inhoudsdeskundige (www.driehoektraining.nl) 
- Miranka Verhoeven: Scripts, Videoproductie (www.schoolinbeeld.com)  

Globale kenmerken van het platform: 

- Vertrek vanuit een behoefteonderzoek onder onderwijsinstellingen. 
- Creëren van draagvlak bij de gebruiker van het platform. 
- Vertrek vanuit een onderwijskundig kader en opleidingsprofiel waarin kennis en 

vaardigheden omschreven zijn. 
- Optioneel: certificering van deelnemers. 
- Video’s waarin lastige situaties uit de praktijk zijn uitgebeeld. 
- Werkvormen waarmee onderwijsprofessionals individueel of in groepsverband aan de slag 

kunnen. 

Succesfactoren: 

- Voor en door onderwijsprofessionals. Voor het maken van de praktijksituaties heeft het 
video-platform input nodig van onderwijsprofessionals. Dit kan in de vorm van het 
aanleveren van praktijksituaties, of in de vorm van het beoordelen van ingeleverde 
praktijksituaties. Het platform voor en door onderwijsprofessionals te maken is essentieel 
voor de acceptatie van dit leermiddel. 

- Draagvlak van stakeholders. Voor het maken van een educatief platform is het nodig dat 
stakeholders zich herkennen in de noodzaak van het opzetten van een platform. Wij vragen 
daarom in eerste instantie aan stakeholders: 

o Herkent u zich in de noodzaak van het opzetten van een educatief videoplatform 
Schoolveiligheid? 

o Wij willen graag onderwijsprofessionals betrekken bij het educatieve platform. Is het 
mogelijk om binnen uw organisatie een onderzoek uit te zetten naar de behoefte en 
inhoud voor een educatief video platform? (vragenlijst, digitaal of telefonisch, max 5 
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minuten) 
o Heeft u mensen in uw netwerk die geïnteresseerd zijn in een dergelijk platform? 

Wat is de behoefte? 

Uit een eerste inventarisatie komt naar voren dat:  

- Onderwijsprofessionals behoefte hebben aan kennis rondom het thema “Schoolveiligheid”.  
- Medewerkers van onderwijsinstellingen willen op een veilige manier oefenen met lastige 

vraagstukken rondom schoolveiligheid. 
- Praktijkvoorbeelden zichtbaar maken met beeldmateriaal gekoppeld aan werkvormen, zodat 

deelnemers kennis kunnen delen.  
Een Educatief Video Platform kan voorzien in deze behoefte. 

Wat is nodig: 

- Behoefteonderzoek bij leerkrachten. 
- Draagvlak bij alle stakeholders: onderwijsinstellingen, leerkrachten, overheid, 

belangenorganisaties, etc. 
- Onderwijskundig kader of opleidingsprofiel: Leerdoelen en een toetsingskader.  
- Casussen: inventarisatie onder onderwijsprofessionals over de te behandelen casussen 
- Productie video’s: zelf of dmv bijdrage Media college 
- Werkvormen: vragen, toetsen, opdrachten 

Stap 1:  

Om te onderzoek of een Educatief Video Platform Sociale Veiligheid voorziet in een behoefte zullen 
we starten met het uitvoeren van een behoefteonderzoek en het maken van een eerste versie. 
Wanneer stakeholders hier positief op reageren zullen we het projectplan verder uitwerken en 
gedetailleerde voorbeelden maken, zoals video’s, opdrachten en een onderwijskundig kader. Stap 1: 

a. Behoefteonderzoek: 

Voordat het Video Platform wordt ingevuld zullen we een behoefteonderzoek uitvoeren onder 
onderwijsplatform. Centraal staat hier de vraag: Welke onderwerpen en thema’s wilt u terugzien in 
een videoplatform. Doel van het onderzoek is: inhoudelijke input verzamelen voor een 
opleidingsprofiel en creëren van draagvlak. In verschillende gremia en met de organisatie van 
bijeenkomsten willen we de belanghebbenden raadplegen.  

Resultaat: opleidingsprofiel en toetsingskader. 

b. Voorbeeld-product: 

Om inzicht te geven in het eindproduct willen we een voorbeeld maken. Dit bestaat uit: 

- Een casus; 
- Een leerdoel;  
- Een script;  
- Een individuele werkvorm; 
- Een groepsopdracht; 
- Globaal onderwijskundig kader. 



 

Resultaat: eerste uitwerking van een casus. 

 

Organisatie  

Driehoektraining “platform voor ervaringsgerichte nascholing” @Lerarenregister  

Post- en bezoekadres 

Meet Berlage: Oudebrugsteeg 9 1012 JN Amsterdam 

W:  www.driehoektraining.nl  

E:    info@driehoektraining.nl  

T:    020.694.0659  
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