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Convenant veilig® school
De ondergeteteenden.

1. de gemeente Zutphen, gevestigd te (7201 DN) Zutphen, 's Gravenhof 2,
ingesehrewn in het handelsregister onder nummer 50099604, ten deze
vertegenwoordigd door mewouwA. Vermeulen, burigemeester, Nwia te
noemen: de gemeente;

2. de Politie Team UsMlstrasii, gevestigd te (postcode, woonplaats en adres).

ingeschreven in het handelsregister ©nder nummer [nummer register, ten
deze vertegenwoordigd door de heer C. Moojen, teamdwf, hierna te
noemen: de politie;

3. het Openbaar Ministerie,gevasögd t» 8811 &X, EusebiusMnnensingel 28,
ten deze v®rtBgenw®@rdi@d door mevrouw M. van der Zee, ofRder van jystitie,
hfema to noemen: het OM;

4. ^e School voer Pre
" gevestigd t® (72&4 CV) Zutphen. Pauhró
Pottaretraat 12 a, ingesehreven in het handelsregister onder nymmer
51614286. ten deze op grond van de door het bestuur vsui de St»(^tting
Achterhoek VO ondertetende volmacht c.q. machtiging d.d. 16-11-2020
vertegenwoofdigd door JM Molleman, d&wteur Praktijtondemijs Zu4>hen.
5. het Elhiant Lyceum, gevostigd te (7201 NJ) Zutphen, Isendoomstraat 3,

ingesdireven in het handelsregister onder nummer 51614286, ten deze op
grend van de door het bestuur van de Stichting Achtertioek VO ondertekende
volmacht e.q. machtiging d. d. 16-11-2020 vertegenwoordigd doorA. H.J. van
Gessel, rector;

6. de Vrij» sehool Zutphen, gevestigd te (7206 BR) Zutphen, Weerdslag 14a.
{naschreven in het handeteregister onder nummer 41 OM120. ten deze op
grond van de door het bestuur van de Stichting de Vrije School Noord en
Oost htederiand ondert^ende volmaeht e.q. machtiging d.d. 16-11-2020
vertegenwïordigddoor M. Trouw, recAw,

7 het BaudarHus Celtoge. gevestigd te (7201 NJ) Zutphen, Isenctoomstraat 12.

ingeschreven in het handelsregister onder nummer 51614286^ ten deze op
grond van de door bet bestuur van de Stichting Achterhoek VO ondertekende
volmacht c.q. machtiging d. d. 16-11-2020 vertegenwoordigd doorA. H. J. van
Gessel, rector;

8. het Isendoorn Goltoge, gevestigd te (7231 NN) Wamsvetet. Lage Weide 1,

ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41042047, ten deze op
grond van de door het bestuur van de aichting Isendoom ondwtekende

volmacht c.q. machtiging d. d. 16-11-2020 vertegenwoordigd door E. Lutteke,
rector bestuurder;

9. het Kompaan Gollege, gevestigd te (7203 DV) Zutphen, Wijnhofstraat 1,

ingeschreven in het handelsregister onder nummer 51614286, ten deze op
grond van de door het bestuur van de Süchtwig Achterhoek VO ondertekende
volmacht c.q. machtiging d.d. 16-11-2020 vertegenwoordigd door R.N.
waiemsen-Luik, directeur,

hierna tezamen te noemen: (teelnemera;

overwegende dat:

• het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen
veranlwoontelijk is voor de ontwikkefing en uitvoering van een tokaal
vejlighejdsbeteidin haar gemeente;
• de besturen van de schoten, op de grond wn de Wet Educatie en

Beroepsonderwijs en de Wet op de Arbekteomstendigheden
verantwoordelijk zijn voor de veiligheid en het welziin van studenten.
medewerkere en bezoekers van de sdwten;

• de politie belast is met de handhaving van de wet- en regelgeving en de
openbare orde onder de verantwoordeigkheid van het bevoegde gezag;
• het Openbaar Ministerieverantwoordelijk is voor de opsporing en
eventuele vervolging van personen en tevens belast te met de leiding van
een opsporingsoTOIenroek;

• de betrokken partijen daarom een gezamenUjk belang hebben bij het in

stand houden van creë»wivan een wilig schoolklimaat;
door ondertekening van het convenant de part|en kenbaar maken dat zij
een hwkenbaar en uniform veiligheidsbetoki voeren op de schoten binnen
de gemeente Zutphen;

• Betrokken partijen door ondertekening de inspanningsverplichting en de
intentie hebben om het convenant naar vermogen uit te voeren.

En verder dat......

De schoten in de genoemde gemeente een ontmoeüngsplaats zijn van en voor

veel jongeren. Partijen willen dat deze schoten een veilige omgeving zijn waar
studenten, medewerkers en bezoekers zich op hun gemak voeten, waar goed en

prettig gewerkt en geleerd kan worden. Ondanks alte inspannb^genwe te maken
kunnen krijgen met grensoverschrgdend gedrag. Om m dergelijke situaties
planmatig, verstandig, eenduidig en ronsequent ta handelen is een houvast

belangrijk.
Om die reden is het jniüatief genomen voor het opstellen van een Veilige School

Convenant Het Handellngsprotocol Schoohwillgheid maakt onderdeel uit van
dit convenant en bevat afepraken en handreikingen ten aanzien van het

stappen partyen kunnen zetten bij het afhandelen van grensoverschrijdend
gedrag. Er is ook een stappenplan opgenomen om duidelijke afspraken te maken
om het drank en drugs gebruik door jongeren op en rond de schoten terug te

dringen

Het VeiligeSchool Convenant geeft de schoten de gelegenheM om allemaal op

dezelfde wijze naar studenten, medewerkers en derden toe te communteeren
over wat er gebeurt met grensoverschrijdend gedrag op de scholen binnen de
gemeente Zutphen.

Het Veilige School Convenant is een samenwerkingsverband van schoten voor
het voorgezet onderwijs binnen de gemeente Zutphen in het Openbare
MinisterieArrondissement Oost Nederland en het politieteam Usselstreek.

VERKLAREN ALS VOLGT TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:
«stelling

Dit convenant heeft tot doel om een eenduklig en sluitend stelsel van afspraken
te maken voor het workemen en bestrijden van ©veriast, vandalisme. ateohol,

elragsgebruik, gebruik van sodal media, en ander crimineel gedrag en het
ereëron van een (sociaal) veUig klimaat op en rondom alle voortgezet onderwijs

2. 1

2.2

2. Gontactperaoaen

Elke deelnemende partg wyst een vaste centactpereoon aan die

optreedt ate wrtegenweordiger van cBe part^. Daarnaast wijst elke

deelnenwnde partij een vervanger aan. De namen van de
eonteiGtpwsenen worden vermeld ®p de zogenoemcte netweridaarten.
De kerntaken van de Gontactpereonen zijn:
• eerste aanspreekpunt van de andere partijen;

• het zodanig informeren van de andere partijen dat elke partijzijn rol
optimaal kan wrvulten;

• eerste aanspreekpunt voor de eigen organisaüe;

• zorgdragen voer de doorvwwijzing binnen de eigen organisatie:
• infonneren van de eigen organisatie over ontwikkeNngen en
acüvttetten voor de uitvoering van het convenant;
• deelnemen aan evaluaties van dit convenant
Arókel 3. Derol van de gemeente

3. 1

3. 2

De gemeente houdt acht op de naleving van de gemaakte de
afspraken en biedt fadlitaire ondersteuning aan bijde uitvoering van
da» afspraken.

De gemeente adviseert en ondersteunt vanuit haar Leerplicht- en RMC
(Regionaal Meld- en Coördinatiepunt)taken de scholen bij preventieve
en airatieve aanpak van verzuim en het voort^dig veriaten van
studenten van de ©ndwwijsinstening zoals beschreven in het

3.3
S.4
3.5
3.6

bandelingsprotocol.

De gemeente stemt afspraken die voortvloeien uitdit convenant af met

de activtteiten van de leerpliGhtambtenaren.

De gemeente stemt afspraken die voortvloeien uit het convenant af
met'de door de gemeente gesubsidieerde voorzieningen op de

terreinen van jeugdzorg en jeugdhulpvertoning.

De gemeente stimuleert de schoten om voorlichting en advies te geven

overveyigheiGl en leefbaarheid in samenwerking met netwerkpartners.
Daar waar nodig en voor zover mogelijk, gelet op de regelgeving en
eventuele ander beperkingen, treft de gemeente voorzieningen in de
openbare luimte.

Artikel 4. De rel van de scholen

4. 1

De scholen zorgen voor ontwikkeling, vaststelling en actualisering van

het veiligheidsbeleid binnen de eigenschooL conform de systematiek

van de Wet op de arbeidsomstandigheden. Zij spannen zich er voor in
dat de daaruit voortvtoeiende activiteiten worden u'rtgewerd.

4.2
4.3

Binnen de schoten worden zodanige afspraken gemaakt en

gecommuniceerd dat het voor een ieder duktoBjk is,tot wie men zteh

kan wenden ate het gaat om veilighekl binnen de onganteaüe.
in het studentenreglément wordt een paragraaf VBiligheid opgenomen

waarin minimaal het volgende wordt geregeld:

• een verbod op crimineel gedrag, zoate vandalisme, diefstal,
intimidatie, waaronder seksuele inünrwdatie, bedreiging,
mishandeling en dlscriirónaUe:

dat bij het plegen van een strafbaar féH van meer dan geringe
betekenis aangtfle wordt gedaan;

• dat ook in geval van (het vermoeden van) crimineel gedrag

contact met de politie kan worden opgenomen; welke contact

zo nodig gevolgd wordt door verdere acUes zoate aangifte;

• dat de school ztoh het recht voorbehoudt om de ter beschikking

gestelde Muisjes en deigelijke te openen en te controleren;
• er een handelingsprotocol is. waarin onder andere vastgelegd
is hoe om te gaan met extreme uróngen door ^udenten,
persoiwel en bezodiere;
• dat binnen de school één of meer vertrouwenspersonen zijn

4.4
4.5

De schoten zorgen er voor dat de regels, wanneer nodig, worden
aangepast om ongewenst gedrag tegen te gaan en gewenste
handhavingsmaatregeten genomen kunnen worden.

De scholen zorgen er voor dat studenten (en oudere in geval van
minderjarige studenten) op de hoogte zijn van de afspraken, die

voortvtoeiwi uit de uitvoering van het handelingsprotocol.
4.6

De schoten houden per school een incUentenregtster by van

overtredmgen van regels door studenten en de geromen maatregelen
van de organisatie binnen het kader van het handelingsprotocol.

4.8

De schoten bevorderen dat slachtoffers van strafbare feiten aangiHe
doen. De school zelf doet att^d aangifte als deze benadeelde partij is.
De schoten zulten, daar waar mogel^k en op basis van overleg,

4.9

een student op te leggen (pre) justtiëte sancties.
De schden werken zoveel mogeBJk mee aan de uitvoering van

4.7

medewerking vertonen aan het ten uttwer brengen van eventueel aan

maatregelen die de polWe ten aanzien van de handhaving van wet- en
regelgeving en de openbare orde noodzakel^k acht.
4. 10 Bifhet vermoeden wn een ernstige bedreiging van de veilighekl in het

gebouw, dan wet het vóórkomen van c^mineel gedrag door studenten

fn en om het gebouw. kunnen de scholen in alte gevallen meMing doen
bij de (wijkagent) van de politie om zo nodig overleg weren met

4.11

betrekking tot de te nemen maatregelen.

De schoten spannen zich in om te voorkomen dat studenten verw^derd

worden. In geval van een minderjarige student zal de

leerplichtambtenaar in een zo vroeg mogelijk stadium worden

Artikel 5. D» rd van de polttto

5. 1

De politiestelt een contactfuncBonaris (taak accenthouder }ei^dof
wijkagent) aan. Deze contactfunctionaris is het aanspreekpunt voor de

betreffende school bijde politie. De contactfuncttonaris onderhoudt ook
een preventief contact met de betreffende school en wordt door hen op
de hoogte gehouden van incidenten die op deze school gespeeld

hebben. Bi] prevenöefeentact wordt door ^ potfüe geen

5.2
5.3

Ete pdiüe zorgt- dat de afepi'aken in het handenngspretocol bekend zijn
bij de Hitwoerende teams in de wijlwn (via de taak accentiwu<ter jeugd
D» poljfie maakt afepraken met de schoten ©ver cte wijze waarop men

aangiftekao dow\ van sti'afbar®feifam. Deze strafbare feiten woföen

5.4
5.5

gei»@emd bi tot handeling^retoeol. De politie heu^t de sehoton op de
Iwogte van de voorgang van de zaak waarvan aj aangifte heeft
gedaan, zender daadwwlwBjk inheüdeigk op het encteizeek &i te gaan.
De pdjü® spant 2a'ch in bij melëHng win olmineel gedrag, prioriteit te

gev^ aan een zo snel mogeU^ intwvenüe®n affteuwteling. In overleg

awt d® teNling van d® beli^fencto sdwel.
Met s^aat tfe p^itte al^d vrij om intennatw t® wagen, eehter voor ^e
uitvoering van jusfitóëte san^es heeft de schoei g^en teiden^ rol
»R8@r mgar s'sn velgerri» »ri.
In bjjasorideregevallen kas» éte ^alttia, voor ^ver dit noocteikelijkis met
het ©og op ©©o aewaaïwegend algemeen belang en in
owresnstwnming met het op grond van de politiewet bevoegde gezag,
beslissen tot het veretoldwn wn petWegegewns aan de in dit
oanwenantgenewnde ^ir^envoor de volgwctai doeteinden:
• het werkomen en ©ps^orenvan straflaar®teiSsw.
• hat handliaven van de openbare wde,
• Itet vertonen van hu^ aan ten die desse &ehoewn,

• hek uitoefenenvan toei^ehtep bet naleven van de regelgeving.
Bij een zwaarwegenEl algemeen belai% kan gedacht worden aan

ïwarkamen van) bedreigingleraar, b«ands8ehtingen

5.7
5.8

gewetósincidenten.

Ten aanziwi van het verstrekken van gegevens en politie-informatie
ferinrfen dit samenwerkjngsverband is de &ijlage Infemiaüeuttwtesdinfl (WPG) volledig van toepassing.
In de ^tege InfecmaUe uttwisssiing staan €te verbedslgepalhigen
veronttd ®fttn»nt gegevens die niet veretrotó en verwed mogen
vBonten. Hieronder valten onder andere sti'afirediteHjkegegevens en

b^MRderegegevens. Er 2^n een aantal in de wet (UAVG) genwmde

Arti
6.1
©.2
6.3

8. Da r^l van hat Openbaar Ministerie
Stfafzaken tegen mjndeijarige verdachten w®rtten in de regel op ZSM
Een steebteffer die daar prijs op stelt, werdt door het OM geïnformeerd

O№F bet vaitoop van de strafeaak en kan d©h, als schade is geleden,

als Ëienadeelde parö) voegen in het sftrafgeding.
Het Openbaar Ministeriespant zfeh in om. indien een student een
sfrafbaarfeit heeft gepleegd, relevante infonnatiete verstrekken aan
<le betreffende s^iool, voor zover daar mogeUjkheden toe rijn binnen
cte bestaande weten regelgeving. Wetboek van Strafvordering en de

Artikel 7. Informatie deling
7. 1

Informaöe uiftvisseling gebeurt op de wijze zoals vermeld »s in de

bijlage InformaUe uitwisseling.

Artikel 8. Evaluati»
8. 1
Een keer per jaar vindt er onder regie van de gemeente een
evahiatiegesprekplaats met de in dit convenant genoemde
vertegenwoordigers van de scholen, politie en het Openbaar Ministerie.
Het toteid (wnvenant, handeBngsprotocol etc. ) wordt waar nodig

8.2

bijge^kt en er worden nieuwe afepraken gemaakt Tussentijds wordt
geëvahieerddoor iftvoeringsfuncUonarissenvan het convenant.
Het past b§ de doelstelling van dit convenant dat er ondwzocht wordt
wat de beleving van de veil^hekl in en om de schoten onder studenten
en medeweikere fe. Een onderzoek naar deze beleving vindt plaats in

8.3
8.4

overleg tussen oonvenanUteelnemere.
De evaluatie dient uiterlijkéén maand voor einde convenant plaste te
hebben gevonden. Hiervan dwnt het verslag voor einde van de looptijd
van Iwt convenant naar alte partners gestuurd te worden.

Bij het achterwege bigven van de CTKtorart8<el 8 van dit convenant
genoemde voorwaarde, zal de politie van reditswege uittreden ate
part| bij dit convenant
9. Duur van de overeenfcomst

9. 1

Deze overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertdtening

en kan in overleg en na goedkeuring met en van alle partijen
tussentijds worden gewijzigden/of beëindigd.Zonder wijrigingsbestutt
en evaluatierapportwordt de overeenkomst geacht sülzw^gendte zijn
verlengd voor telkens één sdiooljaar.

ïer2020.
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A. Vermeulen, burgermeester gemeente Zutphen

De heer C. Moojen, Teamchef
Politie Tea
Istreek

Mevrouw M. van der Zee, Officier van Justitie

Openbaar Ministerie

StichtingAchterhoek VO, bevoegd gezag van Het Etigant

A.HJ. van Gessel

StichtingAchterhoek VO, bevoegd gezag van het Baudartius College

</, ^

A.MJ. van Gessel

S^€ht$ng Isendeem bevoegd geaagvan het Isendoopn Geltege

'a

^f^^
E. Luttete, rector bestuurder

Sttehting de Vrije Schoot N@®nt en Oost Necteriand, bevoegd geag van Vrijeschool
Zutphen

^•^-

M. Trouw, rector

Stichting Achterhoek VO, bevoegd gezag van het Praktijkonderwijs Zu4»hen

^ .

J.M. Molteman, directeur PraktijkonderwijsZutphen

StiehtingAchterhoekVO, bevoegd gezag van het Kompaan College

ró'

% AJ (^,//£fl^6'1- ^'</.

directeur Kompaan

Bijlage 1: InformaUe-uttwisseling (WPG)
Bijlage 2: Handeling protocol _ ^ . . . .,

Bijlage 3: Uitwerking stappenplan drugs en ateohd i

BIJLAGE 1: Informatie uitwisseling WPG
Informati&^itwisseHng (WPG)
1. Gegevenswrstrait ing

Dtt hoofdstuk gaat ovw de veretrekking van pdittBgegeyeirc M""en de samenweri^ig van^
het'oonvenant'-deVeaigeSdwol IJssetelreek". Depóliüe Oost Nederta"disten. aanaenwn
irrformatie-unwisseling specifiekgehouden aan de Wet potóttegegevens (WPG). Het Beslu»
politiegegevens (BPG) en algemeen aan <

(AVG).

Ten aanzien van de verstrekking van poBUegegevens, in het kadw van dit

samenwerkingsveifcand, is artikel 20 WPG (de verstrekking aan derden structureel voor
samenwerkingsverbanden) van overeenkomstige toepassing.

l en aanwending van de verkregen gegevens kan uHshAend
• van de doetetetlingen binnen het convenant en voor zover dn

rowfaakeluk ismeThetopeen zwaarwegend algemeen belang. Ten^aanrienvan welke^

doeteteiling gegevens verstrekt worden en voor welk zwaarwegend belang moet dan ook per
verstrekking omschreven worden.

Met de ondertekening van ditconvenant neem de verantwoordeiykm de dn wnde^WPQ.Jn^
**"s?teïJW ;J
zoaisbedo^d'inartUtel 20 WPG en artikel4:5 BPG. waarbg aan de inartikel20 gestekte

overeenstemming met

het

bevoegd gezag (Burgermeester

en

OflRder

va"

voorwaarden wordt voldaan:

be aeaevensverstrekking vindt plaats met het oog op het voorkomen en opsporen van^

sftafc^re'feiten,en/ofheïhandhaven van de openbare orde. en/ofhet vertenen wn hulp aan
ilen'diedeze~behoewn~en/ofhet uitoefenenvan toezichtop het natevw van rógelgwring;

De gegevensversbBkkingts nodig met het oog op ^nzMaarwe9w^^tMmb^S 1
gedetodieerde beschrijvingvan de gegevens die worden verstrekt teopgenomen i
actieprogramma.

Artikel 20 WPG 't De verantwoordelijke kan. voor zww dit met het oog op een

zwaarwegend algemeen belang noodzakeliik isten behoeve van een

Jmt'bewegdgezai'bedoeldin 'deartikelen11, 12 en 14 "an cf®P(rffftewef20ró.besfewn
'tot Iwtv^eldw^van politiegegevensaan ffepersonen m in^antiesmor de volgende
doeleinden:

a. het voorkomen en opsporen van slrafbare feiten:
h. het handhaven van de openbare orde,

c. het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven:
A het uitoefenen van toezicht op het naleven van regelgeving.

S 'Inde'be^ng^bedoelclin het eerste ffcf. wonff va^geleylten behoew variwel^

mawwegmdaigQmwn belang de verwekking noodzakelijkis.ton behoevevan welk

samenwerkingsverband de politiegegevens worden verstrekt, alsmede het doel waartoe dit is
o^ericW, welke gegeven wwden varsirskt, de wsorwawden onder welke de gegevens
wanton mrsfrokt'enaan wettw personen af instanties de gegevens worden vwstrekt.

2. VBreiston

PoMtegegevens kunnen uitsluitend worcten verstrekt aan deetnemwede f«rUjen. De

veratrekte gegevens worden gaeontreleerd op inhoudelijke juistheid en volledighekl.
Op cte verstokte politiegegewns wolden passen^lö technisdie en organisatorische
maattegeton genomen om <to gegevens te beveiligen tegen verlies of enige verm van
3J

Tfen aanzien van éto verstrekking vsn politiegegevens is. voor wat betreft g»h smhoudinfl,
artikel 7. ftwewto Kd, WPG Wet politiegegevens van overeenkomstig® toepassing.
Artikel 7, tweed Ikl» W G: teehelmheudtngsplteht)

De persoen aan wie politiegegevens asijn verstrekt is verpBeht tot geheimhouding daarvan
bel^iudens wor SQVQT een'bij ®f kra^ens de wet gegeven voorschrift tot verstrekking

4. ©egevttnsvwsfr» Nng
Hier dient omschreven te worden welke gegevens door de partijen verstrekt kunnen worden

en wat de reehtegrond van verefrekking is. Een convenant is een middel van samenwerking
niet een doel om te versfrekken.

Bijv.:

Politie verstrekt ele volgende gegevens:

naam, adres, woonplaats, geboorte datum en RoHe toelichting van hst incKtent, niet

zijnde een grootschalig ondepzoek. r«eherehe onderzoek ate bedeeM in artikel 9 of 10
WPg.

De gegevens verstrekking is neenkel beperkt t0t de gegevens van de teerling zelf.
©egewns wn melders, getuigen, verdachten en ®f slachtoïfere dte geen leerling zijn
van de dwbetreffènde school worden niet verstrekt.
Betróft enkel artikel 8Wpg gegevens
Gemeente verstrekt de volgwide g^evens:

©BA gegevens vna de leerling

©egewns leerplichtambtenaar aangaande de student
De basis van verstrekking betreft artikel 6 lid 1 sub c en e AVQ artikel 172 GW.
Enz....

Schoten verstrekken de volgende gegevens:
Naam, adres, woonplaate en geboortedatum teerttng
Toelichting op het inddent

-

De basis van verstrekking betreft artikel 6 lid 1 sub
Enz

5. Vterbodsbepaling verstrakking strafrochtelij e en bijzondere gegevens
10

Stnrfirechflij

ywns

^ Het is'mogeïi^om strafrechtetó|ke gegevens te mogen verwerken. Dit ajn

persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelhigen en strafbare feitenof

daarmee verband houdende vei heidsmaatregeten. Persoonsgegevensvan

sfrafrechtelgke aard mogen stecht worden verwerkt als hter een utzondering voor

voorzien is in artikelen 32 en 33 UAVQ In navolging vna artikel 10 AVG Indien er een

dergelijke uttzondering bestaat dan dient daarnaast ook voldoen te worden aan een
-

grondslag van artikel 6 AV&

De uHzo»Kteringen in artikel 32 UAVG: StrafrechteBjke gegevens mogen worden
verowkt indien:

o De betrokkene hiervoor uitdrukkelSk toestemming voor heeft gegeven;

o Dit noodzakelijk is ter bescherming van de vita;e belangen van de betrokkene
of van deróen en de betrokkene niet in staat is om toestemming te geven;

o Deze persoonsgegevens kennelijk openbaar gemaakt zijn;

o De verwerking noodzakeUjk is voor de instelling,uitoefeningof onderbouwing
van een reGhtevoróering, of wanneer gerechten handelen in het kader van hun
reditsbevoegdheid;

o De verwerkir^i noodzakelijk is om redenen van zwaarwegend algemeen

belang als bedoekl in artikel (a) en (b);
o VDOT wetenschappelijk of historisch onderzoek.
Artikel 33 UAVG heeft nog nadere eisen gesteld:

o Persoonsgegevens van strafrechtelijke aard mogen worden verwerkt . indien

de veiwertdng geschiedt door organen die krachtens de wet zijn belast met de

toepassing van'het strafrecht dan wel door verwerkingsverantwoofdeNjke die
deze hebben verkregen krachtens de Wpg ofWjsg.
Bijzondere gegevens
Het is mogeHpt om bijzondere gegevens

te mogen verwerken. Dit

zijn pereoonsgegevens

omtrent gezondheid/religie, tevensovertuiging. 'ras en etnidteit atejïedo®ldlnjlrtik®19^AVGOok hien/oor getót een algemeen verwerkingsverbod. In artikelen 22-30 UAVG staan de
uitzonderingen genoenwJ.
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BULAQE2: Handelin

protocol Veilifle School Convanant Uasetetrw

MandelingspretOGol Veilige School Convenant Usselstreek

Inhoudsopgave
12

Inleiding

Onderwerpen handelingaprotocol
Raakvtakk»n met andere ondeiwwpen

document

Stappenplan voor d® scholen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Inschatting van de situatie

Gesprek met studentendecaan/klassendocent of direct l
"aangewezen contac4)ereoon") van de shident

Gesprek met aangewezen contactpersoon, directeur, student en (eventueel)

eudere/verzorgere

Gesprek met (zorg)decaan,

Doorverwijzen hulpvwtenende instantie
Informele schorsing (bedenktijd)
(Formele) Schorsing
DoOTverw^zing
Verwjdering
Schadevergoeding
Contacten met pers

Protocollen

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fysieke agressie en inümidaUe

Verbate agressieen intimidatie,ernstigebeledigingen discriminatie,waaronder
brugsbezit, -handel en -gebruik / alcoholgebruik en -bezit

Vernieling
Wapenbezit
Diefetal

Vuurwerkbeziten -handel
Seksuele jntimklatie

Ongewenst bezoek in en rond strooi
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Scholen zijn een onünoefingsplaats van en voor vete mensen, ttetuurtijk wil d® s^iool graag
dat Êle toeremgeving veBig is, waar stwslenten en docenten zich op hun gwnak voelen en
waar geed en prettig gewerkt ®n geleerd kan worden. Toch verloopt het interactieproces ntet

altijd probieemleos en hebben w® soms te maken met grensoversehrijdend gedrag. Om in
dergell^ situaties, platimaüg. verstandig, eendyidig en consequent te kunnen handelen is
een houvast belangrijk. Om die reden is dit handelingsprotocot epgestekl.

Het proteeol bevat afspraken en handreikingen ten aanzien van het omgaan met geweM,
inümkieren. pesten, schelden, drugs. wmieUng, dietetal. wapenbezit en vuunwrk. Het
fwot©G@l geeft tevens aan welke stappen kunnen warden gezet bij het afhancWen van

grensovwsebrijctend fledrag. Het betreft hter algemene ui^angspunten waarvan in

bijzondere gevallen kan worden afigeweken. Venter wordt een richügn geboden met
betrekking tot de inschakeling van politie. Openbaar Minfeterie, de jeugdgezondheklszorg
van de ©GD, de afding leerplicht of andere relevante organteaties.
Met de gemeente Zutphen, de politie en het Openbaar Ministerie, arrondissementsparket
Oost Nederiand is een gezamenlijk Vwlige Sdwol Convenant opgesteM. Het aanvenant is
gebaseerd op het convenant dat landelijk wordt gehanteerd en als zodanig door de MBO
Raad werdt ondersteund. Het nu volgende handelingsprotocol is een uitwerking van de
afepraken uit het convenant, waarmee een belangrijke stap vooiwaarts wordt gezet in het
bevorderen van de veiligheid in en om de wïortgezet onderwijs schoten binnen de gemeente
Zutphen. Het ©©nvenant en het handelingsprotocol wordt iedere twee jaar geëvalueerd.
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Onderwerpen handelingsprotocol

Het handelingsprotocol bestaat uittwee onderdelen. In d®®®rstePlaate_wordt, e®l

steppenpTanbwdireven. Aftiankerijkvan de situatiewordt door de betreffende school een
keuze gemaakt welke stap gezet wordt.

In het tweede ondented worden situaties, of de gedragingen die ach voor kunnen doen,

specifiekeromschreven. Op deze manierwordt duidelijkinwelke situatie,welke stappen
door wie kunnen worden ondernomen.

De volgende gedragingen worden in het handetingsprotocol nader omschreven.
Fysieke agressie en intimidatie

Vteitote agressie en intimidatie, ernstige belediging en discriminatie, waaronder
brugsbezit, -handel en -gebruik / alcoholgebruik en -bezit

Vernieling

Wapenbezit
Diefstal

VUurwerkbeziten -handel
Seksuele intimidatie

Ongewenst bezoek

Per onderwerp wordt eerst een algemene en een juridischedefinitiet»^chreven^

door'wn'toeitehüng. Daarna wórdt vermetó welke maatregelen de betreffende school kan
neinen,w»t de politieen het Openbaar Ministeriedoet of ten doen en welke
hulpmogelijkheden er zijn.
Raakvto

en met amtore ondeiwerpen en documenten

^ _

^ ^

Fkent raakvlakken met andere ondeiwerpen en 'regelgevende' documenten dte op
de verschillende schoten van toepassing zijn. Dtt protocol is l

Aflia?ikeiyk~vande situatiewordt door de school een keuze gemaedct welke stePfleTOtwwrdfc
'Een'sttuatie'kan'namelïjkzo emsüg zijndat directwordt overgegaan tot de sancttonerende
ronde en/of inschakelen van politie door de vaste contactpersoon bij de politie, waarna
l van de politie. Met ander worden.

SewuTeretaande steppen woïden éénvoor ééndoorlopen, maar in emsüger situates
kunnen'er'steppenworden overgeslagen. In gevallen waarin dit protocol nietvoorziet.'
gehandekl in de geest van dit protocol.
De stappen z^n:
1.
Inschatting van de situatie

2.

Gesprek met studentendecaan/ktassendocent of direct betrokkene l
"aangewezen contactpersoon") van de student
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3.

Gasprek met aap^ewezenGonla©4>ereoon.direeteur, student en (eventueel)

4.
5.
6.
7.

Gesprek met(roig)deGaan, vertrouwenspersoon dizongadviesteam (OZS/ILO)

10.
11.

VBiiwijdering

Doofverwjjzen Mpvarienende instanti®
Insdiakelen politie

8.

12.

Ew ander etement to Iwt w^WFrwmw van staipen m het katter van schodveiligheid is de
veraRtwoopEteUjfeheidvan de toidjng. D^e volgoröe is:
• de aangewnen eontae^ereoon
• de sectoEcTiPBGtow

• heï e^tege van bestuw

l. lBSCtl
@g 'wSev ineidientworelen

eerst gesiwekken geveerd met het slachtofter oS de benadeelde

en naet de vwpnaende . DB situatiewordt ingeschataan de harad van de volgende
vragisn:

Wtet is w geteeurel;v^ fe er bij betrekten; wanneer is het gebeurd?
Wat is cte ernst van het @rensov®redirijdendgedrag?
Hantfelt het em sfticlenten van de betreffend® scdrool of dienen andere
onder^jsinstellingeningesehaketd te woróen?

Handalt de befreffeneteschool de situatie zelfetandig af?
Dient ©®fe de poüfie in Iwflnis te woró®i gestdd? In het protocol kan de betreffende

school nagaan of het gedrag gemeld moet worden W) d® polttie, dus andere gezegd,
fe w sppake wn wet oveFftwtond gedrag?

Ownt de polilteeontaetfuncfionaris op de hoogte te worden gestetö of om advies
wopelen ©evraagel?

Censuttafie anctere hutpverienendeinstellir^en,is dit nodig en zo ja, wie gaat dtt
Aflwrtkel^kvgn de ultttomsten van deze stap wordt ©vergegaan op stap 2.
2. ©asiprtónwt stectont en de aangewezen contaetpenoon van de school

In de prevenfieva,of ongesan^oneerderonde werelt getraeht de student door gesprekken te
beween om zijn/haargedrag te verbeteren. Daarbij wordt aandacht geschonken aan
evanftieto imlMdueto problemen van de student die nu^atijk vBrband houden met zijn/haar
ongewenstgedtog. D® afepraken werden schriftelijkvastgelegd in het stüdentendossier.
3. ©®spfete met de aangewwtin eontac^»ercoon, eptoidingsmanager en «tudent,
•v® uael met eudftrs/wnEwgen

De fcefreffendesehod fcan de oudere/verzorgerainliditenover of het gedrag van de student,
zonder toestemmtag van de stodent als de student jonger is dan 18 jaar. De
ouders/verzorgerskunnen met toestemming van de student worden ingeliditals de student
18 jaar of ouder is. ^spraken met eventuele sancfes worden schriftelijkvastgelegd in
shtdentondossier en per brief opgestuurd naar student en/of oudere.

4.G

met (zorg)deeaan, verfrouwenspereoonefiorgadviesteam (02S/ILO)
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Het grensoverschrijdend gedrag kan besproken worden met de decaan, maar ook onder de
aandacht gebracht rijn via de vertrouwenspersoon. Hij/zijonderneemt verdere stappen.
eventueel met inschakeling van deskundigheid uit het OZS(Ondeiwijs Zorg Steunpunt). De
decaan of vwtrouwenspersoon adviseert de aangewezen contactpersoon en de
opteklingsmanager over de situatie. De decaan kan doorverwijzen naar andere

hutpverienende hstanties. De vertrouwenspersoon handelt overeenkomstig de
mogelijkheden die h^ heeft vanuit zljn/haar functte.

5. Doonmw(|ring naar aen (hulpwrtenende) irolanüe

Hulp kan naast de (zorg)decaan worden verleend door alte verantsvoordelijke betrokkenen

binnen de betreffende schovA. Ook kunnen oudere en shidenten zetf vragen hoe ze het beste
kunnen handelen.

Hulpmogeqkheden zyn onder meen
Huisarts
- Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (student Jonger dan 18 jaar)
Bureau Sladitofferhulp
Bureau Jeugdzorg

QQD
Politie
Bureau HALT, indien de dader minderjarig

-

Advies-en Steunpunt huiselijkgeweld

-

de vertrouwensinspecteur (^ideiwijs.

6. Inschakelen polWe

Ate er sprake is van een door de befreffende school verboden gedraging wiarbjj tewns de

wet worót overtreden of dreigt overtreden te worden, wordt de politie ingeschakeM. Het
inschakelen van de politie gescMedt door of namens de directie wn de betreffende school.

In overleg met de politie worden eventueel de oudere in kennis gestekt.

7. Maatregel docent

In deze fase kan de student gedurende een bepaakle tijd de toegang tot de lessen worden

ontzegd. De maatregel kan direct. maar tijdelflk worden uitgevoerd indien dit de goede
voortgang van de onderwijsactiviteit naar het oordeel van de docent verhindert.
8. Sdwrslng
In deze fase wordt de shident formeel voor de duur van één tot maximaal ^jf dagen

geschorst. De student kan eventueel een teroinverbod opgelegd krijgen. De besluitvorming
vindt plaats door de directie of hoger gelegen college van bestuur. Bij schorsing vanaf 2
dagen wardt de Ondemijsinspe<^e op de hoogte gebradit.
9. Doorverwijzing

Na de terugkeer kan blijken dat het gebeurde een zo grote impact heeft gehad op de student
zelf, de medestudenten of het gehele organisatie dat in overleg met de oudere en

begetetelere geadviseerd kan worden een sfaident op de middellange termijn over te plaatsen

naar een andere onderwijsinstelling. Andere onderwijsinstellingen uit het netwerk bieden
deze student de mogelijkheid een nieuwe start te maken. Het initiatief hiertoe wordt genomen
door de opleidingsmanager.

10. Verwijdering
De student w>rdt ntet meer toegelaten tot school. De directie neemt het besluit of er wordt

overgegaan tot definitieve verwijdering. De directie informeert de Onderwijsinspectie over de
verwgctering.
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11. ^hadevergoedlnfl

Ms er sprake is'van schade aan eigendommen van de strfiwl dan wordt dez» vwhaald op

student ©f diens wettelijke vertegenwoordiger. Kinderen tot 14 jaar zijn niet pwsoenBjk

aansprakaUjk voor door hen veroorzaakte schade. In hun plaats is de ouder ®f voogd
aanspradwlljk als de gechagh^ van het kind 6ij een whwassene een fout amu hebben
opgeleverd (art. 6:169 M 1 BW)

Bij nsprakelijkheid van ouders voor tónderon oiïdereGbeyt het BW nameBjk ^ri®^rtuaties:
. tónderen tot U jaar gjSteltde risieoaansprafcelijkheidv®0r de ®udere (art. 8:169 M 1
-

kindepen van T4en ISj.aargetöteenfeuteansprakeNjkheid met omgekaarde

.

Voor'jengeron vanaf 16 Nar 8®ldt geen bijzondere regel en m®^ de aansprakelijkheid

bewijslast (art. 6:169 Hd 2 BW)

van de ouders voor ^e d®®r hun kit^veFOorzaatöe schad® werden ge6aseerel op ad
®:162 BW.
De eliree8e stuurt dte stodent en avsntoee! de ouders hief een bnef ever.
12. Contacten mat d® pers
gen in©tö®nt kan teNton tot aan^aeht van <to media. Net is van belang öat de i

de pers versehijntjuistts ®»s@e®R ©nnodigasdiade berekkendl aan personen of Mn de

or^anisaöe ate gehetfl. Om de inTotmatievooi'ziening rond een ineictentte stroGmlijnen^^oert
h®1toa»iccmmunreafi® de regto ©ver ®©ntact®n met de pers. In het geval van aen strafbaar
feit zal dit al^d in evefteg met d» afdeling vooritohting van d® polttie gesehieden.
Protocelten

Dit ho©fctetufc bevat preïtoeollen met È»ett«kking tot de volgende gedragingen:
fysfedw agressie en infim^ate
1.
ver&ate agressie en intimidatto. ernstige belediging en diseriminatie, waaronder
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

dru@sfe>«sdt, -handel en -gebnjtk/ajeoholgebruik en -bedt

vernieling
wapenbadt

vuyrwe^&e^ten -hanttel
seksuele intimidatie

ongewenst bezoek in en rond d® school

c l
I. Fysi)' agr

Ie

ATigttmeiie ctofinróe

Onder fysieke agressie wordt verstaan het uitoefenen van enig feitelijk gewekt op het

ttolwam'wn een'ander. We spreken van pesten wanneer er sprake is van langdurig
uitoetenen van geesteHjk of lichamelJJk geweld deor een of meerdere studenten tegen een
Pwten kan vertoaal ®ffysiek ajn, maar kan ook betdienen dat iemand wordt genageerd of

buitengestoten. Pesten'is een fenomeen dat dutöetijk moet^orden onderkend en heri<e"d

door dioeentsn. andere medewerkere en leklinggevenden. De gevolgen voor het slachtoffer •

nu en op later ieeftgd- kunnen desastreus zijn. Dit geldt voor zowel slachtoffer als pester.
Juridisch definitie
Eeiwwdige mishandefing (art. 300 WvS)
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Opzettelgk pijn of letsel veroorzaken (onder opzet vaK ook het mogeigkheid bewustzijn).
Onder pijn wordt mede verslaan een min of meer hevig onaangenaine Itehamelijke

gewaarwording (bijv. een fBnke klap). Aan mishandeKi^ wordt opzettelijke benadeling van de
gezondheki gelijkgesteld (bij. Opzettetijk bedorven etenswaren verstrekken of het onthouden
van zorg bB kinderen).

Zwaro mishandeling (art. 302 WvS) Idem. nwt voorbedachten rade (art. 303 WvS)
Het opzettelijk (mogel^k bewustdjn), al dan niet met voorbedachten rade, toebrer^en van
zwaar lichame^k letsel. De opzet is gericht op het toebrengen van zwaar tetsel (bijv.
bottïreuken).

Vffi!ht6ry(art. 306WvS)
Het opzetteigk deelnemen aan een aanval (initiatiefgaat uit van partij) of vechterij (initiatief

gaat uitvan beide of nog meer partijen)waarin onderachekten personen zijngewikkeld
(minstens 3).

Openl^e geweldpleging (art. J41 WvS)

Er worót geweld g^rieefld door meer mwisen tezamen tegen personen of goederen. &
moeten minimaaltwee daders zijn die gezamenlijk (verenigd) het gewekl uitoefenen.

Bovendien moet het gewekt openlijk, onverhoten en niet heinneiykzijn,dus plaatsvinden op

een ptaate waar publidt aanwróg is dan wel doorgaans aanwezig is.

Toelichting
Fysfek gewekt dtent veelal om een ander naar zijn hand te zetten (te onderwwpen) en
daarmee zijn eigen positiete versterken binnen een groep. Het kan een inlekting zijn voor
intimidatie (zie verbale agressie).

Afgezien van fysieke gevolgen (pijn/tetsel) en aantasüng van persoonlijke vrijheden komt een
slachtoffer vrijwel zeker onder zware psychische druk te staan. Deze vorm van agressie kan
niet getolereerd warden.

Voor strafrechtelijke aanpak is meestal een aangifte nodig. Het duidelijk stelling nemen van

de betreffende school is hier doorslaggevend. Het slachtoffer moet zich gesteund en gesterkt

weten door een organisatie die een dukteKjk een krachtig signaal afgeeft in de richting van
de dader (repressie) en omgeving (preventief). Ondersteuning bif het doen van aangifte is
wenselijk, evenals het bewegen van getuigen tot het afleggen van een verklaring.
aatregeton vanuit de school

Het inschatten van de situatie en daarmee keuze bepalen wel of niet politie In te sdiaketen.

Indien het uitgeoefende gewekt in geval van eenvoudige mishandeling bestaat uit een niet
meer dan gennge lichamelijke kracht van enige betekenis, (bijv. klap met vlakke hand op rug)
kan de school zelf op deze gedraging reageren. Is er sprake van meer dan geringe

lichamelijke kracht van enige betekenis (bijv. in elkaar trappen van slachtoffer), tetsel,
structure»! agressief gedrag door een dader of als er sprake is van groepsoptreden dan

wordt ook de polffiegewaarschuwd.

Primair, indien er sprake is van een situatie die de school zelf afhandelt:
• Oudere informeren, (mindeijarig alüjd en meerdeqarig met toestemming student)
Secundair, indien er sprake is van een aangifte:
• Ouders van mindeqarige dadels) en slachtoffers) informeren.

• De politie in kennis stellen wanneer sprake is van feiten die in de toelichting zijn
omschreven en die overeenkomen met de juridische definiüe.
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Alte relevante informatie i.v.m. feiten en personen doorgewn aan d® politie.
Mat slaeftt&ffer wonft ondersteund &ij het doen van aangifte.

n politie
De raak werdt in ©ndwzoek genemen in overleg met het C^aenbaar Ministerie.

T^en d® verdadite kan preGes-vef&aal werGlen opgemaakt (gezien het ernstige
fcaroktw vgn deze deScten is HALT verwijzingniet m®gel|k, met tjnfcconderingvan
Ovders dader ®R slaehteffer intermeren.

tefi warden a^gedgan middels een aanbed door de Offider van

Jusötfe.

eegstete
Etoaang
warden.

(R ds vorm van esn weifestraf, leerstraf, geldelijke transactie,

^ een eorobtRaö® van genoemde maafr^^en.
bidien hij/zij eltó wenst over het verleg van d» zaak geihfiarmeerd

2. Vb
Onder wrbate agressie vN®reH verstaan het verbaal of sehNftel^k bedreigen, disalmimwwi,
inttnWteren. emsfig toledigen ofuiteehelden van een persoon.

We sppdwi van pesten waumeer één ®f meeróere studenten langdróig verbaal of fysiek
gawtel uitaefenent^en een meGtestudenfc Pesten kan verbaal, non-verbaat offysïdt zijn.

Ook 'd^itaal pesten', het pesten via mail, internet of ander digitale media, valt onder deze
definifie. De school frsft maafregelen ter voorkoming en bestrijdmg van pesten. Het
fenomeen pestwi dient in een zo vroeg mogelijk stadium herkend te worden. De gevolgen
voor het slachtoffer, maar ook voor de pester kunnen (od< op latere teeflijd) aanzienlijk rijn.

Juridteehe definiüe

Besliwiging met ^t. 2SS Wv§):
openlijkgewwld met verenig.de krachten tegen personen of goederen
enig rafedry waanslow cte algemene veiligheid VOT perserren in gevaar wordt gebrast
teiteUjke aanrarKling van de ewbaau+ieid
enig mted^f tegen het tewn gerid'it

InSmi^tie (at 284 VW/S)
Een andw door geweld of enige andere foitelijWieid of door bedreiging met geweM of en^e

andere feitelijkheid, gericht heNJ tegen die ander hetzg tegen derden. wederrechtelijk
dwingen iets te doen, niet te deen ef te dukten.
Een ander ctoor bedreiging met smaad of smaadschrift dwingen iets te doen, niet te doen of
te dulden.

Smaad en laster (art. 261 WvS)
Opzettelijk femands eer of goede naam aanranden door tenlastelegging van een bepaatö feit

met het teenneUjkectoel om daaraan ruchtbaarhekj te geven, ©ok schriftelijk(smaadschrift)
indien versprekl of openlijk tentoongestekj.
Eenvoudig belediging (art. 2S6 WvS)
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Elke opzettelijke belediging dte niet het karakter van smaad of smaadschrift draagt heteg in
het openbaar mondeling, bij geschrift of afbeelding aangedaan, hetedj in zijn
tegenwoordighekl mondeling of door feitelijkheden, heüdj door een toegezonden of
aangeboden geschrffiof afbeelding aangedaan.
Discriminatie (art. 137e t/m f WVS)
Het opzettelijk uitlaten over een groep mensen wegens hun ras, godsdienst of seksuele
geaardheid, ook schriftelijk.
Toelichting
Wanneer verbaal geweld niet gepaard gaat met enige feitelijkheM (dus moeiUjk aantoonbaar
of aanwijsbaar is) en er geen sprake is van een structureel karakter, treft de school zetf
maatregelen. Vsrbate agressie ts heel moeilijk te bewezen. Anderen, die het gehoord
hebben, kunnen in dit geval een getuigenverklaringafleggen. Daarom verdient het
aanbeveling dat de onganisatte dit zelf aanpakt De poMiecontactpersoon kan voor advies
wonJai benaderd. Gaat twt wrbaal gewekJ wwl gepaard met enige feitelijkheiddie de
bedreiging ©f Inthnktetiekracht bijzet, dan zal ook de potite moeten worden gewaarschuwd.
Dit geldt ook als er sprake te van herhaBng of structureel karakter. Bedreiging en/of
inümktaöe dienen vaak om een andw naar zijn hand te Mtten of rijn wffl op te leggen en

daarmee 2^jn e^en positie te vereterton Unnen een groep. Afgezien van <to aantasting van
de persoonUjke vrijheden van het slachtoffer komt deze vrijwel zeker onder zware psychische
druk te staan. Deze vorm van agressie kan ntet getolereerd worden.

Voor strafrechteNjke aanpak is meestal een aangifte nodig. Het duideBjk stelling nemen van
de sdwol is hier doorslaggeverxl. Het slachtoffer moet zich gesteund en gesterkt weten
door een organisatie die een duklelijk en krachtig signaal afgeeft in de richting van de dader
(repressief) en omgeving (preventief). OndereteunNig bij het doen van aangifte is wenselijk,
evenals het bewegen van getuigen tot het afleggen van een verklaring.
aatregeten vanuit de school
Voor pesten is een prevenüew aanpak het meest effectief, voornamelijk gerikt op
studenten. De curatieve aanpak is een meereporen aanpak waarin er met alle betrokkenen
(slachtoffer, pester, medestudenten, oudere m personeel) gesproken wordt over hun
bijdrage bï het voorkomen en bestrijden van pesterijen. Probteanoplossende gesprekken
worden in prindpe gevoerd door de aangewe2»n contactpersoon of directe teraar. ^ak zal
de aanpak ook besproken wwden ntöt het team en de teamcoördinator of directie. Indien
deze gesprekken uiteindeUjk nfets opleveren komen maatregelen in beeld. Wanneer het om
een sbrafipechtelijke s»npak gaat. zijn student, oudere en/of de school van mening dat de
situatievan dien aard is dat Inschakeling van de politie(op basis van féHeBJkheki)kan
bijdragen aan het welbevinden van het sladitoffer en/of het doen stoppen van de pestenien
c.q. verbale agressie.

Primair, indien er sprake is van een situatie die de school zetf afhandelt:
• Toe(»ssen maatregelen

• Eventueel de politie op de hoogte stellen of om advies vragen.
Secundair, indien er sprake is van een in de toelichtinggenoemde situatie:
• Ouders van minderjarige dadels) en slachtoffer(s) informeren
• De politie in kennis stelten wanneer sprake is van fëtten die in de toelichting zgn
omsdireven en die overeenkomen met de juridische defin'rtie. Alle relevante
informatie in verband met fetten en personen doorgeven aan de politie
• Het slachtoffer wordt ondersteund bij het doen van aangifte.

aatregelen poliUe
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• Tagen verdachte kan ppoces-verbaal worden opgemaakt (gezien hst ernstige karakter
van deze delietön is HALT verwijzingin deze ddteten nfet mogeli^)
• Ouders van minde»jarige^ader(s)en slachtoffef<s)tnroFmeren.
• ^ reeidh» of een ernstige wrm win verbale agressie kan het proces-verbaal wïrden
a^e^aan middels een aanbod door de OfRder van Justitie, dn kan in de vorm van
een werkstraf, Iseretraf, geldelSke tfansaetie, begeleiding©r ew» combinatie
De aangever kan Indien hijAdj dK wenst over het verloop van de zaak geïnfbrmeerd
woróten.

3. Dïufls

aksohel

Het v®®i'handen heb&en van aleohol en Êlrugs is niet toegestaan, •vanate het voorhanden
hebben VSR medieijnen welke niet aantoonfeaar in het belang van ete eigen gezondheM z^n.
Dez» moeten wopdan ingeleverd. Ook htrt hancteten in/veretrekton van AU^B or bedoelde
medi^nen is ver&ecton. l'tet vergltebt aanwaage seheolregtement bevat pagelgeving ten
aaroaen van roken, alcohol, eanitafeisen overige ÖTUQS.

Juridische definitie
• Met ge&ruik van hard- en softdrugs, zoals heraïne, cocaïne,cannabis, XTC en
paddo's en het gedragingen met betrekking tot deze drugs zijn vert>oden op basis van
de Opiumwet en deete eek de Warenwet

• Het handelen in hard- en softdrugs is eveneens verboden op basis van de Opiumimt.
Vaor gebruik en bezit van alcohol geldt de Drank- en Horecawet, waarin tevens is
aangegeven dat verkoop van alcohol aan jongeren beneden de 16 jaar is verboden.
• Het roken van tabak in openbare gebouwen, roals onderwjsinstelHngen,is wrboden
&ij de Tabatewet. Sdwten zijn veri^icht met ingang van 1 augustus 2020 de
sdwoiterreinen red<vri| te maken.

• V&or producöe en/of handel in geneesmiddelen die ate drugs worden gebruikt, is de
©ene^middetenwet van toepassing.

To ISeli^ng
WannoeF <sioorsignalen of uit een gesprek biykt dat een student onder invtoed is, dan

reageert «te sehewri hterop. De student dte onder invtoed van atedwl cf drugs de tessw vo^t,

wordt uit de les vwwijderd. Goede of slechte studieprestatieszijn hjerbij niet doorslaggevend.
Enerzijds tiast dn^s- en alcoholgebruik/-bezit het leefklimaat binnen een onderwijsinsteHing
aan en andwdjds Is het een directe bedreiging voor de onderwijsdoelstellingen.
Het onctefstdwid tussen het voorhanden hebben van drugs voor eigen getmik dan wel het

voorhanden hebben van drugs bestemd voor de handel is moeilijkte trekken. Vandaar de

volgende grensl^n: als jongeren drugs voorhanden hebben en dit aan anderen uitdelen, al

dan niet met winstoejag, wordt de politie ingeschakeld. Enerzijds om de drempel om drugs te
gebruiken hoog te houden en anderójds om een duidelijk en goed te handteren beteid te
voeren.

Minderjarigen mogen ook niet in het bezit zijn van softdrugs voor eigen gebnrik. Immers
coffeeshops mogen slechte aan meerderjarigen verko(»n. Bij middelengebruik dan wel
handel moet de grens op nut gestekt worden, inhoudende dat drugs in het geheel niet
getolereerd worden.
De school verbiedt het om alcohol, drugs of medidjnen die niet aantoonbaar door een arts

zijn vooigeschreven binnen de gebouwen of het terrein van de school te brengen. Ingeval de
school kennis heeft dan wel een redelijk vermoeden heeft, dat een persoon drugs/medicijnen

22

binnen de school of op het terrein heeft gebracht of voorhanden of op andere wijze onder
zich heeft, wordt deze persoon bewogen tot afgifte van deze goederen. De school geeft

hiervoor geen schadevergoedingen en is niet aansprakelijk voor schade, in welke zin dan

ook, voortvloeiend uit dez» maatregel.
De school verbindt deze regel en maatregel als voorwaarde tot toelating tot gebouw of terrein
van de school. Dit wordt vooraf in het schoolregtoment kenbaar gemaakt Hiermee wordt

intern rechtmatigheM van het handelen verkregen. Ingeleverde drugs en medidjnen worden

ter vernietiging overgedragen aan de politie.

gelen vanuit de school
Inschatten van de situatie en daarmee keuze bepalen wel of niet politie in te schakelen (zie
toelfchüng).
Primair

Toeirassen maabregelen
Drugs af^ewn aan de prtffie
Eventueel politie op de hoogte stellen of om advies vragen (vooral wanneer jongeren
drugs op school uitdelen, al dan niet met winstbejag)
Bepalen welke instantie te betreldten b| hulpverfening, verwijzing en
Secundair, ate er sprake is van een in de toefichüng genoemde sttuaüe:
• Ouders van minderjarige <teder(s) en slachtoffer(s) h'rförmeren
• De politie in kennis stelten als er sprake Is van feiten die in de toelichting ajn
omschreven en die overeenkomen met de jinrklis<*ectofhffie
• Alle relevante jnformaUe in verband met feiten en personen doorgeven aan de politie.
Maatregelen politie
Als doorde sdrool wordt aai^egeven dat contact wenselijk is bSvoorbedd wor tinfomiatie
over verkoo^unten, wordt met de politie contact getegd.
• Er wonft tegen de persoon proces-verbaal opgemaakt
• De oudere van de verdachte worden geïnfumeent. tenzij de wrdachte meerderjar^
is.
gelen

Het prows-verbaal kan gevolgd worden door een aanbod door de OfHder van Justitie, in de

vorm van een werkstnaf, leerstraf geldelgke transactie en begeleiding of een combinatie.
4. Vemieling
Juridische definitie
Vernieling (art. 360 Wft/S)

Het opzettelijk en wederrechtelijk vernielen, beschadigen, onbruikbaar maken of weg maken
van een goed dat geheel of ten dete aan een ander toebehoort. De dader moet dus de opzet
(mogelijkheid bewustEJjn) hebben om genoemde vernieling te ptegen en daarbij moet hij dat
wederrechtelijk, dus zonder toestemmmgflnstemming van de eigenaar doen. Ook graffiti valt
onder de werking van deze definitie. Immers: het herstellen van de schade brengt zodanige
inspanning en kosten met zfch mee dat van beschadiging kan worden gesproken.
Openlijke geweldpleging (art. 141 WvS)

Het openlijk en met verenigde krachten gewekt plegen tegen personen en goederen. Er
moeten minimaal twee daders zijn die gezamenlijk (verenigd) het gewekJ uitoefenen.
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Bovendien moet het gewekl openlgk, onverhoten en ntot heime^k zijn, dus ptaatsvinden op
ew plaats waw publiek aanwezig is dan wel doorgaans aanwerig Is.
Baldadigheid (arti 424 Sr. W^S)
Hij die op ef aan de ©penbare weg of op enige voer het pvbKek toegankelijke plaats tegen
personen of goederen enig® baktodïgheid pleegt waardoor gevaar of nadeel kan worden
teweeggebracht, wordt, als schuldig aan straatechenderg, gesü-an met een boete van de

Toellchfi
VBmieling js bet ge»^tstukmaken van iete, wn uiting van disrespect voor andenmans
e^eRdcwnmen. Vaak komt hst voort uit een (algemeen) gevoel wan onvrede met 2^0 eigen
poslüe (afwist, 6®oshekl, wrveUng) wat zieh dan uit in vemtelen. Zeker als de vernieling
adii ricrfïtop een specifiek(bewust gekozen)slachtoffer moet aandacht aan de
achtwgrencton van de vernieling woraten b^taed om herhaUng of verergering van
maatregelen tegen hrt slachtoffer te voorkomen. Van baldadigheid ®f straatsshenderij js
spralw ate de vemidfrig niet gericW i^aatevind^ maar nwer ate WQewSd gevolg van een
acBe. \töorbeetöen hiervan ^n onder 8Rd®re sehade door siweuwbaWen goeien of het
omfragpen van vuitoonfiainere.

ft&s ^wake is van eenvoudige vemialing met niet mew dan geringe sdiade, waarbij
schadevergoeding ®f sehacteherstot kan worden bereikt, treedt de school op als bem'iddelaar
voor ete schaderegeling. Het doel hierbg is dat de parken (gedupeerde(n) en dader(s)) de
zaerft onderling regelen. D® school heeft daarin geen teak om de sctede te regelen. Wel treft
de school zelf maatregelen tegen het ongewwste gedrag.
Als het gaat om een vernieling van meer dan gering omvang of schade, er sprake is van
herhaling ofgroepsdelictof als sehadevergoeding/schadeheretelniet kan woróen bereikt.

wopdtooN de p@lib'e in kennis gesteld.

latettgeten vanuit de school
Inschatten van de situatie en daarmee keuze bepalen wel of niet poliüe m te schakelen (zie
toelichting).
Primair, als er sprake is van een situatie die de school zelf afhandelt:
• Tbepassen maatregelen
• Bemkldeting in schadevengoeding of sdiadeheretet door de dader

• Eventueel zelf vorderen van schadevergoecBng
• Eventueel politieop de hoogte steBen of om advies wagen

Secundair, als er sprake is van:

• Een vernielingmet meer dan geringe schade
• VBmieMng door een greep studenten

• Getoonde omwHigheid voer sdiadeherstel / schadewigoeding
Oudere van minderjarige dadels) en slachtoffer(s) informeren
• De politie in kennis stellen ate er sprake is van feiten die in de toeltehting zijn
omschreven en die overeenkomen met de juridische definitie

• Bemicktelen in schadevergoedhg door oudere^eraorgere dader
• Alte relevante informatie over feiten en personen doorgeven aan de politie
• Met slachtoffer ondersteunen en stimuleren bij het doen van aangifte.
latoegelen politie

Tegen de vwdachte kan proces-verbaal worden opgemaakt.
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Ate aan de criteria wordt voldaan wordt de verdachte naar HALT verwezen, aftankelijk van
de waarde van de schade en als de student minderjarig is.
Het informeren van ouders dader en sladitoffer.

In schadevergoeding tussen (oudere) dader en slachtoffer wordt bemkldeM.
aatrageton
Het proces-veriDaal kan door een verwijzing naar Halt worden afgedaan.
De aangever kan indien h^/zi] dit wenst over het verioop van de zaak geïnformeerd worden.

Algemene definitie
Het voorhanden hebben van voorwerpen die het karakter van een wapen dragen of die als
wapen worden aangewend en waan/an het voorhanden hebben hl verband met het volgen
van onderortjs niet nodig fe.
Juridlseh® deflniüe
De bij wet verboden wapens en de gedragingen dte met deze wapens verboden zgn, zijn

gedefinïeeróin de Wet Wapens en MunKie. Hier is geen korte juridische definitievoor te
gevw.

Toeltehüng
Veel onder jeugdigen circulerende wapens valten niet onder de werkfrig van de Wet Wapens
en Munitie omdat ze qua afmeting of model net even iets anders zijn. Todi zijn veel van deze
wapens daardoor niet minder gevaarlijk en daamiee onwenseigk. Hierby valt ter denken aan
zakmessen of ^wone messen maar ook een wapenstok of honkbaBcnuppel. In het kader
van het volgen van onderwjs is het bezH/worhanden hebben van wapens en worwerpwi
niet alleen onnodig, maar tevens gevaariljk en bedreigend voor het klimaat binnen een
onderwijsinstelling.
De school verbiedt het om voorwerpen die het karakter van een wapen dragen evenals

voorwerpen die als wapen kunnen worden gehanteerd (wanneer bijvoorbeeld een
schroevendraaier wordt gebruik om mee t® dreigen) }n bezit te hebben of ate wapen te
hanteren.

Ate de school kennis heed. dan wel een redeHjk vermoeden heeft dat een persoon een
dei'gelijk vwipen berit of ziet dat een voorwerp als wapen wordt gehantewd txnnen en
rondom een vestiging van de schoot, wordt de bezitter van het wonwrp bewogen tot afgiflte.
VBrvolgws worden de wapens ter vernietiging aan de politie over gedragen. De school geeft
Mervoór geen schadeve»goedlng en is niet aansprakelijk voor sctede m welke zin dan ocrft,
welke voortvtoeit uit des» maatregel.

De school verbindt deze regel en maatregel ate voorwaarde tot toelating tot tet gebouw of
terrein. Dit wordt vooraf in het schodreglement kenbaar gemaakt Hiermee wordt
re<AtmatigheJd van handelen vetkregen. Atigegeven viraipens en bedoelde wowwpen
worden ter vernietigingovergedragen aan de politie.
Indiwi het om wapens en gedragingen gaat die vatten onder de werking van cte Wet Wapens
en Munitie is poBüoneel optreden vereist De politie wordt in kennis gestekt. De politie kan
om advies gewaagd worden of het gaat om een wettelijk verboden wapen.
ton vanuit de school

Inschatten van de sifaiatieen daarmee keuze bepalen wel of niet politie in te schakelen (zie
toelichting).

25

Primair, als er sprake is van een sitüate die de school zelf afhandelt
• Ingeleverdö wapens en werwerpen afgeven aan de notitie
• Eventueel petitie ©p da hoogte stellen en/of om aehms vragen.
Seeundgh-, ate er sprake is van een in de toeBehting genoemde sibiaöe
• Ouders van mindeilarige daëw(s) en 8la®hte»(fer(s) infönneren
De politie in kenni» stoMén wannew sprake is van feiten die in de toelichting ^jn
omsehrevera en dte evweenkomen met de Juridischedefinitie.

• ABe rotevants infemiatio in vertand met feiten en petsenen doorgeven aan de politie.

^ï^ï- GL^
Tegen sto wdstótte kan ^©cess-verbaal wwsten ©egemaskt
OiKtere

vwetechte en slacNeffw infemwen.

^ r?» n n

Hetpi-o©№-wrt>aal kan woreten a^edsan met een aanbel d®@r de Officiervan Justitie; dit
kan ta tfe vomn van ew> , toersfraf, geldelijk® fransaeti® en lïegetoiding of een
cem&ihafie.

6. Diefstal
Juridisch!

Eeiwewlig» diefs^tfsfi 3W W^^

Enig goed, dat gehed ®f ten ttote aan een ander tadbehoort wegnemen met het oogmerk het

wederreehtel^k toe te eigenen. Het doel van het wegnemen moet de toe-eigening z^n; om er
ate Iteer w meester ©ver te gaan besehikken. Als een goed wordt gestolen met da bedoeling
om het te wri^pwi,blijfthet diefstal. Inwwrs, er wenit dan gehandeW alsof er ate heer en
meester ©ver besebBet worót

G«kwalMe99i^9 di9fsM ^ 31a W^S)
Idem 310 Sr, bï getogenhaid van brand, ®nq?lofRng;
Idem 31© Sr, gq^e d doof twee of meer verenigde personen;
Idem 310 Sr. ate ^ dader zich de toegang tet de plaats van het misdrijf heeft verschaft of het
weg te ftemen goed onder adjn bereik heeft gebracht ttoor middolvan braak, verbreking of
intóinwftifig,vafi valse sleyWs. van een valse onter ef vals kostuum.
Dw^Qlmetgsw^^att 312 WvS)

Idem 3TO/3T1 SF. aïs voorafgegaan door, vs^ezdd van of gevolgd door geweU of bedreiging

met geweld tegen persenen, gepleegd met het o®gmerk om de diefetal voor te berexlen of
gemakkelt^t te maken, of em &g &etrapping op hstordaad de vludït mogelijk te maken van
zichzelf ®f andere cfiBelnemere aan het misdrgf ®f het bezit van het ^stoten goed te
verzeteFW».

A^ei!slnffftrt. 3t8WvS)
Met het dod ziehzdf of een ander te bevooFdeten. iemand door geweld of bedreiging met
geweld dwingen tot het afgeven van enig goed dat geheel of ten dele aan diegene of een

derde toebehoort.

Afdre^fng (svt 318 W^S)
Idem 317 Sr, met dien verstande dat het dreigmteldel geen geweld is maar smaad,

smaadschrift of openbaring van een geheim.
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Handel en heling (art 476 en 417 bis WvS)
Opzet- dan wel schuldhfriing: Het kopen, krijgen of voor hanen hebben van gestolen of
iMegate goederen, bijv. het te koop aanbieden of kopen van bromfietsenomtereleten,
autoradto's, vuurwerk, kleding, cd's e.d. wiarvan vermoed kan worden dat die goederen
gestoten of illegaal te koop worden aangeboden.

Toellchdno

Ingeval van een inddentete kleine diefetal, waarbij geen kwaBfteattes als bedrold in

311/312/317^18 Sr voorkomen en waarbij de schadevergoeding ofteruggaw van het

gestolen goed kan worden bere'ikt, treft de school zelf maatregelen, afhankeiyk van de wens
van de benadeekle. Als het gaat om hwhaling of om een goed met meer dan geringe waarde
of als wïrdt voldaan aan een van de kwalificatiesgenoemd in de artikelen 311/312/317.318
Sr., dan wel ate schadevergoeding of teruggave niet mogelijk is, dan stett de school naast de
te nemen maatregeten ook de poHüe h kermis.
ton vanuit de school
Inschatten van de sttuatte en daarmee keiu» bepalen vml of niet politiein te schakelen (zie
todidifing).

Primair, als er sprake is van een situatiedie de school zeff aftendett:
• Bemiddeling in teruggave of schadevergoeding gestden goed.
Secundair, als er sprake is van een in de toeUchttig genoemde situatie:
• Oudere van minderjarige dadels) en slachtoffer(s) informeren
• De politieIn kennis stellen ate er sprake is van feiten die in de toettehting zijn
omschreven en die overeenkomen met de juridische definitie

Alte relevante informatie over feiten en personen doorgeven aan de poBtie
• Het slachtoffer ondersteunen en stimuleren bij het doen van aangifte.
atregelen politie
Tegen de verdachte kan proces-verbaal worden opgemaakt. Als aan de criteriavoldaan
wordt, verwijzenvan de verdachte naar HALT (als de student minderjarig is).
BemMdeling bij teruggave of sdwtovergoeding gestoten goed.
OiKters dader en slachtoffer infomwren, teroaj deze meerderjarig zijn.

aatrogeton
Het proces-vertoaal kan ctoor een verwijring naar HALT worden afgedaan, afhankelijk van de
waarde van het goed.

Bij recklive of een ernstige vorm van diefetal kan het (Moces-wrbaal worden a^edaan door

een aanbod door de Officier van JusÜÜe. Dit kan in de vorm van een werkstraf, leerstraf,

geldelijke transactie of een comynatie hiwvan.
De aangever kan ate hij/zijdit wenst over het verloop van de zaak geïnformeerd worden.
7. Vuurwe

zit en -handel

Algemene definiüe

Het voorhanden hebben van en/of handelen in vuurwerk.

Juridische definitie
Het voorhanden hebben van en/of handelen in vuurwerk buiten de daartoe aangewezen

periode, als ook het voorhanden hebben van of handelen in verboden vuurwerk ongeacht de
periode.
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ToeltehttRg
VUunwrk hoeft op ach rtet gevaariijkte zijn, mits het gaat om goedüetotuïlvyurweik en ate

het ®p voorgesdiFewen wi|z» werdt afi^stoken. Bij het afsteken van vuurwerk in ©fnab^
greepeo mensen, seoatB ep sdtoolpteinen, fe eehter reöel gevsar voor (enreUg) tetsel

aanwezig. ZsSwr ate het ateteken ervan een 'spel' of 'sport'wwdt C^i^teffendvuumwk

vare)®tzaakt dowgaans enrust omter mensen wit tot irritatie ®f agrossie tein totden.
Daarnaast ver r^uitóer^toffwtd vuün»»rk doorgaans wn ZBdafrige gelródsovorfast en
hindervoCTde

seboalefa^

DeseheelveFbiedt'omctozerodenwuiwerkmeetenemeninde

terre^Waroan.

Ate d® s^wad vreet Qtwmw^, dat een pwsGon wu»w®»k heeft maegwemen in het
gebeuw ®fti8welnwan^de schoot, wMdt dftvuurwei* mg^»men. Ate net oin een suftstentiëte
Iweveelheid gaat, kan bitter v^nto^ng aan de polite werden ovwgedi'agen. De school
ge^k hiawor geera scha^»v«Fgosdu^ en is net aanspratotijk V®GF schade in
sdn dan

w*> welfee veortvtedt u» dwze n»aafr«@el. HiBt vwbed em vuurwwlt mw f »

>^i ?

hwwt^ te hebben ef q? andarê m«ii©r ©ndw sdch t» hsbbart in de gebouww o»
tiwr '
vam ^8 school, griëtt als worwaarde tot t@elatir^ t&t gebouw ef terreta. Dn werdt in het
seheotraQtemwit ken&asr gemaakt 2®dat er roehönat^ tegen kan wereton ©pgetredeo.
politte in. tWzsWe geldt
als het gaat ®m ®en msw dan één stuk vuürwerit, et ®m hand^ in vuurwerit buit&n d®
daértoe tG^isstane pertode, 0e polftBe kan em ad^4es w@fden gevraagd ever d® vraag of
gaat ©m ewi wataowrtpeïjing. de ernst ervan ®n of aangifte wenselijk is.
Ate erspBdse is vw vwb®d®n vuyt!wet1< sdwkeltde s<^od alüjd <te

iten vanuit de school
van et® sftuatie en daarmee keui» ^epaten wet ®f niet pditfe in te schakelen (ae
Primair, als er sprake is van een situatie die de school zelf afliandelt
•

• tngetover^ vüurwei'k, indten een substanüëte hoeveeBieid, afgeven aan de poliüe
• Eventuecil poUBa op de hoogte stellwi en/of om advies vragen.
Seeunctew. ate er sprake fe van verboden vuurwwk (^<ere, vuurpyien en dergelijke), bezit

buiten de toegestane peiiede, van een meer dan geringe hoeveelheid (meer dan één stuk)

vuurwwk, handrt in vuurwerk, afetaken van vuurwerk buiten de toegestarw periode, kan de
sehoofc

• Ouders wn raindeflarige dactei<s) en sla(*rtoffer(s) informeren
• De politie in kennis stolteo ate er sprake is van Ntsn die in de teeltehting ïsijn
©nisehcewn en die evweenteomen met d® jwidische definitie.
• Alte ratevanto hifomnatte over feiten en personen doorgeven aan de politie.
Tegen cte vwdaehte ton groees-verbaal worelen opgemaakt Als aan de atteria wordt
voldaan (bij minderjarige stuétont) w>rdt naar MMJ verwezen. Oudere/verzorgers wrdachte
Iwaaire ten OM
Het proees-verteaal kan met een verwjjzing naar HALT worden afgedaan in geval van een
minderjarige student
Bij reddwe of een grote schaal van in bezat hebben of handel kan het proces-verbaal worden
a^edaan met een aanbod door de Offider van Justitie; dit kan in de wnm van een werkstraf,
leerstraf, geldetijke transactte, b^ieleielingof een combinaüe van deze maatregelen.
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8. Se

te intimidatie

Algemene dftfinltte
Hiervan is sprake ate iemand wordt geconfronteerd met ongewenste seksueel gettnte
aandadtt in de vomi van verbaal, fysiek of non-verbaal gedrag dat door degene dte hiermee
geconfronteerd wordt als onaangenaam wordt ervaren. Het gaat hierbij om gedrag dat
plaatsvindt binnen of in samenhang met de onderwijssHuatie en kan zowel opzettelijk als
onopzettelgkrijn.

Ate er sprake is win seksueel misbruik ckx>r een medewerkw wan de school gaat het <wn een
zedenmisdrgf. Bij een zedenmisdnjf gektt een aangifte- en meklplteht. Deze wetteigke en
meMplicht is beperkt tot seksueel misbruik van studenten die op het moment van het
mtetmiik jonger zijn dan aditüenjaar.
ToeUchting
OnctorwijsinsteBingen rijn verplicht een veBig teer- en werkklimaat te creëren voor studenten
en personeelsleden. S^tsuele intimktotie komt bhnen alle typen onderwijrinstetóngen voor.

De seksuele jntimktetie is vaak een kwestie van machtsverecWI tussen leraren en studenten.
tussen mannen en wouwen. Seksuele inttnkJatie kan zich bij VBrschiltonde parqen
voontoen:
• Student-student

• Personeel-student
• Student - personeel
• Personeel - personeel

Het ondergaan van seksuele inümkiaüe heeft vaak nadelige gevolgen ww betrokkene. Voor
studenten kan dit een aantekNng zijn een ander vak te kiezen of van school te gaan. Vsrzuim
en slechte leerprestaties kunnen het gevolg rijn. Ook kunnen zij later psychische en/of
emoüonete schade ondervinden.

Seksuele intimidatie kan een heel scala van fysieke handelingen omvatten zoate: knuffelen,

zoenen, op schoot nemen, handtastelijkhedwi, weg wrepwren, tegenawi gaan staan.,
moedwillig botsen. Seksuele intimidatie kan zfch echter ook in verbale wrm manifesteren
zoate: temand op een bepaakie manier aanspreken, seteueel getinte opmerkingen,
dubtolztnnigheden, seksueel getinte grawen, sduiine moppen, stoere verhalen rond
seksuele prestaties, opmerkingen over uiterNjk en kleding, wagen naar seksuele ervaringen,
uitnodigingen met bijbedoelingen, afepraakjes witten maken, unnodiging tot seksueel contact.
bedreigingen.

Tevens kan de intimklatiesook bi de wrm van non-verbaal gedrag geuit worden zoals:
staren, gluren, tonken, knipogen, in ktecBng gluren, seksueel geünte cadeau^es. AUeen
degene dte test heeft van seksuele intfanidaöe kan een klacht indienen, al dan niet met hulp
van de contactpersoon van de school of via de vertrouwenspersoon bij de eventuele
aanwezige klachtencommissie of het bevoegd gezag.

Idplicht seksueel misbruik en seksuele Intimidatie

Ate een personeelslid seksueel misbruik pleegt jegens een student of als hiervan
vermoedens bestaan, z^n besturen van ondeiwysinstellingen verpBcht om direct contact op
te nemen met de vertrouwenslnspecteur Als uit overieg met de vertrouwensinspecteur van
de onderwijsinspectie blijkt dat er sprake is van een redelijk vermoeden dat dit misbruik heeft
plaats gevonden, dan dient het bestuur daarvan onmkldeBijk aangifte te doen.
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Pereeneelsteden zijn wettelijk verplicht het besftiur van de schod dreet te hifomieren als zij

op d® hoogte zijn van seksueel misbruik of seksuete irrtlmklatie van een student of
'én vanuit de school

De cenfei^ersoonvan de school schat in of de vertreuwenspersoon moet worden
• Er fe een eoRtaetpwsoori ep ieGlere seho®! en vestiging daarvan aangesteld. Mij/zij is
eerste aanspreekpynt bg wagen ®f klaehten
• D® aanwezigheidvan wn contac4aeF8®onis bekwidgemaakt bij nwdewerkecs en
• Het school h®^lMR interne vertróuwenspereoonaange^ahslen heeft een externe

varfr@uww»sinspeetS9yr van de orwlm'wijsinspeeBe
• Ms sprake is van sel^ude inümidato werden bij mlmteijarigen a^d de

ov^s/VBKEorgers van het slaehtelfer. na ©verieg met de vertrouwenspersoon en de

• Door tf8 seheol woedt aan het pwseneel, studenten w ouders/verzCTgerehifonnatie
verschaft ovw hoe op de sehool woreft ©ingegaan met seteuete ifïtómidatie, welke
tw^^KhwSww zijn OTI een klacht in te dtenen. ÏBvens zet de school rich in om
prwenttave acövitaiten en maafregeton uit té weFBn.

Als d®®F 1^ slaehtoffep ©fficieeleen

bij de politiekan hier de
via de politie. Openbaar Ministerieen

procedure in gang wordwi gezet Dez»
derasftt&ank.

juróregeten
Afhanke^k van de ernst van het feit, kan het proces-verbaal worden a^edaan met een

aanbodtransacüe wa do Officiervan Jusüte dan wel met het aanbreien van de aaak bij de
Kinderrediter/Meervoüdige kamer.

De aangever weidt over het vertoop van de zaak geïnformeerd.
T

tbea»e in

F®nd de school

Algemene deflnttle
Bij ©i^ewreostb«iod< kgn bijvoorfeeeldgedadit woróen aan personen in of rond de school
met eriffrineteacUviteiten(dealen, heting),studentan van ander onderwijsinstellhigendie
pR*>temen veroorsaken of pwsonen dte komen

om

iemand te inUmkteren/mishandeten.

bijwor&eetóouders die verhaal tomen haten b^ studenten, personeel, dffectie.

Juridisch® deflnróe
Zieh èewflcfeffep wrt>@cten grom/ (arti^ 461 WvS)
Hij die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, zich op eens anders grond waarvan de toegang op

een voor hem blijld&are wijs» door de redithebbende is wrboden, bevindt of daar vee laten

lopen, wordt gesü'aftmetgeklboete van de eerste categorie.
LokaaSwwlobpeuk (artikel 139 WyS)

Hij die in een voor de openbare dienst bestemd lokaal wederrechtelijk binnendringt, of

wederreehteUjkaklaar vertoevende, zich niet op de vordering van de bevoegde ambtenaar
aanstonds verwijdert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of
een geklboete van de tweede categorie.
Hij die zich de toegang heeft verschaft door middel van braak of inklimming, van valse
sleutels, van een valse order of een vals kostuum, of die zonder voorkennis van de
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bevoegde ambtenaar en andere dan ten gevolge van vergissingbinnengekomen,aldaar
wordt aar^etroffenin de voor de nachtrust bestemde tijd, wordt geacht te zijn
binnengedror^en.Als hij bedre^ingenuit ofridi bedient van middelen geschikt om vrees
aan te jagen, wordt hij gestraft met gevangenisstrafvan ten hoogste een jaar of een
geldboete van de derde categorie. De in de eerste en derde lid bepaaMe gevangenisstraffen
kunnen met een derde worden verhoogd, irejientwee of meer verenigde personen het
misdn}f plegen.

Toelichting
Bovenstaande wordt als bedreigend of erg onprettig ervaren. Zeker als daadwerkeigk qsrake
is van bedreigingenof als er fysiek of verbaal geweld wordt gebruikt, heeft dit een negatief

effect q? het vetligheidsgevoel In en rond de organisatie.

Als de persoon in kwestie ondanks dez» waarschuwing fe>ch terugkomt, dan heeft elke
burger ui Nederland het redit om een verdachte op heterdaad aan te houden. De directie

kan dit recht dus gebruBwn om jongeren, oudere of ander lieden aan te spreken als zij

ondanks waaredwwingen toch zomler teaestemming de sdrool <rf terrein betreden. Hetselfde
gekit in geval van tokaal vredebreuk.

jurtregelen vanuit de school
Inschatten van de situatie en daarmee keuze bepalen wel of niet de politie in te sdiakelen.
Primair, als er sprake is van een situatie die de school zelf afhandelt

• Personeel van de sdrool kan mensen die rond de school tapen en daar niets te
zoeken hebben wegsturen en een waarschuwing geven.

• Personeel wn de sdiool kan oudere/verzorgerswn verdachte Jongeren infonneren
en verzoeken om het ongewenste gedfag te doen stoppen.

• De direcfa'evan de school kan, wanneer de problemen aanhouden, als tweede stap
een schriftelijktoegangsverbod uitreiken.
Secundair, als er sprake is van betrcKling gebouw of terreinondanks toegangsverbod:
• De school kan dan betreffende persoon aanhouden (zorg voor getugen) en de politie
bellen. (Let op: aanhouding is niet hetzelfde als vasthouden of opsluiting. Betreffende
persoon zou dat namelijk kunnen aanmerken ate 'gijzeling'ofwederrechteBjke
wtjteidsberoving).

• BS twrhaling of toename kwalitatiefen/of kwantitatief)van de pnAtemaÜek kan de
school de politie betten.

tngeten politie
Tegen de verdacWe kan proces-verbaal worden opgemaakt. Ouders/verzorgere verdachte
mindeirjarigejongere informeren en veneoeken om het ongewenstegedrag te doen stoppen.
gelen

Als het een vcriwassene of meenteijarige student betreft kan voor het PV ter zake van

overtreding 461 SR een transacKe worden aangeboden of kan de verdachte worden
gedagvaard voor de kantonrediter. Als het een mBiderjarige betFeft en er is geen sprake van
reckJi've kan de Jongeren naar HALT worden verwezen. In geval van reddhw kan een
transactie worden aangeboden.
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Ui er ing s ppenplan n is en -lcohol middelb re
scholen
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van

an

scholen etorefe/^e afspraken te mafren
rond ft9 scholen twvg te dringen.

spelen gezanwnlijk eptivlskm

in cte

süyel tegen

open
»se/mfcto/tere

^ank-en~dnigsg9bmH<van d9 ZuWwnse

TwlntreduGtie:

Ato middelbare sehoten inZutphen vinden het belangrijk een veilige,en i
l te bteden aan onze studenten.

^ëo^imerrt^gaat^©p de afepraken diewijate scholen onderling hebben gemaakt rond het
1 van gebruik van drank en drugs door onze studenten'

We he6ben gezoeht naar een gezameniyka aanpak van de prebtematiek. Deze aanoak is

gelsaswrel op 4 petere:

l' s^9naterin9de®r d®e®nten: herkennen van gebruik en tennis over beteid van school
ï. Vöorijehüng sfaidenten: aandacht voor genotmiddelen

3. B®teid: wat doe je als school b^ gebruik, cteaten, welke centrotes etc.
4. Ouders: hoe werden ouders betrokken, zowel preventief ate curatof

DaZutphense mJAtolbare schoten willen gezamenltjk optrekken In de;

dranSt en drugsgebruik door onzejongeron. Hiervoor hebben we i

afspra en gemaakt en veeron de scholen acüaf ovarieg Merewr.'

punt 1: SIgnatoring door docanton: herkennen van gebruik en kennis over beleid van
Afepraten:

Ejke «^®®l,v®rzorgt training voor een aantal docenten. Zodat er op elke school
wldoende doeentenjn staat zijnom gebruik van genotsmkJdetengoed'te'kunnen

%^a!T?n-'. ?e_b?trefterKte doG8nton~ku"ïW als expertindes^KXriworden'jngezet
Bke^schoolzorgt voor een aantal vrijte verkrijgen blaastesten waarmee even^eeF

alcohol gebruik kan worden vastgestekl.

punt 2: Voorlichting studenten: aandacht voor genotmiddelen

Afspraken:

Alte schoten hebben beleid opgesteld waarin ze aandacht l
voorstüdentw. Deze voorlichting kan per school een eigen invuTling~krtoen"<

hierbg^n: digitale lespakketten, gastlessen, projechveken, mentoites8e?i7bio7<5£'of
verzorging lessen, ofjaarbredeworiJchUr^. ' "'-"—"'"" """——""
B!"nen de_eerste drie.te®riar®n iselke student inZutphen goed geïnformeerd over de
risfaso's van de verschillende genotsmjddelen.

punt 3: Beleid: wat do® je als school by gebruik, dwton, wel controles etc.
v.

D®_schoolregels op alte scholen zijneenduMjg bijgebruik van drank en of drugs door

een student. Op alle scholen geldt het betrapt'worden op gebruik van drank ofdrugs
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in ofrond..de sch001 ate mogelijke reden tot schorsing en mogelijke inschakeHna van

politie(wijkagent)

op alte 8chotenworden bij tot constoteren van drank of drugs gebruik van studenten
de ouders betrokken b$ ow zorg traject rond de betrefiwide'mindeijarige shident"

De schoolregels zijn op alte scholen duklelijk en zichtbaar gecoinmunroeerd met aite
De schoten met kluisjes hebben actief beleid op het gebied van controle van deze
Mirisjes.

De schoten ondertrouden warme contacten met de politte,gemeente en de

jongerenstraatcoaches van perspectiefin het kader" van heiwnvenant vdliae
scholen.

K{ signalenvan gebruikburten de schoten, houden de scholen elkaar onderling op de
hoogte.

punt 4: Oudere: hoe worden ouders brtroi

Afspraken:

zowel p ,

f ate curatief

Alto schoten oiganiserenvoortichttig over genotsmkldelen voor oudere. De exacte
invulBng van deze avonden kan verschilten'per school. Bijvoorbeeld;"'

jaar of nivTOU. vooritehting per klas. vooriichtingüidenseen aparte ouderawnd'.'De"
scholen krijgen elk jaar een aanbod van Tactus'om deze voorBchtir

te verzsorgen.

Op alle schoten worden bijhet consteteren van drank of drugs gebruik van studenten
de oudere betrokken bijeen zorgto'aject rond de betreffende minder^r^estudOTÏ'
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