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Monitor Sociale Veiligheid
Sinds 2018 vraagt de Onderwijsinspectie 
om ook het Welbevinden en de Sociale 
Veiligheid van leerlingen in kaart te 
brengen. Dat kan nu met de Monitor  
Sociale Veiligheid (MSV), die is toege-
voegd aan de LeerlingSCOL. Leerlingen 
beantwoorden vragen over hun Welbe-
vinden, Sociale Veiligheidsbeleving  
en Aantasting van de sociale en  
fysieke veiligheid. 

Verder in gesprek?
In de testfase van het nieuwe Monitor-
instrument hebben we de leerlingen de 
vraag gesteld of ze naar aanleiding van 
de vragen graag verder zouden willen 
praten. Want we konden ons goed voor-
stellen dat een kind zou willen praten 
over de zaken die door de vragen naar 
boven zijn gekomen. 

Aangezien 20% van de kinderen aangaf 
daar inderdaad behoefte aan te hebben, 
wordt in de volgende SCOL-release deze 
mogelijkheid aan de MSV toegevoegd. 
Geeft een leerling dan aan dat hij een 
gesprek wil, dan ontvangt de vertrou-
wenspersoon een notificatie en kan deze 
verdere actie ondernemen. 

Ook de antwoorden zijn 
anoniem
De vragen voor de MSV worden alleen 
aan de leerling gesteld en komen niet 
voor in het scoreformulier voor de leer-
kracht. De resultaten van de MSV worden 
in aparte overzichten gepresenteerd 
(Schooloverzicht, Groepsoverzicht). De 
scores van de individuele leerlingen blij-
ven anoniem. 

Alles op een rijtje
De SCOL bestaat uit de gedragsobserva-
tielijst SCOL en de leerlingvragenlijst 
LeerlingSCOL. Optioneel bij de Leerling-
SCOL is de Monitor Sociale Veiligheid.

De SCOL en de 
LeerlingSCOL 
• bevatten per leerling een gedrags-

observatielijst voor de leerkracht en 
een vragenlijst voor de leerling die  
2 x per jaar worden ingevuld: één keer 
aan de start van het schooljaar en de 
tweede keer in het voorjaar

• bestaan uit 8 gedragscategorieën
• elke categorie is weer opgesplitst in 

3 à 4 observatievragen; 27 in totaal
• de vragen zijn allemaal geformuleerd 

in observeerbaar positief sociaal  
gedrag; je scoort het sociale gedrag dat 
de leerling laat zien

• bevraagt de leerling naar de eigen 
sociale competentie.

VOELEN JE LEERLINGEN 
ZICH VEILIG?

MET DE NIEUWE SCOL NU OOK INZICHT IN DE 
VEILIGHEIDSBELEVING VAN DE LEERLINGEN

Het instrument Sociale Competentie Observatie Lijst doet  

al jarenlang trouw dienst. Maar vernieuwt ook. Hieronder 

lees je over een belangrijke toevoeging.

De Monitor Sociale 
Veiligheid
• bevraagt de leerling naar de ervaren 

veiligheidsbeleving 
• met 17 toegevoegde vragen over 

welbevinden, sociale veiligheids- 
beleving en aantasting van de sociale 
en fysieke veiligheid

• gebruikt daarnaast vragen uit de 
LeerlingSCOL

• is een optionele toevoeging op de 
LeerlingSCOL.

Analyse met de SCOL
• Signaleert wanneer een leerling onder 

de norm scoort.
• Helpt je bij het interpreteren van de re-

sultaten en het trekken van conclusies.
• Kent een rijk aantal overzichten op 

leerling-, groeps- en schoolniveau, 
maar selecteert op  basis van de  
resultaten welke overzichten je het 
beste kunt bekijken.

• Schrijft je niet voor wat je moet doen. 
Jij bent de professional.

• Maar in de SCOL kun je wel leerlijnen 
en handelingsadviezen direct raadple-
gen en afdrukken, samen met de over-
zichten die voor jou van belang zijn.

Interpretatieadviezen, 
Handelingsadviezen, 
leerlijnen en 
Gebruikershandleiding
• In de SCOL kan je vanuit het Groeps-

overzicht SCOL Afname en het School-
overzicht Categorieën per groep de 
functie Interpretatieadviezen openen. 

• In de SCOL zijn handelingsadviezen en 
leerlijnen Sociaal gedrag en Leren leren 
opgenomen. Tevens is er een uitgebrei-
de handleiding digitaal beschikbaar. 

• Op elke pagina van de SCOL staat . 
Hiermee kom je met één klik in de 
SCOL Help.

Valide en betrouwbaar
De SCOL, de LeerlingSCOL en de Monitor 
Sociale Veiligheid zijn valide en be-
trouwbare instrumenten. De CED Groep 
is verantwoordelijk voor de inhoud en de 
wetenschappelijke onderbouwing van  
de SCOL. Rovict zorgt voor de software en 
de helpdesk.

MEER WETEN?

Kijk op www.scol.nl voor meer informatie.

De Monitor Sociale Veiligheid, een onderdeel 
van de LeerlingSCOL
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SCOL en 
Onderwijsinspectie
Monitoring van Sociale Veiligheid is 
een wettelijke verplichting. De resul- 
taten van de Monitor kunnen jaar- 
lijks automatisch aan de Inspectie  
worden doorgegeven.

Groepsverzicht SCOL-afname. Voor de leerkracht en de ib’er zijn de groepsover-
zichten het belangrijkst. In dit overzicht worden de totaalscores van de leerlingen 
uit je groep in beeld gebracht, in welke normgroep zij scoren en hoe de totaal-
scores zijn verdeeld. Onderaan het overzicht zie je op welke categorie tenminste 
75% van de leerlingen voldoende scoort.
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