
Bart Audenaerd, leerkracht groep 7, 
is opgelucht na de uitspraak van de 
rechter. ‘Toch blijft zo’n rechtszaak 
me aan het denken zetten. En mijn 

collega’s ook, merkte ik vanmorgen, the day after, 
in de teamkamer. Waar en wanneer ben je ver-
antwoordelijk als leraar? Waar moet je allemaal 
een protocol voor hebben om alles gedekt te 
hebben? En kun je alles dekken? Ik denk het niet. 
We lopen ook regelmatig langs de weg naar de 
gymzaal. Wat als daar iets gebeurt? Zijn wij dan 
verantwoordelijk? En kunnen we er strafrechtelijk 
voor vervolgd worden? Het is goed om hierover 
met team, directie en schoolbestuur in gesprek te 
gaan. Want je kunt niet alles voorkomen, welke 
mooie protocollen je ook hebt. Het zijn kinderen 

De dood van de 9-jarige Syrische Salam in 2015 was een schok en groot 
verdriet voor alle betrokkenen. Leerkrachten en badmeesters werden op het 
strafrechtelijke matje geroepen: op 22 juni werden de leerkrachten vrijgesproken, 
de badmeesters veroordeeld. Een zucht van verlichting ging door de hele sector. 
Want de zorgen waren groot, zo bleek uit een onderzoek van CNV Onderwijs en 
EenVandaag. Maar fouten zijn er wel gemaakt, oordeelt de rechtbank. ‘Laat het 
een wake up call voor scholen zijn.’

die leren met vallen en opstaan. Ongelukken 
zullen helaas blijven gebeuren.’

ONGELUK
21 september 2015, zwembad ’t Gastland in 
Rhenen, Salam, die niet kan zwemmen en 
geen Nederlands spreekt, heeft samen met een 
jongetje zwemles in het ondiepe bad. Ook 40 
schoolgenootjes zwemmen daar. Aan het einde 
van het schoolzwemmen mogen alle kinderen vrij 
zwemmen. Daarna vertrekken de kinderen samen 
met twee leerkrachten naar de douches en kleed-
kamer. Even later wordt Salam gevonden op de 
bodem van het zwembad. Reanimeren haalt niets 
meer uit. Haar ouders dagen de badmeesters en 
leraren voor de rechter. Die eist tegen allen 120 
uur werkstraf. De uitspraak, gedaan op 22 juni is: 
een werkstraf van 60 uur voor de badmeesters, 
vrijspraak voor de leerkrachten. De rechtbank 
schrijft: De dood van Salam was een ongeluk, 
maar wel een ongeluk dat voorkomen had kun-
nen worden als minder op ervaring en routine 
was gevaren en beter was gecommuniceerd 
tussen alle toezichthouders. De verantwoordelijk-
heid voor de veiligheid van het schoolzwemmen 
lag hier primair bij de zwemleraren. Door een 
gebrek aan waakzaamheid en een gebrek aan 
communicatie zijn zij in meerdere opzichten 
tekortgeschoten in het toezicht op Salam.

FOUT GEMAAKT
Over de twee leerkrachten velt de rechter een 
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‘Laat het een wake up 
call voor scholen zijn’

alle sectoren

14



meer gecompliceerd oordeel. De opluchting in 
de sector kan dan wel groot zijn, geheel vrij van 
blaam vindt de rechter de leerkrachten niet. De 
rechtbank oordeelt dat er wel een fout is gemaakt 
door de schoolleerkrachten door onvoldoende 
zicht te houden op Salam, maar dat er bij hen 
geen sprake is van schuld zoals in het strafrecht 
bedoeld. De leerkrachten waren niet op de hoog-
te van de protocollen, waarin staat dat zij samen 
met de zwemleraren verantwoordelijk zijn voor 
het toezicht op de zwemmende leerlingen. Het 
is de school aan te rekenen dat de leerkrachten 
hiervan niet op de hoogte waren. De leerkrachten 
grepen terug op wat zij in de praktijk gewend wa-
ren: tijdens het zwemmen nemen de zwemlera-
ren de verantwoordelijkheid over. Zij wisten niet 
beter dan dat zij een ondersteunende rol hadden. 
De school werkt dus met een protocol voor het 
schoolzwemmen, waarin verantwoordelijkheden 
en taken beschreven staan. De twee leerkrachten 
geven echter aan dat deze documenten nooit met 
hen zijn besproken. Ze zaten wel in de leesmap, 
waarin bijvoorbeeld ook onderwijstijdschriften 
zitten. Elke leerkracht kreeg per schooljaar 20 uur 
de tijd om zijn/haar kennis op peil te houden met 
behulp van deze leesmap. In een andere map, 
de zogenaamde Rode Draadmap, van de school 
staat: De zwemles duurt 30 minuten. De verant-
woordelijkheid voor de zwemmende kinderen ligt 
bij de groepsleerkracht. Blijf er dus altijd bij. De 
schoolleiding had er voor moeten zorgen dat lera-
ren op de hoogte waren van deze afspraken.
 
SCHULD KRIJGEN
Het niet op de hoogte zijn van veiligheidsafspra-
ken, is helaas geen uitzondering. Vlak voor de 
uitspraak deden CNV Onderwijs en EenVandaag 
onderzoek onder bijna 1.800 leraren en 116 
schoolleiders. Bijna de helft van de leerkrachten 
geeft aan niet op de hoogte te zijn van de afspra-

ken of protocollen. En 85 procent zegt zich heel 
veel of redelijk veel zorgen te maken over het 
feit dat een docent voor de rechter kan moeten 
verschijnen na een ongeval met een leerling. 
Een respondent zegt: ‘Het is al vreselijk dat dit 
gebeurd is, maar om daar de schuld van te krijgen 
als leraar gaat mij te ver. Je kunt ongelukken nooit 
voorkomen; dertig leerlingen kun je niet vast-
houden met twee handen.’ En een ander: ‘Als ik 
de schuld kan krijgen, ga ik in de toekomst geen 
schoolactiviteiten meer begeleiden.’ Volgens 57 
procent van de leraren zijn zowel schoolbestuur 
als betrokken leraren eindverantwoordelijk voor 
de veiligheid van leerlingen tijdens schooluitjes. 
Als een leraar het protocol van school niet naleeft 
en er gebeurt een ongeluk met een leerling, vindt 
46 procent het te ver gaan dat een leraar persoon-
lijk aansprakelijk gesteld kan worden. Een derde 
vindt dat dit wel zou moeten kunnen en twintig 
procent weet het niet. Op een op de vijf scholen 
zijn veranderingen doorgevoerd in organisatie of 
toezicht op schoolactiviteiten naar aanleiding van 
deze zaak. Velen spreken van buikpijn en stenen 
op de maag.

OPGELUCHT
‘We zijn opgelucht dat de 
leraren vrijspraak hebben 
gekregen’, zegt Loek Schueler, 
voorzitter van CNV Onderwijs. 
‘We moeten absoluut niet toe 
naar een samenleving waarbij 
leraren voor de rechter worden 
gesleept als er een ongeluk 
gebeurt op school. Natuurlijk 
moet een school goede afspra-
ken maken over veiligheid en 
moeten leraren deze afspraken 
kennen en naleven. Maar 
kinderen leren niet alleen in 
een schoolklas. Ze moeten ook 
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buitenspelen, meedoen aan een sportdag of lek-
ker de natuur in. Dat brengt risico’s met zich mee 
en die mag je niet alleen neerleggen bij de leraar. 
Het zou vreselijk zijn als leerkrachten in de kramp 
schieten als ze dergelijke activiteiten moeten 
ondernemen.’ Ze raadt leraren wel dringend aan 
zich op de hoogte te stellen van het al dan niet 
bestaan van protocollen en de inhoud ervan. ‘En 
bestaan ze niet, zorg dan dat ze er komen, laat de 
MR erover oordelen en houd je vervolgens aan 
de gemaakte afspraken. Dan kan je strafrechtelijk 
niet veel gebeuren.’ 

WAKE UP CALL
Ook Michèle Weyne, manager van de afdeling 
Individuele Belangenbeharting CNV Onderwijs, 
zegt: ‘Het simpele feit dat er ongevallen kunnen 
gebeuren met kinderen maakt niet dat leerkrach-
ten hiervoor automatisch aansprakelijk zijn. 
Het gaat om hoe zaken binnen school geregeld 
zijn, hoe een leerkracht heeft opgetreden en hoe 
hij zijn verantwoordelijkheid heeft genomen. 
Dat de leerkrachten in dit geval strafrechte-
lijk werden vervolgd is opmerkelijk, maar een 
school is als rechtspersoon lastig strafrechtelijk 
te vervolgen, omdat strafrecht zich richt op per-
sonen en niet op bedrijven. Het is vervelend dat 
de beroepsgroep nu is geconfronteerd met een 
strafrechtzaak, maar uit de uitspraak blijkt wel dat 
veroordeling echt niet zomaar plaatsvindt. Bo-
vendien moeten we ook bedenken dat dit een uit-
zonderlijke situatie is en dat het in het overgrote 
gedeelte van de gevallen gewoon goed gaat.’ Ove-
rigens is weigeren mee te werken aan schooluitjes 
en sportdagen geen optie, want dat kan opgevat 
worden als werkweigering. CNV Onderwijs vindt 
het goed dat de zaak, hoe vreselijk ook voor be-
trokkenen, een soort wake up call is voor teams, 
schoolleiders en schoolbesturen. Weyne: ‘Het 
is niet verkeerd dat er op veel scholen nu wordt 
nagedacht over de vraag: hebben we protocollen, 

wat staat er in, weet iedereen dat we ze hebben en 
wat de inhoud is én houden we ons er aan?’

VERTROUWEN
Ook Klaas Hiemstra, directeur van School en Vei-
ligheid, heeft de zaak op de voet gevolgd. ‘Ik ben 
blij dat ik niet op de stoel van de rechter zat, maar 
het moet scholen wel op scherp zetten. We moe-
ten ons realiseren dat het meestal gewoon goed 
gaat, maar dat er altijd iets mis kan gaan, al bij het 
oversteken van de straat met je klas. Bij activitei-
ten zoals schoolzwemmen moet je van te voren 
risico’s inschatten, afspraken maken over hoe 
je de veiligheid garandeert en daar vervolgens 
mensen op inzetten die daar capabel voor zijn. 
Een schoolleider moet op zijn personeel kunnen 
vertrouwen en leraren moeten van zichzelf weten 
dat ze het kunnen. Als je daar als leerkracht aan 
twijfelt, moet je het er vooral over hebben in 
het team! Protocollen zijn belangrijk, maar die 
dichten niet alles af. Bovendien heb je die niet bij 
de hand als er iets gebeurt. Leraren moeten de 
bekwaamheid hebben niet te weten wat er over 
tien minuten gebeurt maar wel te weten dat ze 
het aankunnen. Het gaat er om dat ze weten hoe 
te handelen bij calamiteiten. Een schoolleider 
moet daar voor zorgen, dat iedereen weet wat hij 
wanneer moet doen.’ 

Brochure Een ongeluk 
tijdens schooltijd
In de brochure Een ongeluk tijdens school-
tijd geeft CNV Onderwijs kaders en tips 
voor veilige buitenschoolse activiteiten. 
•  Stel je als team eerst de vraag: willen we 

deze activiteit uitvoeren?
•  Is het antwoord ja, stel dan afspraken op 

over verantwoordelijkheden, taken en 
aansprakelijkheid.

•  Zet die op papier (schoolgids/schoolplan) 
en op de website.

•  Communiceer er regelmatig over om het 
‘levend’ te houden.

•  Controleer regelmatig of afspraken 
worden nageleefd.

*  Evalueer en bekijk of afspraken aanpas-
sing behoeven.

*  Geef nieuwe medewerkers een protocol-
lenboek.

Op www.cnvo.nl/ongeluktijdensschooltijd/ 
is deze brochure te vinden, samen met 
voorbeelden van protocollen. 
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