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Bevoegdhedenschema onderwijs 
 
versie 2018 
 
voor de rol van het openbaar bestuur bij ongevallen en rampen, zie het schema rampenbestrijding algemeen 
voor de rol van het openbaar bestuur bij infectieziektenbestrijding, zie het schema geneeskundige hulpverlening en infectieziektenbestrijding 
voor de rol van het openbaar bestuur bij geweldsincidenten, zie het schema justitie 
 
eigen maatregelen door de leiding van de onderwijsinstelling  
 
Veiligheid is onderdeel van ‘kwaliteit van het onderwijs’. 
Scholen in het basis, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs verantwoorden zich over hun veiligheidsbeleid in de schoolgids (art. 13 Wet op het primair 
onderwijs, art. 22 Wet op de expertisecentra en art. 24a Wet op het voortgezet onderwijs). Vanaf 1 augustus 2015 hebben scholen in het primair onderwijs 
een zorgplicht veiligheid gekregen (zie hieronder). 
 
Het bevoegd gezag ontleent zijn bevoegdheid voor een groot deel aan generieke wetgeving, met name de wetgeving inzake arbeidsomstandigheden. 
Leerlingen en studenten vallen echter niet onder de Arbowet, met uitzondering van verrichtingen van leerlingen en studenten in onderwijsinrichtingen die 
vergelijkbaar zijn met arbeid in de beroepspraktijk (art. 2 onder b Arbowet). 
 
Verder is specifiek voorgeschreven wat het bevoegd gezag van een onderwijsinstelling moet doen in geval van seksuele intimidatie/geweld jegens een 
minderjarige leerling door een persoon die voor de school met taken is belast, en melding van kindermishandeling en huiselijk geweld: art. 4a en 4b Wet op 
het primair onderwijs, art. 4a en 5 Wet op de expertisecentra, art. 3 en 3a Wet op het voortgezet onderwijs, art. 1.3.8 en 1.3.9 Wet educatie en 
beroepsonderwijs. 
 
maatregelen  
 
maatregel 
 

instantie wettelijke basis toelichting 

1. zorgplicht 1.  bevoegd gezag 
onderwijsinstelling 

1. art. 4c Wet op het primair onderwijs 1. betreft de verplichting een veiligheidsbeleid te 
hebben voor de sociale, psychische en fysieke 
veiligheid van leerlingen in het primair onderwijs 
 



2 

 

 

maatregel 
 

instantie wettelijke basis toelichting 

1a. tijdelijke maatregelen inzake 
eindtoetsen vanwege een 
calamiteit (onvoorziene 
omstandigheden) in het primair 
onderwijs 
 

1a. bevoegd gezag 
onderwijsinstelling, na 
overleg met de 
betreffende 
toetsaanbieder 

1a. art. 6 lid 3 Toetsbesluit PO  1a. de aanwijzingsbevoegdheid ex art. 163b Wet op 
het primair onderwijs heeft geen betrekking op de 
hier bedoelde crises. Dat geldt ook voor de 
maatregelen bedoeld in art. 164a 

1b. tijdelijke maatregelen inzake 
eindexamens vanwege een 
calamiteit (onvoorziene 
omstandigheden) in het 
voorgezet onderwijs 
 

1b. minister van OCW 
 

1b. art. 44 Eindexamenbesluit VO;  
art. 12 Examen- en kwalificatiebesluit 
beroepsopleidingen WEB (Wet 
educatie en beroepsonderwijs) 
 

. 
 

 
 
BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) 
 
Voor de BES-eilanden geldt specifieke wetgeving. Ter vergelijking zij hier vermeld: 
- Wet primair onderwijs BES 
- Wet voortgezet onderwijs BES 
- Wet educatie en beroepsonderwijs BES. 
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Instituut Fysieke Veiligheid
Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) draagt bij aan een veilige samenleving door het 
versterken van de veiligheidsregio’s en hun partners bij het professionaliseren van hun 
taken. Wij ontwikkelen en delen relevante kennis, wij hebben expertise voor het verwerven 
en beheren van gemeenschappelijk materieel en wij adviseren de betrokken besturen. 

Ons motto hierbij is: signaleren en verbinden.




