
 

 

  

 

In artikel 21 van het Leerlingenstatuut staat dat de school een veiligheidsplan heeft. Dit plan voorziet 

in het zoveel mogelijk garanderen van de veiligheid in en om de school. De school is verantwoordelijk 

voor de veiligheid van personeel, leerlingen en bezoekers.  De politie zorgt voor handhaving van de 

wet en de openbare orde.  

De volgende zaken dienen in het Schoolveiligheidsplan, al dan niet middels een Addendum, te 

worden opgenomen. 

Gedragscode  

Zowel leerlingen als personeel gedragen zich in en buiten de school naar behoren, dat wil zeggen, in 

overeenstemming met de algemeen geaccepteerde regels van moraal en fatsoen. Zo is uitschelden 

en pesten bijvoorbeeld niet acceptabel. Leerlingen en personeel mogen geen wapens, vuurwerk of 

drugs bij zich hebben of gebruiken. Het is niet toegestaan om binnen of in de directe omgeving van 

de school verboden voorwerpen voorhanden te hebben. De school draagt in de school aangetroffen 

wapens, drugs en illegaal vuurwerk over aan de politie.  

Wapens 

Wapens zijn alle slag-, steek- of stootwapens zoals deze gedefinieerd zijn in de Wet Wapens en 

Munitie. Dat betekent in feite: ieder voorwerp dat als wapen gebruikt wordt. Dus niet alleen een 

pistool of mes, maar net zo goed bijvoorbeeld een schroevendraaier of spuitbus. Betrek bij twijfel  

de wijk- of jeugdagent.1  

Drugs en alcohol  

Het gebruik van drugs - zoals heroïne, cocaïne, XTC en paddo’s - is verboden op grond van de 

Opiumwet en de Warenwet. Gedrag dat voortkomt uit het gebruik hiervan is ook verboden. 

Daarnaast is het handelen in bepaalde middelen – zoals de hiervoor genoemde harddrugs, maar ook 

cannabis – verboden op grond van de Opiumwet. Voor gebruik en bezit van alcohol geldt de Drank- 

en Horecawet. Daarin staat dat verkoop van alcohol aan jongeren beneden de 18 jaar verboden is. 

Het roken van tabak op scholen is volgens de Tabakswet verboden.  

                                                           
1 Wanneer wapens worden aangetroffen dienen deze in beslag genomen te worden door de politie. Daarnaast 
zou de school tot het doen van aangifte over moeten gaan. Wanneer aangifte wordt gedaan, maakt de politie 
een proces-verbaal op tegen de leerling. Idem ten aanzien van drugs.  



 

 

 

Controle op naleving verbodsbepalingen 

De school mag binnen de school en op het terrein van de school controleren of er verboden 

voorwerpen aanwezig2 zijn in kleding, (fiets)tassen3 of de opbergruimte onder scooterzadels.  

Om schending van de persoonlijke integriteit te voorkomen, controleert de school alleen losse 

kledingstukken, zoals jaszakken en mutsen. Leerlingen maken zelf hun jas en broekzakken leeg, 

waarbij zij de voorwerpen op tafel leggen. Het personeel mag de leerlingen zelf niet fouilleren.  

De school mag controleren of er verboden voorwerpen aanwezig zijn in de kluisjes van leerlingen4. 

Deze controles worden altijd uitgevoerd in aanwezigheid van twee personeelsleden onder 

verantwoordelijkheid van de schoolleiding. Dit kan zowel in als buiten de aanwezigheid van 

leerlingen gebeuren. In het laatste geval moet de school achteraf wel aan de betreffende leerlingen 

melden dat hun kluisje is gecontroleerd. De politie mag bij de kluiscontrole aanwezig zijn ter 

assistentie, maar niet zelf de kluisjes openen5.  

Preventieve controles op verboden voorwerpen mogen periodiek worden uitgevoerd, bijvoorbeeld 

een- of tweemaal per jaar ter gelegenheid van de ‘vuurwerkperiode’ en het begin van het schooljaar.  

De politie heeft geen eigenstandige controlebevoegdheid op school. Wel kan de politie op de 

achtergrond aanwezig zijn bij preventieve controles op verboden voorwerpen (signaalfunctie)6.  

Op verzoek van de schoolleiding kan worden samengewerkt met de politie in die zin, dat deze van de 

schoolleiding incidenteel de bevoegdheid krijgt binnen de school en op het terrein van de school 

controles uit te voeren op naleving van de verbodsbepalingen, zoals kluisjescontroles en 

wapencontroles.   

Te treffen sancties en maatregelen bij overtreding verbodsbepalingen 

De school heeft intern overleg na het aantreffen van verboden voorwerpen, en afhankelijk daarvan 

neemt de school contact op met de leerling, ouder/verzorgers en/of de politie. In het laatste geval 

gaat de teamleider samen met de politie met de leerling in gesprek. De politie neemt vanuit haar 

taakstelling contact op met de ouders. Sanctionering vindt plaats volgens de regels van de school.  

De school kan eventuele schade toegebracht aan de school dan wel haar eigendommen verhalen bij 

de betrokken leerling en diens ouders. De school voert registratie van overtredingen door leerlingen. 

Daarbij worden incidenten geregistreerd in het intern incidentenregistratiesysteem. Iedere 

medewerker van de school kan te allen tijde aangifte doen op eigen naam en in verband met de 

privacy is de adresvermelding altijd die van de school.   

                                                           
2 Wanneer preventieve controles in de schoolgids zijn opgenomen, hebben leerlingen en ouders/verzorgers 
zich automatisch verplicht hieraan hun medewerking te verlenen.  
3 Wanneer (fiets)tassen gecontroleerd worden zonder dat de leerlingen daarbij aanwezig zijn, moet de school 
dit achteraf aan de leerlingen melden.  
4 Het verdient aanbeveling dat de leerling en de ouders/verzorgers bij het huren van een kluisje de 
gebruikersvoorwaarden tekenen en akkoord gaan dat de school het recht heeft om het kluisje te openen ook 
als de leerling hierbij niet aanwezig is.  
5 De politie mag de kluisjes wel openen als zij een huiszoekingsbevel heeft. Zo’n bevel krijgt de politie alleen 
voor één kluisje als de huurder ervan wordt verdacht een strafbaar feit te hebben gepleegd. 
6 De politie heeft wel een verantwoordelijkheid op het moment dat er sprake (of vermoeden) is van illegaal 
wapenbezit. Wanneer de politie bij een preventieve controle aanwezig zal zijn, is het noodzakelijk de 
gezagsdriehoek over de preventieve controle te informeren. 


