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Inleiding 

Voor u ligt het schoolveiligheidsplan van het Rythovius College Eersel. Een plan, dat iedere school in 
Nederland in het kader van de arbo-wetgeving voor scholen moet hebben en hanteren. 
 
Het Rythovius College heeft in haar beleidsdoelstellingen expliciet verwoord, dat zij een veilige leer- en 
leefomgeving wil bieden waarin leerlingen en medewerkers samen met, van en door elkaar leren. Om 
dit ook in de toekomst te waarborgen is een aantal procedures en protocollen opgesteld op het gebied 
van veiligheid. Deze procedures en protocollen zijn in het plan opgenomen. 
 
De school heeft samen met de gemeente Eersel, de regiopolitie Zuid-Oost Brabant, en met de 
leerplichtambtenaren van de gemeenten Eersel, Bladel en Bergeijk een convenant opgesteld. Hierin is 
vastgelegd, dat er in goed overleg samengewerkt wordt aan het oplossen van sociale 
veiligheidsproblemen met betrekking tot de in deze gemeenten woonachtige jongeren van 12 tot 18 
jaar. Deze samenwerking is niet vrijblijvend, maar vraagt van alle betrokken partijen een 
inspanningsverplichting tot het creëren en borgen van een veilig leefklimaat voor alle bewoners van 
Eersel, Bladel en Bergeijk. Dit convenant is in november 2007 door betrokken partijen ondertekend en 
is als bijlage van dit plan bijgevoegd. 
 
Het schoolveiligheidsplan vormt op zich geen garantie voor een veilig leef- en leerklimaat op school. Dit 
vergt voor alles een proactieve en betrokken houding van alle medewerkers en een klimaat waarin 
leerlingen en medewerkers elkaar op een respectvolle wijze bejegenen.  Veel zaken kunnen op 
eenvoudige wijze worden opgelost. Voor die incidenten waarvan een nauwkeurige registratie 
noodzakelijk is zijn met de hoofdstukken 5 tot en met 14 protocollen opgenomen. 
 
Het invullen en archiveren van kleine incidenten past niet in de cultuur van de school, waarin vooral een 
open communicatie over gesignaleerde problemen centraal staat. Het kennen en erkennen van 
leerlingen en medewerkers in de kleinschalige setting van het Rythovius College en de aandacht voor 
dat wat zij nodig hebben om goed te kunnen functioneren zal, hopen wij als Managementteam, in de 
nabije toekomst voldoende garantie bieden voor sociale veiligheid en cohesie. 
 
 
Eersel, november 2013 
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1. Waarborgen sociale veiligheid 

1.1. Algemeen 

Om in de school een goed en veilig schoolklimaat te creëren zijn tien gedragsregels opgesteld, welke 
zijn beschreven in het Schoolstatuut als de Tien Geboden. Daarnaast zijn in het Schoolstatuut algemene 
regels opgenomen, waaraan alle betrokkenen van het Rythovius College zich dienen te houden. Om 
ervoor te zorgen dat deze regels door iedereen worden nageleefd wordt een zowel preventief 
(voorkomend) als repressief beleid gevoerd. De nadruk ligt hierbij op het preventieve aspect. Dit gebeurt 
onder meer door vroegsignalering en doorverwijzing. Hierover is meer te lezen in paragraaf 1.2. 
 
In paragraaf 1.3 is beschreven aan welke overtredingen in dit schoolveiligheidsplan aandacht wordt 
besteed; in principe zijn dit alleen de zwaardere overtredingen. Wanneer leerlingen de schoolregels 
overtreden komen in principe sancties in beeld. Deze kunnen uiteraard ook preventief werken. Hieraan 
wordt aandacht besteed in paragraaf 1.4. 

1.2. Vroegsignalering en doorverwijzing 

Vroegsignalering en doorverwijzing hebben als belangrijkste oogmerk het escaleren van bestaande 
problematiek te voorkomen. Mentoren, docenten en adjunct-sectordirecteuren (ASD’s) proberen zo 
vroeg mogelijk bij de aan hen toevertrouwde leerlingen persoonlijke problemen te signaleren en daar 
ruim aandacht aan te schenken. Wanneer het oplossen hiervan niet binnen afzienbare termijn mogelijk 
is dan wordt de betreffende leerling zo snel mogelijk doorverwezen naar de derdelijns externe 
hulpverlening. 

1.3. Overschrijding schoolregels 

Om voor alle betrokkenen een gezond en veilig schoolklimaat te kunnen realiseren heeft de school 
schoolregels opgesteld. Deze geformaliseerde regels zijn opgenomen in het Schoolstatuut van het 
Rythovius College. Bij dit alles staat respectvol handelen van medewerkers en leerlingen voorop.  
 
Hieronder staan de overschrijdingen van de geschreven en ongeschreven regels waaraan in het 
Schoolveiligheidsplan aandacht wordt besteed. Hierbij is steeds een korte beschrijving van de 
overtreding gegeven, zodat het voor iedereen duidelijk is aan welk gedrag bij deze overtredingen moet 
worden gedacht. 
 
Verbale agressie 
Het verbaal of schriftelijk en/of elektronisch bedreigen, discrimineren, intimideren, ernstig beledigen of 
uitschelden van een persoon. 
 
Fysieke agressie 
Het uitoefenen van enig feitelijk geweld op het lichaam van een ander. Dus ook het uitdelen van een 
goedbedoelde tik kan hieronder worden verstaan. 
 
Vernieling 
Het opzettelijk en wederrechtelijk, vernielen, beschadigen of onbruikbaar maken van enig goed, dat 
geheel of ten dele aan een ander toebehoort. 
 
Diefstal 
Het wegnemen van enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, met het oogmerk dit 
zich wederrechterlijk toe te eigenen. 
 
Alcohol- en drugs (bezit, -gebruik en -handel) 
Het bezitten, gebruiken of verhandelen van alcohol of drugs op of rond de school. Hieronder vallen 
ook medicijnen welke niet aantoonbaar in het belang van de eigen gezondheid zijn. 
 
Vuurwerkbezit en –handel 
Het voorhanden hebben of gebruiken van en/of handelen in vuurwerk. 
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Wapenbezit 
Het voorhanden hebben van voorwerpen die het karakter van een wapen dragen of die als wapen 
kunnen worden aangewend en waarvan het in het bezit hebben in verband met het volgen van onderwijs 
niet noodzakelijk is. 
 
Seksuele intimidatie 
Ongewenste seksueel getinte aandacht in de vorm van verbaal, fysiek of non-verbaal gedrag dat door 
degene, die hiermee geconfronteerd wordt, als onaangenaam wordt ervaren. 

1.4. Sancties 

Sancties komen in beeld wanneer leerlingen zich niet aan schoolregels houden. De school acht het niet 
wenselijk het beleid rondom sancties volledig dicht te timmeren. Het is aan de adjunct-sectordirecteur 
(ASD), en in uitzonderlijke situaties aan de conrector en/of rector, in individuele gevallen de strafmaat 
te bepalen. In principe geldt voor het volgende vergrijp de hieronder beschreven sanctie. 
 
Verbale agressie 
De maatregel bestaat uit het aanspreken van de betreffende leerling / medewerker. In voorkomende 
gevallen kan aan de leerling een pedagogische straf zoals het maken van een werkstuk en aan de 
collega een disciplinaire maatregel worden opgelegd. De ouders van de dader worden door de ASD op 
de hoogte gesteld van het voorval. Aan de ouders wordt gevraagd aangifte te doen bij de politie. 
 
Fysieke agressie 
De maatregel bestaat uit het aanspreken van de betreffende leerling / medewerker. In voorkomende 
gevallen kan aan de leerling een pedagogische straf (het maken van een werkstuk) of een schorsing 
worden opgelegd. De ouders van de dader worden door de ASD op de hoogte gesteld van het voorval. 
Aan de ouders wordt gevraagd aangifte te doen bij de politie. Tegen medewerkers, die zich hieraan 
schuldig maken, kan een disciplinaire maatregel worden genomen door de schoolleiding. De 
benadeelde doet in principe aangifte bij de politie. 
 
Vernieling 
De maatregel bestaat uit het aanspreken van de betreffende leerling / medewerker. In voorkomende 
gevallen kan aan de leerling een pedagogische straf (het maken van een werkstuk) en aan de collega 
een disciplinaire maatregel worden opgelegd. De schade wordt op de dader(s) verhaald. Er wordt 
aangifte bij de politie gedaan. 
 
Diefstal 
In het geval van diefstal wordt door de school of door de gedupeerden aangifte bij de politie gedaan. In 
alle gevallen worden de ouders / verzorgers op de hoogte gesteld. Tegen leerlingen worden 
maatregelen in de sfeer van schorsing of verwijdering genomen. Aan medewerkers wordt een 
disciplinaire straf opgelegd. 
 
Alcohol en drugs (-bezit, -gebruik en -handel) 
In alle gevallen wordt door de school aangifte bij de politie gedaan. In alle gevallen worden de ouders/ 
verzorgers op de hoogte gesteld Tegen leerlingen worden maatregelen in de sfeer van schorsing of 
verwijdering genomen. Aan medewerkers wordt een disciplinaire straf opgelegd. 
 
Vuurwerkbezit en –handel 
In alle gevallen wordt door de school aangifte bij de politie gedaan. Tegen leerlingen worden 
maatregelen in de sfeer van schorsing of verwijdering genomen. Aan medewerkers wordt een 
disciplinaire straf opgelegd. 
 
Wapenbezit 
In alle gevallen wordt door de school aangifte bij de politie gedaan. Tegen leerlingen worden 
maatregelen in de sfeer van schorsing of verwijdering genomen. Aan medewerkers wordt een 
disciplinaire straf opgelegd. 
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Seksuele intimidatie 
De maatregel bestaat uit het aanspreken van de betreffende leerling / medewerker. In voorkomende 
gevallen kan aan de leerling een pedagogische straf (het maken van een werkstuk) en aan de collega 
een disciplinaire maatregel worden opgelegd. In gevallen waarbij sprake is van fysiek contact en/of 
mondelinge seksuele intimidatie van een medewerker met een leerling wordt de klacht doorgespeeld 
naar de Klachtencommissie van Ons Middelbaar Onderwijs. In dat geval wordt de betreffende 
medewerker geschorst dan wel verwijderd. De benadeelde doet in principe aangifte bij de politie. 
 
Belangrijk! 
Overigens is de school van mening, dat in al deze gevallen vooral maatwerk moet worden geleverd. Het 
opstellen van procedures en protocollen in deze wordt door haar ook vooral gezien als een leidraad hoe 
in dergelijke situaties kan en soms moet worden gehandeld. 



Schoolveiligheidsplan Rythovius College – november 2013  7 

2. Protocollen sociale veiligheid 

2.1. Algemeen, de SAVUE-systematiek 

In dit veiligheidsplan is een aantal protocollen opgenomen. De gehanteerde protocollen, in het geval dat 
bepaalde (school)regels worden overtreden, zijn uitgewerkt in dit hoofdstuk. Op school wordt bij andere 
protocollen, bijvoorbeeld omtrent speciale zorg voor leerlingen gebruik gemaakt van de zogenaamde 
‘SAVUE’-systematiek. De protocollen in dit veiligheidsplan zijn eveneens volgens deze systematiek 
opgebouwd. ‘SAVUE’ staat voor Signaleren, Analyseren, Voorbereiden, Uitvoeren en Evalueren. Het is 
de bedoeling dat deze stappen bij het uitvoeren van de protocollen steeds worden uitgevoerd. In elk 
protocol staat steeds duidelijk vermeld wat er bij elke stap moet gebeuren en wie dit moet doen. 

2.2. Registratieformulier sociale veiligheid 

Om te waarborgen dat alle stappen van de protocollen goed worden doorlopen is een ‘Registratie-
formulier sociale veiligheid’ opgesteld. Dit formulier wordt ingevuld door de betreffende ASD. Hij/zij 
bewaakt immers de processen rondom de sociale veiligheid op de werkvloer. Het registratieformulier is 
opgebouwd volgens dezelfde systematiek als de protocollen en wordt ook ingevuld in gevallen van 
ongeoorloofd schoolverzuim. 

2.3. Incidentenregistratie 

Wanneer een incident is afgehandeld en het incidentenformulier volledig is ingevuld, dan wordt dit 
digitaal opgeslagen in het leerlingadministratiesysteem Magister. In Magister vindt dus de 
incidentenregistratie plaats. Dit is een door de inspectie van het onderwijs opgelegde verplichting. De 
school krijgt hierdoor een goed beeld van alle incidenten gedurende een bepaalde periode. 

2.4. Ongeoorloofd schoolverzuim 

De school voert samen met de leerplichtambtenaren van de gemeenten Eersel, Bladel en Bergeijk een 
actief beleid om ongeoorloofd schoolverzuim te voorkomen. De school streeft naar een spijbel-
percentage van 0 %. Het voorkomen van ongeoorloofde schoolverzuim wordt gezien als eerste stap om 
voortijdig schooluitval te voorkomen. Gezien de sociale complexiteit in relatie tot spijbelgedrag wordt 
hierbij ook uitgegaan van de SAVUE-systematiek.  
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3. Coördinatie sociale veiligheid 

3.1. Algemeen 

Alle medewerkers van school hebben een verantwoordelijkheid met betrekking tot het waarborgen van 
de sociale veiligheid. In dit hoofdstuk wordt duidelijk gemaakt wie waarin welke taken en/of 
bevoegdheden heeft. Hoewel de school primair verantwoordelijk is voor de sociale veiligheid op en rond 
de school, zijn er ook partners waarmee wordt samengewerkt. Zo heeft de politie een belangrijke rol, 
met name op het gebied van preventie en repressie. Daarom zal ook de rol van de politie in dit hoofdstuk 
worden beschreven. 

4.1 Coördinator sociale veiligheid 

Het Rythovius College is een veilige school. Het aantal incidenten/ delicten is nagenoeg te 
verwaarlozen. Daarom kiest de school niet voor het aanstellen van een veiligheidscoördinator. Deze 
heeft onder andere de integrale leerlingbegeleiding in zijn portefeuille en participeert in het regieteam 
jeugd van de gemeente Eersel. Hij is derhalve  verantwoordelijk voor het oppakken en analyseren van 
signalen, die de sociale veiligheid op school in gevaar brengen en om deze om te zetten in acties. Hij is 
ook het aanspreekpunt voor partners in deze en onderhoudt met hen de noodzakelijke contacten. Hij is 
eindverantwoordelijk voor een goede afhandeling van het incident, waaronder een evaluatie met alle 
betrokkenen. De ASD’s  houden  het incidentenregistratiesysteem bij. 

3.2. Managementteam 

De rector is eindverantwoordelijke voor de sociale veiligheid binnen school. Hij heeft deze taak 
gemandateerd aan de ASD’s, die ook een belangrijke rol spelen in de uitvoering. De ASD’s voeren 
gesprekken met leerlingen, die een schoolregels hebben overtreden of hiervan worden verdacht en 
leggen zo nodig sancties op. Ook in het informeren van ouders / verzorgers spelen zij een belangrijke 
rol. Schorsingsmaatregelen worden uitsluitend door de conrector en/ of de rector genomen. 

3.3. Mentor 

De mentor heeft veel contact met leerlingen uit zijn / haar mentorklas. Hierdoor speelt hij een erg 
belangrijke rol bij het signaleren van dreigende problemen. De mentor zal in veel gevallen ook worden 
ingezet om in te grijpen voordat er daadwerkelijk iets gebeurt. Bij incidenten wordt de mentor in alle 
gevallen geïnformeerd. 

3.4. Zorgteam (ZAT) 

Wanneer blijkt dat een leerling extra aandacht nodig heeft, wordt dit besproken door het zorgteam. Dit 
team wordt voorgezeten door de zorgcoördinator. Het is in het kader van de sociale veiligheid op school 
van groot belang, dat leerlingen die specifieke zorg nodig hebben dit ook krijgen. In het ZAT participeren, 
naast de ASD’s, de vertrouwenspersoon leerlingen en de beide zorgcoördinatoren, externe partners 
zoals de schoolpsycholoog, de schoolverpleegkundige, de leerplichtambtenaren van de gemeenten 
Bergeijk en Eersel en daar waar nodig de buurtbrigadier en het schoolmaatschappelijk werk. 

3.5. Politie 

De politie heeft een aantal kerntaken, waarbinnen zij een bijdrage kan leveren aan de sociale veiligheid 
op school. Dit betreft  zowel  het gebied van preventie, signalering en doorverwijzing als repressie. 
Concreet houdt dit in dat de politie regelmatig overleg heeft met de school over gesignaleerde 
problemen bij leerlingen en de hieruit voortvloeiende doorverwijzing, maar ook dat er nauw contact is 
met de politie wanneer er een incident heeft plaatsgevonden. Dit hoeft niet altijd een strafrechtelijke 
vervolging tot gevolg te hebben. Het kan een belangrijke rol spelen in de preventie. 
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3.6. Convenant 

De intentieverklaring tot samenwerking tussen de genoemde partijen om de sociale veiligheid van 
zowel leerlingen als burgers van de Gemeente Eersel te borgen en de hieruit voortvloeiende 
afspraken zijn in een Convenant Veiligheid vastgelegd. Het is ondertekend door alle betrokken 
partijen. Dit Convenant, weliswaar de ongetekende versie, is opgenomen als bijlage van dit 
beleidsplan. 
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4. Pesten 

4.1. Inleiding 

Om gesignaleerde problemen met betrekking tot plaag- en pestgedrag op eenduidige en daarmee voor 
alle betrokkenen heldere wijze te kunnen aanpakken heeft het Rythovius College een zogenaamd 
pestprotocol opgesteld. Dit protocol wordt hieronder weergegeven. 

4.2. Protocol - pesten 

Het pestprotocol heeft tot doel dat alle leerlingen zich in hun schoolperiode veilig voelen, zodat zij zich 
optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar te maken, kunnen leerlingen en 
medewerkers op school, als er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels 
en afspraken. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle leerlingen in de 
gelegenheid om met plezier en een veilig en vertrouwd gevoel naar school te gaan! 
  
Dit pestprotocol wordt onderschreven door: 

- het leerlingenbestuur; 
- alle medewerkers; 
- managementteam; 
- de MR. 

 
Belangrijk! 
Overigens is de schoolleiding van mening, dat in alle pestgevallen vooral maatwerk moet worden 
geleverd. Procedures en protocollen in deze wordt door de schoolleiding ook vooral gezien als een 
leidraad hoe in dergelijke situaties kan en soms moet worden gehandeld. 

4.3. Omgaan met pesten 

Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien 
en op onze school aan willen pakken. Daar zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden: 
 
VOORWAARDEN 

Pesten moet als probleem worden gezien door alle direct betrokken partijen: leerlingen (gepeste 
leerlingen, pesters en de zwijgende groep), leerkrachten en mentoren en ouders/ verzorgers (hierna 
genoemd: ouders). 

  

De school moet proberen pestproblemen te voorkomen. Los van het feit of pesten wel of niet aan de 
orde is, moet het onderwerp pesten met de leerlingen bespreekbaar worden gemaakt. Hierna 
worden met hen regels vastgesteld.  

 

Als er gepest wordt, moeten leerkrachten en de mentor (in samenwerking met de ouders) dat 
kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen.  

  

Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, moet de school beschikken 
over een directe aanpak.  

  

Wanneer het probleem niet op de juiste wijze wordt aangepakt of de aanpak niet het gewenste 
resultaat oplevert, dan is de inschakeling van een van de ASD’s / leerlingbegeleiders nodig. Zij kan 
het probleem onderzoeken en deskundigen raadplegen.  
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4.4. Het probleem dat pesten heet 

• De piek van het pesten ligt tussen 10 en 14 jaar, maar ook oudere leerlingen kunnen pesten en  
gepest worden. 

 

• Het is goed om het onderwerp regelmatig in mentorlessen en begeleidingslessen aan de orde 
te laten komen. Zo kan er preventief gewerkt worden. 

 
Signalen van pesten kunnen zijn: 
 

• altijd bij een bijnaam, nooit bij de eigen naam noemen; 

• zogenaamd leuke opmerkingen maken over een klasgenoot; 

• een klasgenoot voortdurend ergens de schuld van geven; 

• briefjes doorgeven; 

• iemand beledigen; 

• opmerkingen maken over kleding; 

• iemand isoleren of negeren; 

• buiten school opwachten, verbaal en fysiek geweld toepassen; 

• iemand op weg naar huis achterna rijden; 

• naar het huis van het slachtoffer gaan; 

• iemands bezittingen afpakken; 

• online chatten combineren met pestgedrag; 

• schelden of schreeuwen tegen het slachtoffer. 
 
Deze lijst kan nog verder worden uitgebreid: je kunt het zo gek niet bedenken of volwassenen en/of  
leerlingen hebben het bedacht. Medewerkers en ouders moeten daarom alert zijn op de manier waarop 
kinderen met elkaar omgaan en duidelijk stelling nemen wanneer bepaalde gedragingen hun norm 
overschrijden. 

4.5. Het omgaan met pestgedrag op het Rythovius College 

Onderwerpen als veiligheid, omgaan met elkaar, rollen in een groep, aanpak van ruzies etc. komen aan 
de orde in mentorlessen en begeleidingslessen. Daarbij zijn allerlei werkvormen denkbaar. We noemen; 
spreekbeurten, rollenspelen, regels met elkaar afspreken over omgaan met elkaar en 
groepsopdrachten, opstellen van antipestcontracten / pestprotocollen, laten zien van video’s. 
 
Het voorbeeld van de leerkrachten (en thuis de ouders) is van groot belang. Er zal minder gepest worden 
in een klimaat waar duidelijkheid heerst over de omgang met elkaar, waar verschillen worden aanvaard 
en waar ruzies niet met geweld worden opgelost maar uitgesproken. Agressief gedrag van leerkrachten, 
ouders en leerlingen wordt niet geaccepteerd. Leerkrachten horen duidelijk stelling te nemen tegen 
dergelijke gedragingen. 
 
Een effectieve methode om pesten te stoppen of binnen de perken te houden, is het afspreken van 
regels waaraan leerlingen zich moeten houden. 

4.6. Regels met betrekking tot pesten 

REGEL 1: 
Een belangrijke stelregel is dat het inschakelen van de leerkracht niet wordt opgevat als ‘klikken’. Vanaf 
de eerste klas brengen we kinderen dit al bij: 
 
Je mag niet klikken, maar……als je wordt gepest of als je ruzie met een ander hebt en je komt je er 
zelf niet uit dan mag je hulp aan de docent, medewerker, mentor of ASD vragen. Dit wordt niet gezien 
als klikken. 
 
 
 
 
REGEL 2: 
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Een tweede stelregel is dat een medeleerling ook de verantwoordelijkheid heeft om het pestprobleem 
bij de docent aan te kaarten. Alle leerlingen zijn immers verantwoordelijk voor een goede sfeer in de 
groep. 
  
 
REGEL 3: 
School en gezin halen voordeel uit een goede samenwerking en communicatie. Dit neemt niet weg dat 
iedere partij moet waken over haar eigen grenzen. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat ouders naar 
school komen om  eigenhandig een probleem voor hun kind op te komen lossen. 
 
Bij problemen van pesten zal de schoolleiding en de medewerkers hun verantwoordelijkheid (moeten) 
nemen en indien nodig overleg voeren met de ouders. De inbreng van de ouders blijft bij voorkeur 
beperkt tot het aanreiken van informatie, tot het geven van suggesties en tot het ondersteunen van de 
aanpak van de school. 

4.7. De gedragscode 

Onderstaande gedragscode geldt op school en daarbuiten.  
 

1. Doe niets bij een andere leerling, wat je zelf ook niet prettig zou vinden. 
 

2. Kom niet aan een ander als de ander dat niet wil.  
 

3. We noemen elkaar bij de voornaam en gebruiken geen scheldwoorden. 
 

4. Als je kwaad bent ga je niet slaan, schoppen, krabben (je komt niet aan de ander). Probeer eerst 
samen te praten. Ga anders naar je mentor of je ASD. 

5. Niet: zomaar klikken. Wel: aan de docent of mentor vertellen als er iets gebeurt wat je niet prettig 
of gevaarlijk vindt. 

6. Vertel de mentor of ASD wanneer je zelf of iemand anders wordt gepest. 
 

7. Blijft de pester doorgaan dan moet je dat aan de mentor of ASD vertellen. 
 

8. Word je gepest, praat er thuis ook over. Je moet het niet geheim houden. 
 

9. Uitlachen, roddelen en dingen afpakken of kinderen buitensluiten wordt niet getolereerd.  
 

10. Niet aan spullen van een ander zitten. 
 

11. Luister naar elkaar. 
 

12. Je mag iemand niet op het uiterlijk beoordelen.  
 

13. Nieuwe leerlingen willen we goed ontvangen en opvangen. Zij zijn ook welkom op onze school.  
 

14. Opzettelijk iemand pijn doen, opwachten buiten school, achterna zitten om te pesten, is beslist 
niet toegestaan. 

15. Probeer ook zelf een ruzie met praten op te lossen. Na het uitpraten kunnen we ook weer 
vergeven en vergeten. 

4.8. Het aanpakken van pestgedrag en ruzies in vier stappen 

STAP 1: 

  
Probeer er eerst zelf (samen) uit te komen. 
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STAP 2: 

  
Op het moment dat een van de leerlingen er niet uitkomt (in feite het onderspit delft en verliezer of 
zondebok wordt), heeft deze het recht en de plicht het probleem aan de mentor of de ASD voor te 
leggen. 
 

STAP 3: 

  
De docent / mentor / ASD brengt de partijen bij elkaar voor een verhelderend gesprek en probeert 
samen met hen de ruzie of pesterijen op te lossen en (nieuwe) afspraken te maken. Bij herhaling van 
pesterijen / ruzies tussen dezelfde leerlingen volgen sancties (zie bij consequenties). 
  

 STAP 4: 

  
Bij ruzie/pestgedrag neemt de mentor of ASD duidelijk stelling en houdt een bestraffend gesprek met 
de leerling die pest / ruzie maakt. De fases van bestraffen treden in werking (zie 4.9 Consequenties). 
 
Ook wordt het gedrag van de ruziemaken / pester in zijn/haar dossier vermeld. Bij iedere melding in het 
dossier omschrijft de mentor of ASD ‘de toedracht’. Bij de tweede melding in het dossier worden de 
ouders op de hoogte gebracht van het ruzie/pestgedrag. Mentor, ASD en ouders proberen in goed 
overleg samen te werken aan een bevredigende oplossing. 

4.9. De consequenties 

De medewerker, mentor of  ASD ziet dat een leerling wordt gepest (of de gepeste leerling of 
medeleerlingen komen dit melden). En vervolgens leveren stap 1 t/m 4 (zie boven) geen positief 
resultaat op voor de gepeste leerling. 

  
De medewerker neemt duidelijk stelling. De straf is opgebouwd in fases; afhankelijk van hoelang de 
pester door blijft gaan met zijn/ haar pestgedrag en geen verbetering vertoont in zijn / haar gedrag: 
 
FASE 1: 

• Een of meerdere pauzes binnen blijven. 

• Nablijven. 

• Afspraken maken met de pester (contract opstellen) over gedragsveranderingen. De naleving van 
deze afspraken komen aan het einde van iedere week (voor een periode) in een kort gesprek met 
de mentor of ASD aan de orde. 

 
FASE 2: 

• Een gesprek met de ouders, als voorgaande acties op niets uitlopen. De medewerking van de 
ouders wordt nadrukkelijk gevraagd om een einde aan het probleem te maken.  

 
FASE 3: 

• Bij aanhoudend pestgedrag kan deskundige hulp worden ingeschakeld zoals de schoolarts, de 
orthopedagoge, de GGD of het schoolmaatschappelijk werk. 

 
FASE 4: 

• In extreme gevallen kan de pester geschorst of verwijderd worden (voor dit protocol verwijzen wij 
naar de schoolgids) 
 
 

- De begeleiding van de gepeste leerling  
 

• Medeleven tonen en luisteren en vragen: hoe en door wie wordt er gepest? 

• Nagaan hoe de leerling zelf reageert, wat doet hij/zij voor, tijdens en na het pesten. 

• Huilen of heel boos worden is juist vaak een reactie die een pester wil uitlokken. De leerling in 
laten zien dat je op een andere manier kunt reageren. 

• Zoeken en oefenen van een andere reactie (bijvoorbeeld je niet afzonderen). 

• De gepeste leerling in laten zien waarom een andere leerling pest. 
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• Nagaan welke oplossing de leerling zelf wil. 

• Sterke kanten van de leerling benadrukken. 

• Belonen (schouderklopje) als de leerling zich anders/beter opstelt. 

• Praten met de ouders van de gepeste leerling en de ouders van de pester(s). 

• De gepeste leerling niet overbeschermen bijvoorbeeld naar school brengen of ‘ik zal het de 
pesters wel eens gaan vertellen’. Hiermee plaats je de gepeste leerling juist in een 
uitzonderingspositie waardoor het pesten zelfs nog toe kan nemen. 

 
 

- De begeleiding van de pester 
 

• Praten; zoeken naar de reden van het ruzie maken/pesten (baas willen zijn, jaloezie, verveling, 
buitengesloten voelen). 

• Laten inzien wat het effect van zijn/haar gedrag is voor de gepeste leerling. 

• Excuses (als ze gemeend zijn) aan laten bieden. 

• In laten zien welke sterke (leuke) kanten de gepeste leerling heeft. 

• Pesten is verboden in en om de school: wij houden ons aan deze regel; straffen als de leerling 
wel pest, belonen (schouderklopje) als de leerling zich aan de regels houdt. 

• De leerling leren niet meteen kwaad te reageren, leren beheersen, de ‘stop-eerst-nadenken-
houding’ of een andere manier van gedrag aanleren. 

• Contact tussen ouders en school; elkaar informeren en overleggen. Inleven in de leerling; wat is 
de oorzaak van het pesten? 

• Waarom pest een leerling: 
- een problematische thuissituatie; 
- voortdurend gevoel van anonimiteit (buitengesloten voelen); 
- voortdurend in een niet-passende rol worden gedrukt; 
- voortdurend met elkaar de competitie aan gaan; 
- een voortdurende strijd om macht in de klas of in de buurt. 

• De pester verantwoordelijk maken voor het welbevinden van de gepeste leerling(en). 

• Zoeken van een sport of club waar de leerling kan ervaren dat contact met andere kinderen wel 
leuk kan zijn.  

• Inschakelen hulp: sociale vaardigheidstrainingen, Jeugdgezondheidszorg, schoolarts, huisarts, 
GGD. 

4.10. Cyberpesten 

Een betrekkelijk nieuw, maar niet te onderschatten, fenomeen is het zogenaamde cyberpesten. 
Cyberpesten, ook wel digitaal pesten genoemd, is een vorm van pesten die verstrekkende gevolgen 
voor het slachtoffer kan hebben. Eenmaal op internet gepubliceerde zaken kennen een wereldwijd 
verspreidingsgebied. Bij vermoeden van cyberpesten (via e-mail, Hyves, whatsapp, webcams op 
Internet, etc.) stelt de school een onderzoek in, waarschuwt de betrokken ouders en raadt de ouders 
aan aangifte te doen bij de politie. Het incident wordt geregistreerd in Magister. Overigens gelden bij 
cyberpesten alle in dit hoofdstuk genoemde procedures, richtlijnen, aanbevelingen en adviezen. 

4.11. Adviezen aan ouders 

Ouders van gepeste kinderen: 
 

a.     Houd de communicatie met uw kind open, blijf in gesprek met uw kind.  
b.     Als pesten niet op school, maar op straat gebeurt, probeert u contact op te nemen.  
        met de ouders van de pester(s) om het probleem bespreekbaar te maken, maar meld het altijd  
        even aan de school. 
c.     Pesten op school kunt u het beste direct met de mentor of de ASD bespreken. 
d.     Door positieve stimulering en schouderklopjes kan het zelfrespect vergroot worden of weer 
        terugkomen. 
e.    Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport (zelfverdediging). 
f.     Steun uw kind in het idee dat er een einde aan het pesten komt. 
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Ouders van pesters: 

a.      Neem het probleem van uw kind serieus. 
b.     Raak niet in paniek: elk kind loopt kans pester te worden. 
c.      Probeer achter de mogelijke oorzaak te komen. 
d.     Maak uw kind gevoelig voor wat het anderen aandoet. 
e.     Besteed extra aandacht aan uw kind. 
f.      Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport. 
g.     Corrigeer ongewenst gedrag en benoem het goede gedrag van uw kind. 
h.     Maak uw kind duidelijk dat u achter de beslissing van school staat. 

  
Alle andere ouders: 

a.     Neem de ouders van het gepeste kind serieus. 
b.     Maak uw kind duidelijk dat u achter de beslissing van school staat. 
c.      Stimuleer uw kind om op een goede manier met andere kinderen om te gaan. 
d.     Corrigeer uw kind bij ongewenst gedrag en benoem goed gedrag. 
e.     Geef zelf het goede voorbeeld. 
f.      Leer uw kind voor anderen op te komen. 
g.     Leer uw kind voor zichzelf op te komen. 
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5. Verbale agressie 

5.1. Protocol – verbale agressie 

S 
 Signaleren 

� Wanneer een leerling of personeelslid slachtoffer is geworden van verbale agressie 
neemt deze contact op met de ASD. Uiteraard mag een eventuele getuige dit ook doen. 

� Een leerling kan ook contact opnemen met de mentor of een andere docent. Deze neemt 
vervolgens contact op met de ASD. 

� De ASD gaat een gesprek met slachtoffer of getuige aan en registreert het incident in 
Magister. 

� Verbale agressie is heel moeilijk bewijsbaar. Anderen, die het gehoord hebben, kunnen 
hier met een getuigenverklaring een belangrijke rol in spelen. 

 

  

A 
 Analyseren 

� De ASD maakt een inschatting van de situatie en gaat na of het incident op zichzelf staat 
of dat er sprake is van structureel gedrag. 

� Aan de hand hiervan wordt bekeken of het pestprotocol van toepassing is. 
� Cyberpesten is een vorm van verbaal geweld die steeds vaker voorkomt. Pesten via 

internet / sms / whatsapp is doorgaans nog harder dan pesten in het gewone leven, 
omdat daders makkelijker anoniem kunnen blijven en er geen rechtstreeks contact is 
tussen slachtoffer en dader. 

 

  

V 
 Voorbereiden 

� Er moet worden bepaald hoe er op het incident wordt gereageerd. Hierbij kan het 
volgende stromenschema worden gebruikt.  

� Onder enige feitelijkheid wordt verstaan: een middel dat de bedreiging of intimidatie kracht 
bijzet (bijvoorbeeld fysieke intimidatie). 

� De buurtbrigadier kan voor advies worden benaderd. 

 

  

U 
 Uitvoeren 

Traject 1 
� Mentor gaat in gesprek met dader en slachtoffer en probeert tot een oplossing te komen. 
� ASD past eventueel sancties toe. 
� ASD of mentor informeert ouders/verzorgers van dader en slachtoffer. 
� ASD neemt incident mee in structureel overleg met buurtbrigadier. 

 

Verbale agressie 

Zonder enige 
feitelijkheid 

Met enige 
feitelijkheid 

Structureel  
gedrag 

Groeps- 
optreden 

Traject 1 Traject 2 
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Traject 2 
� ASD stelt politie in kennis en geeft alle relevante informatie m.b.t. feiten en personen 

door. 
� Samen met de politie wordt bekeken wat de strafrechtelijke mogelijkheden zijn. 
� Bij aangifte wordt het slachtoffer hier door school bij ondersteund. 
� Slachtoffers van verbaal geweld zijn vaak bang om melding te doen van dit geweld, 

omdat zij bang zijn voor represailles. Voor strafrechtelijke aanpak is echter meestal een 
aangifte nodig. Het is daarom belangrijk dat de school hierin een duidelijke stellingname 
neemt, waarbij het slachtoffer zich gesteund en gesterkt voelt. Verder moet een duidelijk 
en krachtig signaal afgegeven worden richting de dader (repressief) en omgeving 
(preventief). 

� ASD past eventueel sancties toe en bespreekt het geval met de conrector. 
 

De politie onderneemt hierna de volgende acties: 
� De zaak wordt in onderzoek genomen in overleg met het Openbaar Ministerie. 
� Tegen de verdachte kan proces-verbaal worden opgemaakt (Halt-verwijzing is niet 

mogelijk). 
� Ouders/verzorgers van dader en slachtoffer worden geïnformeerd. 

  

E 
 Evalueren 

� De (ASD) evalueert samen met de betrokkenen of het gewenste resultaat bereikt is.  
� Wanneer dit niet het geval is en er sprake is van strafbare feiten, wordt traject 2 

(opnieuw) gestart. 
 

5.2. Begripsomschrijving – verbale agressie 

- Bedreiging met (art. 285 WvS) 
Openlijk geweld met verenigde krachten tegen personen of goederen, enig misdrijf waardoor 
de algemene veiligheid van personen in gevaar wordt gebracht, verkrachting, feitelijke 
aanranding van de eerbaarheid, enig misdrijf tegen het leven gericht, gijzeling, mishandeling, 
brandstichting. 

 
- Intimidatie door (art. 284 WvS) 

o Een ander door geweld of enige andere feitelijkheid of door bedreiging met geweld of enige 
andere feitelijkheid, gericht hetzij tegen die ander hetzij tegen derden, wederrechtelijk 
dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden. 

o Een ander door bedreiging met smaad of smaadschrift dwingen iets te doen, niet te doen 
of te dulden.  

 
- Smaad en laster (art. 261 WvS) 

Opzettelijk iemands eer of goede naam aanranden tenlastelegging van een bepaald feit met 
het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven (ook schriftelijk (smaadschrift) indien 
verspreid of openlijk tentoongesteld). 
 

- Eenvoudige Belediging (art. 266 WvS) 
Elke opzettelijke belediging die niet het karakter van smaad of smaadschrift draagt hetzij in het 
openbaar mondeling, bij geschrift of afbeelding aangedaan, hetzij in zijn tegenwoordigheid 
mondeling of door feitelijkheden, hetzij door een toegezonden of aangeboden geschrift of 
afbeelding aangedaan. 
 

- Discriminatie (art. 137c t/m f WvS) 
Het opzettelijk uitlaten over een groep mensen wegens hun ras, godsdienst of seksuele 
geaardheid, ook schriftelijk. 
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6. Fysieke agressie 

6.1. Protocol – fysieke agressie 

S 
 Signaleren 

� Wanneer een leerling of personeelslid slachtoffer is geworden van fysieke agressie 
neemt deze, na behandeling van eventuele verwondingen, contact op met de ASD. 
Uiteraard mag een eventuele getuige dit ook doen. 

� Een leerling kan ook contact opnemen met de mentor of een andere docent. Deze neemt 
vervolgens contact op met de ASD. 

� De ASD gaat een gesprek met slachtoffer of getuige aan en registreert het incident in 
Magister. 

� Voor de bewijsbaarheid van een artikel als mishandeling is het van wezenlijk belang of er 
getuigen van de mishandeling zijn, zelfs als het slachtoffer letsel heeft opgelopen. 

� Na behandeling bij een arts of eerste hulp is het raadzaam om een omschrijving van het 
letsel de behandeling mee te vragen en deze bij het doen van aangifte te overhandigen. 

 

  

A 
 Analyseren 

� De ASD maakt een inschatting van de situatie en gaat na of het incident op zichzelf staat 
of dat er sprake is van een structureel gedrag  

� Aan de hand hiervan wordt bekeken of het pestprotocol van toepassing is. 
 

  

V 
 Voorbereiden 

� Er moet worden bepaald hoe er op het incident wordt gereageerd. Hierbij kan het 
volgende stromenschema worden gebruikt. 

� Het onderscheid tussen lichamelijk letsel en zwaar lichamelijk letsel is vaak lastig te 
maken. Er is geen lijst met verwondingen die wel of niet onder zwaar letsel worden 
verstaan. Bij lichamelijk letsel moet veelal worden gedacht aan een zogenaamde ‘droge 
klap’, waarbij in principe geen letsel ontstaat waarvoor doktersbehandeling noodzakelijk 
is. De omschrijving van dit begrip is als bijlage aan dit plan toegevoegd. 

 

  

U 
 Uitvoeren 

Bij afhandeling door de school 
� Mentor gaat gesprek met dader en slachtoffer en probeert tot een oplossing te komen. 
� ASD past eventueel sancties toe. 

 

Fysieke agressie 

Geen / licht 
lichamelijk letsel 

Zwaar 
lichamelijk letsel 

Structureel  
gedrag 

Groeps- 
optreden 

School Politie 
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� Fysiek geweld vindt vaak plaats om een ander naar zijn hand te zetten (te onderwerpen) 
en daarmee zijn eigen positie te versterken binnen een groep. Het kan een inleiding zijn 
voor intimidatie (zie verbale agressie). Afgezien van fysieke gevolgen (pijn/letsel) en 
aantasting van persoonlijke vrijheden komt een slachtoffer vrijwel zeker onder zware psy-
chische druk te staan. Deze vorm van agressie kan dan ook nooit getolereerd worden. 

� ASD of mentor informeert ouders/verzorgers van dader en slachtoffer. 
� De ASD neemt het incident mee in structureel overleg met buurtbrigadier. 

 
Bij afhandeling door de politie 
� ASD stelt de politie in kennis en geeft alle relevante informatie m.b.t. feiten en personen 

door. 
� Samen met de politie wordt bekeken wat de strafrechtelijke mogelijkheden zijn. 
� Bij aangifte wordt het slachtoffer hierbij door school ondersteund. 
� Slachtoffers van fysiek geweld zijn vaak bang om melding te doen van dit geweld, omdat 

zij bang zijn voor represailles. Voor strafrechtelijke aanpak is echter meestal een aangifte 
nodig. Het is daarom belangrijk dat de school hierin een duidelijke stellingname neemt, 
waardoor het slachtoffer zich gesteund en gesterkt moet voelen. Verder moet een duide-
lijk en krachtig signaal afgegeven moeten worden richting de dader (repressief) en 
omgeving (preventief); 

� De ASD past na overleg met sectordirecteur eventueel sancties toe. 
 
De politie onderneemt hierna de volgende acties: 
� De zaak wordt in onderzoek genomen in overleg met het Openbaar Ministerie. 
� Tegen de verdachte kan proces-verbaal worden opgemaakt (Halt-verwijzing is niet 

mogelijk). 
� Ouders/verzorgers van dader en slachtoffer worden geïnformeerd. 

  

E 
 Evalueren 

� De ASD evalueert samen met de betrokkenen of het voorgaande tot een structurele 
oplossing heeft geleid.  

6.2. Begripsomschrijving – fysieke agressie 

- Eenvoudige mishandeling (art. 300 WvS); 
Idem, met voorbedachten rade (art. 301 WvS) 
Opzettelijk pijn of letsel veroorzaken (onder opzet valt ook het mogelijkheidsbewustzijn). Onder 
pijn wordt mede verstaan een min of meer hevig onaangename lichamelijke gewaarwording 
(bijv. een flinke klap). Aan mishandeling wordt opzettelijke benadeling van de gezondheid 
gelijkgesteld (bijv. opzettelijk bedorven etenswaren verstrekken). 

 
- Zware mishandeling (art. 302 WvS); 

Idem, met voorbedachten rade (art. 303 WvS) 
Het opzettelijk (mogelijkheidsbewustzijn), al dan niet met voorbedachten rade, toebrengen van 
zwaar lichamelijk letsel. De opzet is gericht op het toebrengen van zwaar letsel (bijv. 
botbreuken). 
 

- Vechterij (art. 306 WvS) 
Het opzettelijk deelnemen aan een aanval (initiatief gaat uit van partij) of vechterij (initiatief gaat 
uit van beide of nog meer partijen) waarin onderscheiden personen zijn gewikkeld (minstens 3). 
 

- Openlijke geweldpleging (art. 141 WvS) 
Er wordt geweld gepleegd door meer mensen tezamen tegen personen (of goederen). Er 
moeten minimaal twee daders zijn die gezamenlijk (verenigd) het geweld uitoefenen. Bovendien 
moet het geweld openlijk, onverholen en niet heimelijk zijn, dus plaatsvinden op een plaats waar 
publiek aanwezig is dan wel doorgaans aanwezig is. 
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7. Vernieling 

7.1. Protocol – vernieling 

S 
 Signaleren 

� Wanneer een leerling of personeelslid slachtoffer is geworden van vernieling, neemt deze 
contact op met de ASD. Uiteraard mag een eventuele getuige dit ook doen. 

� Een leerling kan ook contact opnemen met de mentor of een andere docent. Deze neemt 
vervolgens contact op met de ASD. 

� De ASD gaat een gesprek met slachtoffer of getuige aan en registreert het incident in 
Magister. 

 

  

A 
 Analyseren 

� De ASD maakt een inschatting van de situatie en gaat na of het incident op zichzelf staat 
of dat er sprake is van een structureel gedrag  

� Vernieling is een uiting van het geen respect hebben voor andermans eigendommen. Vaak 
komt het voort uit een (algemeen) gevoel van onvrede met zijn eigen positie en/of verveling. 
Wanneer de vernieling zich richt op een specifiek (bewust gekozen) slachtoffer zal aandacht 
aan de achtergronden van de vernieling moeten worden besteed om herhaling of verergering 
van maatregelen tegen het slachtoffer te voorkomen. 

 

  

V 
 Voorbereiden 

� Er moet worden bepaald hoe er op het incident wordt gereageerd. Hierbij kan het 
volgende stromenschema worden gebruikt. 

 
� Het onderscheid tussen geringe en forse schade is niet eenvoudig te definiëren. In het 

algemeen wordt uitgegaan van schades onder en boven de 100 euro. Voor advies kan 
contact opgenomen worden met de buurtbrigadier. 

 

  
 

U 

 Uitvoeren 

Bij afhandeling door de school 

Vernieling 

Geringe schade Forse schade 

Structureel  
gedrag 

Schadevergoeding 
/ -herstel kan niet 
worden bereikt 

 

School 

Politie 

Groeps- 
optreden 
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� Mentor gaat gesprek aan met dader en probeert tot een oplossing te komen. 
� ASD past eventueel sancties toe. 
� ASD of mentor informeert ouders/verzorgers van dader (en slachtoffer). 
� School bemiddelt in schadevergoeding of herstellen van de schade door de dader. 
� ASD neemt incident mee in structureel overleg met buurtbrigadier. 

 
Bij afhandeling door de politie 
� Politie in kennis stellen. 
� Alle relevante informatie m.b.t. feiten en personen aan de politie doorgegeven. 
� Het slachtoffer ondersteunen bij het doen van aangifte. 
� Bemiddelen in schadevergoeding of herstellen van de schade door de dader. 
� Eventueel worden sancties toegepast. 

 
De politie onderneemt hierna de volgende acties: 
� Tegen de verdachte kan proces-verbaal worden opgemaakt. 
� Indien aan de criteria wordt voldaan, wordt de verdachte naar HALT verwezen. 
� Ouders/verzorgers van dader (en slachtoffer) worden geïnformeerd. 
� Eventueel wordt bemiddelt in schadevergoeding of herstellen van de schade door de 

dader. 
  

E 
 Evalueren 

� De ASD evalueert samen met de betrokkenen of het voorgaande tot een structurele 
oplossing heeft geleid.  

7.2. Begripsomschrijving – vernieling 

- Vernieling (art. 350 WvS) 
Het opzettelijk en wederrechterlijk vernielen, beschadigen, onbruikbaar maken of wegmaken 
van een goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort. De dader moet dus de opzet 
(mogelijkheidsbewustzijn) hebben om genoemde vernieling te plegen en daarbij moet hij dat 
wederrechterlijk, dus zonder toestemming/instemming van de eigenaar, doen. Graffiti valt onder 
de werking van deze definitie. Immers: het herstellen van de schade brengt zodanige inspanning 
en kosten met zich mee dat van beschadiging kan worden gesproken. 
 

- Openlijke Geweldpleging (art. 141 WvS)  
Het openlijk en met verenigde krachten geweld plegen tegen personen en goederen. Er moeten 
minimaal twee daders zijn die gezamenlijk (verenigd) het geweld uitoefenen. Bovendien moet 
het geweld openlijk, onverholen en niet heimelijk zijn, dus plaatsvinden op een plaats waar 
publiek aanwezig is dan wel doorgaans aanwezig is. 
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8. Diefstal 

8.1. Protocol – diefstal 

S 
 Signaleren 

� Wanneer een leerling of personeelslid slachtoffer is geworden van diefstal neemt deze 
contact op met de ASD. Uiteraard mag een eventuele getuige dit ook doen. 

� Een leerling kan ook contact opnemen met de mentor of een andere docent. Deze neemt 
vervolgens contact op met de ASD. 

� De ASD gaat een gesprek met slachtoffer of getuige aan en registreert het incident in 
Magister. 

 

  

A 
 Analyseren 

� De ASD maakt een inschatting van de situatie en gaat na of het incident op zichzelf staat 
of dat er sprake is herhaling. 

� Hij vult de gegevens in op het registratieformulier. 
 

  

V 
 Voorbereiden 

� Er moet worden bepaald hoe er op het incident wordt gereageerd. Hierbij kan het 
volgende stromenschema worden gebruikt. 

 

• Vergelijk winkeldiefstal: wordt in eerste aanleg geseponeerd, in tweede aanleg wel 
bestraft. 

 

  

U 
 Uitvoeren 

Bij afhandeling door de school 
� Mentor gaat gesprek aan met dader en probeert tot een oplossing te komen. 
� ASD past eventueel sancties toe. 
� ASD of mentor informeert ouders/verzorgers van dader (en slachtoffer). 
� Bemiddelen in teruggave of schadevergoeding gestolen goed door de dader. 
� Tijdens structureel overleg buurtbrigadier op de hoogte stellen. 

 

Diefstal 

Geringe waarde Meer dan geringe waarde 

Teruggave / 
vergoeding kan niet 

worden bereikt 
 

School 

Politie 

Herhaling 
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Bij afhandeling door de politie 
� Politie in kennis stellen. 
� Alle relevante informatie m.b.t. feiten en personen aan de politie doorgeven. 
� Het slachtoffer ondersteunen bij het doen van aangifte. 
� Bemiddelen in teruggave of schadevergoeding gestolen goed door de dader. 
� Eventueel worden sancties toegepast. 

 
De politie onderneemt hierna de volgende acties: 
� Tegen de verdachte kan proces-verbaal worden opgemaakt. 
� Indien aan de criteria wordt voldaan, wordt de verdachte naar HALT verwezen. 
� Ouders/verzorgers van dader (en slachtoffer) worden geïnformeerd. 
� Eventueel wordt bemiddeld in teruggave of schadevergoeding van het gestolen goed 

door de dader. 

  

E 
 Evalueren 

� De ASD evalueert samen met de betrokkenen of het voorgaande tot een structurele 
oplossing heeft geleid.  

8.2. Begripsomschrijving – diefstal 

- Eenvoudige Diefstal (art. 310 WvS)  
Enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort wegnemen met het oogmerk het 
wederrechterlijk toe te eigenen. Het doel van het wegnemen moet het zich toe-eigenen zijn; om 
er als heer en meester over te gaan beschikken. Het verkopen van een goed, valt onder het als 
heer en meester beschikken. 

 
- Gekwalificeerde Diefstal (art. 311 WvS) 

o idem 310 Sr, bij gelegenheid van brand, ontploffing; 
o idem 310 Sr, gepleegd door twee of meer verenigde personen; 
o idem 310 Sr, indien de dader zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft 

of het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak, 
verbreking of inklimming, van valse sleutels, van een valse order of vals kostuum. 

 
- Diefstal met geweld (art. 312 WvS)  

idem 310/311 Sr indien voorafgegaan door, vergezeld van of gevolgd door geweld of bedreiging 
met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om de diefstal voor te bereiden of 
gemakkelijk te maken, of om bij betrapping op heterdaad de vlucht mogelijk te maken van 
zichzelf of andere deelnemers aan het misdrijf hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren. 

 
- Afpersing (art. 317 WvS)  

Met het doel zichzelf of een ander te bevoordelen, 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 

 
- Afdreiging (art. 318 WvS)  

idem 317 Sr. met dien verstande dat het dreigmiddel geen geweld is maar smaad, smaadschrift 
of openbaring van een geheim. 

 
- Handel en Heling (art. 416 en 417 bis WvS) 

Opzet- dan wel schuldheling: Het kopen, krijgen of voor handen hebben van gestolen of illegale 
goederen, b.v. het te koop aanbieden of kopen van bromfietsonderdelen, autoradio’s, vuurwerk, 
kleding, cd’s e.d. dat vermoed kan worden dat die goederen gestolen of illegaal te koop worden 
aangeboden. 
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9. Alcohol en drugs (bezit, gebruik en handel) 

9.1. Protocol – alcohol en drugs 

S 
 Signaleren 

� Wanneer iemand vermoedt dat een leerling onder invloed is van alcohol of drugs neemt 
deze contact op met de ASD. 

� Ook wanneer er een vermoeden bestaat dat een leerling alcohol of drugs bezit of 
verhandelt, wordt ook contact opgenomen met de ASD. 

� Een leerling kan ook contact opnemen met de mentor of een andere docent. Deze neemt 
vervolgens contact op met de ASD. 

� Drugs- en alcoholbezit, -gebruik en -handel tast het leefklimaat binnen de school aan en 
is het een directe bedreiging voor de onderwijsdoelstellingen. Wanneer door signalen of 
uit een gesprek blijkt dat een leerling onder invloed is, zal de school hierop moeten 
reageren. De leerling, die onder invloed de lessen volgt, zal uit de les verwijderd moeten 
worden. Goede of slechte schoolprestaties zijn hierbij niet doorslaggevend. 

 

  

A 
 Analyseren 

� De ASD gaat een gesprek aan met de verdachte leerling en gaat na of de persoon 
daadwerkelijk onder invloed is van alcohol of drugs, dan wel drugs of alcohol bezit / 
verhandelt. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de paragraaf herkenning. Bij twijfel 
kan contact worden opgenomen met de buurtbrigadier. 

� De ASD gaat een gesprek met slachtoffer of getuige aan en registreert het incident in 
Magister. 

 

  

V 
 Voorbereiden 

� Bij alcoholbezit, -gebruik of -handel zal de school het incident in principe afhandelen. 
� Bij drugsbezit, -gebruik of -handel wordt de politie altijd ingeschakeld.  

  

U 
 Uitvoeren 

Alcohol 
� De verdachte leerling wordt door de ASD gesommeerd tot afgifte van goederen. 
� Wanneer de leerling niet mee wil werken wordt de politie gebeld. Er wordt een 

gezamenlijk traject ingegaan; 
� ASD past sancties toe. 
� ASD of mentor informeert ouders/verzorgers van dader en slachtoffer. 
� Zorgteam bepaalt welke instantie wordt betrokken bij hulpverlening, verwijzing en 

preventieactiviteiten. 
� De ASD neemt incident mee in structureel overleg met buurtbrigadier. 

 
Drugs 
� ASD stelt politie in kennis. 
� Drugs worden ter vernietiging afgeven aan de politiecontactfunctionaris. 
� ASD past eventueel sancties toe. 
� ASD of mentor informeert ouders/verzorgers van dader. 
� Zorgteam bepaalt welke instantie wordt betrokken bij hulpverlening, verwijzing en 

preventieactiviteiten. 
 
De politie onderneemt hierna de volgende acties: 
� Indien wordt gehandeld in strijd met de opiumwet wordt tegen de persoon proces-verbaal 

opgemaakt. 
� Ouders/verzorgers van dader worden geïnformeerd. 

 

 

 

E 
 Evalueren 

� De ASD evalueert samen met de betrokkenen of het voorgaande tot een structurele 
oplossing heeft geleid.  
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9.2. Herkenning – alcohol en drugs 

Alcohol 
 
Onder invloed 
- Veranderde stemming. 
- Lichtrood gelaat.  
- Grotere pupillen. 
- Soms lichtgeraakt of overdreven sentimenteel. 
- Verminderde coördinatie. 
 
Dag erna 
- Adem ruikt naar alcohol.  
- Kater.  
- Black-out (bij een black-out weet je niet meer wat er gebeurd is toen je onder invloed was). 
 
Lange termijn 
- Tolerantie (meer alcohol nodig hebben om effect nog te voelen). 
- Ruzies en problemen met partner. 
- Verminderde interesse in hobby’s. 
- Achteruitgang van prestaties. 
- Lichamelijke klachten. 
 
 

Cannabis 
 
Als iemand hasj of wiet rookt herken je dat meteen aan de sterke, zoete geur. 
 
Onder invloed 
- Oogwit iets rood doorlopen. 
- Wijdere pupillen. 
- Suffig, loom of juist opgewekt. 
- Zin om zoete dingen te eten. 
- Giechelen. 
- Korte termijn geheugen functioneert slechter. Gebruikers kunnen dingen die net gezegd zijn zo 

weer vergeten. 
- Concentratie kan helemaal gericht zijn op een detail. 
 
Frequent gebruik 
- Verwaarlozing hobby's, vrienden, school kan voorkomen. 
- Teruggang prestaties kan optreden. 
 
 

Tranquillizers 
 
Mensen die veel slikken krijgen last van 
- Verdoving van gevoelens. 
- Onverschilligheid en verlies van interesses. 
- Hoofdpijn. 
- Geheugenverlies. 
- Duizeligheid. 
- Somberheid. 
- Slappe en vermoeide spieren. 
 
Niet alleen negatieve gevoelens maar ook positieve gevoelens als blijdschap en genieten raken 
verdoofd. Het leven wordt vlak en kleurloos. Gebruikers voelen zich duf en leeg. 
 
 

Heroïne 
Een heroïnegebruiker zal snel opvallen. Nogal eens zie je ze chinezen (heroïne op een stukje 
aluminiumfolie leggen en verhitten, de dampen via een buisje/kokertje inhaleren). 
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Over het algemeen hebben druggebruikers zeer wisselende stemmingen. Dan weer zijn ze rustig of 
opgewekt dan weer onrustig en gejaagd. 
 
Onder invloed 

- Knikkebollen, het lijkt net of de gebruiker in slaap valt. 
- Pupillen als speldenknoppen. 
- Suf, langzaam, traag. 
 
Als de heroïne uitgewerkt is, verandert het beeld. De gebruiker wordt dan onrustig, gaat transpireren 
en voelt zich geleidelijk aan ziek worden. 
 
 

Poppers 
 
Poppers hebben een zeer nadrukkelijke en herkenbare geur. Gebruikers snuiven aan een flesje of 
druppelen wat op hun zakdoek. 
 
Onder invloed 

- Vrolijk. 
- Ontspannen. 
- Seksueel opgewonden. 
- Veel praten. 
 
Deze kenmerken zijn weinig specifiek en gelden ook voor alcohol en andere drugs. De eventueel 
negatieve gevolgen bij te grote dosis zijn specifieker. 
 
Symptomen bij te grote dosis: 

- duizeligheid 
- zwalken 
- moe worden 
- transpireren 
- misselijk 
- overgeven 
- malaise 
- rillingen 
- in elkaar zakken 
- stuiptrekkingen in ledematen 
- stuiptrekkingen in gezicht 
- bewustzijnsstoornis 
- ademhalingsmoeilijkheden. 
 
 

Vluchtige stoffen 
 
Onder invloed 
- Dronken, gedesoriënteerde indruk. 
- Misselijk. 
- Onduidelijke spraak. 
- Gebrekkige coördinatie. 
- Rode/glazige ogen, grote pupillen. 
 
Gebruikers zijn na gebruik ook vaak geïrriteerd, agressief en depressief. Ook kunnen ze last hebben 
van hoofdpijn.  
 
Andere kenmerken 
- Ontstoken neus, huiduitslag rond neus en mond. 
- Adem en kleren ruiken chemisch. 
- Verborgen lege bussen en lapjes/doeken die in oplosmiddelen besprenkeld zijn. 
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- Verf of andere vlekken op gezicht handen of kleren. 
 

Lachgas 
 
De effecten van lachgas duren maar heel kort, ongeveer 2 tot 3 minuten.  
 
Onder invloed 
- Stemmingswisseling. 
- Dom lachen. 
 
Bron: Jellinek Preventie (www.jellinek.nl)  

9.3. Begripsomschrijving – alcohol en drugs 

- Schoolreglement 
Volgens het Reglement van Orde (bijlage Schoolstatuut) is het verboden om op of rond de 
school alcohol of drugs te bezitten, gebruiken en verhandelen. Hieronder vallen ook medicijnen, 
welke niet aantoonbaar in het belang van de eigen gezondheid zijn. 

 
Verder kunnen de volgende bepalingen relevant zijn: 
 

- Opiumwet Art. 3 
Het is verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst II dan wel aangewezen 
krachtens art. 3a, 5e lid: 
o binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen; 
o te telen, te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken 

of te vervoeren; 
o aanwezig te hebben; 
o te vervaardigen. 

 
- Opiumwet Art. 9 

1. De opsporingsambtenaren hebben, voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van hun 
taak nodig is, toegang: 
o tot de vervoermiddelen, met inbegrip van woongedeelten, waarvan hun bekend is, of 

waarvan redelijkerwijze door hen kan worden vermoed, dat daarmede ingevoerd of 
vervoerd worden of dat daarin, daarop of daaraan bewaard worden of aanwezig zijn 
middelen als bedoeld in lijst I of II; 

o tot de plaatsen, waar een overtreding van deze wet gepleegd wordt of waar 
redelijkerwijze vermoed kan worden, dat zodanige overtreding gepleegd wordt. 

2. Zij zijn bevoegd een persoon, verdacht van een bij deze wet als misdrijf strafbaar gesteld 
feit, bij het bestaan van ernstige bezwaren tegen deze, aan de kleding te onderzoeken. 

3. Zij zijn te allen tijde bevoegd tot inbeslagneming van daarvoor vatbare voorwerpen. Zij 
kunnen daartoe hun uitlevering vorderen. 

4. De officier van justitie of de hulpofficier van justitie voor wie de verdachte wordt geleid of 
die zelf de verdachte heeft aangehouden is bevoegd een persoon die zojuist binnen het 
grondgebied van Nederland is binnengekomen of die op het punt staat dit grondgebied te 
verlaten, en die is aangehouden ter zake van een bij deze wet als misdrijf strafbaar gesteld 
feit, een vordering te geven tot medewerking aan een urineonderzoek, gericht op het 
aantonen van de aanwezigheid in het lichaam van middelen als bedoeld in lijst I of II.  
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10. Vuurwerkbezit, -gebruik en -handel 

10.1. Protocol – vuurwerk 

S 
 Signaleren 

� Wanneer een leerling of personeelslid vermoedt dat een leerling op school vuurwerk 
bezit, gebruikt of handelt, dan neemt deze contact op met de ASD.  

� Een leerling kan ook contact opnemen met de mentor of een andere docent. Deze neemt 
vervolgens contact op met de ASD. 

 

  

A 
 Analyseren 

� De ASD gaat een gesprek aan met de verdachte leerling en gaat na of de persoon 
daadwerkelijk vuurwerk bezit, heeft gebruikt of heeft verhandeld. 

� Indien de verdacht leerling daadwerkelijk vuurwerk bezit, heeft gebruikt of heeft 
verhandeld registreert de ASD de gegevens in Magister. 

 

  

V 
 Voorbereiden 

� Er moet worden bepaald hoe er op het incident wordt gereageerd. Hierbij kan het 
volgende stromenschema worden gebruikt. 

 
� Bij gebruik van vuurwerk in of rond de school wordt altijd contact opgenomen met de 

politie.  
� Bij twijfel over de strafbaarheid van vuurwerkbezit of –handel kan contact worden 

opgenomen met de buurtbrigadier. 
� Er wordt altijd een HALT-traject opgestart. 

 

 
  

Vuurwerk 

Legaal vuurwerk Illegaal vuurwerk 

School Politie 
Buiten toegestane 

periode 

Meer dan geringe 
hoeveelheid 

Bezit Handel= altijd 
strafbaar 

Gebruik 
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U 
 Uitvoeren 

Bij afhandeling door de school 
� ASD gaat gesprek aan met dader. 
� De dader zal verzocht worden het vuurwerk in te leveren. Vervolgens wordt het vuurwerk 

ter vernietiging aan de politie overgedragen. 
� Wanneer de persoon niet mee wil werken aan afgifte van het vuurwerk wordt de politie 

ingeschakeld. 
� ASD past sancties toe. 
� ASD informeert ouders/verzorgers van dader en slachtoffer. 
� ASD neemt incident mee in structureel overleg met buurtbrigadier. 

 
Bij afhandeling door de politie 
� ASD gaat gesprek aan met dader. 
� De dader zal verzocht worden het vuurwerk in te leveren. 
� ASD stelt politie in kennis. 
� Het vuurwerk ter vernietiging aan de politie overdragen. 
� Alle relevante informatie m.b.t. feiten en personen aan de politie doorgeven. 

 
De politie onderneemt hierna de volgende acties: 
� Tegen de verdachte kan proces-verbaal worden opgemaakt. 
� Indien aan de criteria wordt voldaan, wordt de verdachte naar HALT verwezen. 
� Ouders/verzorgers van dader en slachtoffer informeren. 

 
 
 
 

  

E 
 Evalueren 

� De ASD evalueert samen met de betrokkenen of het voorgaande tot een structurele 
oplossing heeft geleid.  

10.2. Begripsomschrijving – vuurwerk 

- Schoolreglement 
Het voorhanden hebben van en/of handelen in vuurwerk buiten de daartoe aangewezen 
periode, alsook het voorhanden hebben van of handelen in verboden vuurwerk ongeacht de 
periode. 
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11. Wapenbezit 

11.1. Protocol – wapenbezit 

S 
 Signaleren 

� Wanneer een leerling of personeelslid vermoedt dat een persoon een wapen bezit, neemt 
deze contact op met de ASD.  

� Een leerling kan ook contact opnemen met de mentor of een andere docent. Deze neemt 
vervolgens contact op met de ASD. 

 

  

A 
 Analyseren 

� De ASD gaat een gesprek aan met de verdachte leerling en gaat na of de persoon 
daadwerkelijk een wapen bezit. Bij twijfel kan contact worden opgenomen met de 
buurtbrigadier. 

� Indien de verdachte leerling daadwerkelijk een wapen bezit registreert de ASD gegevens 
van het incident in Magister. 

� De onderwijsinstelling verbiedt het dan ook om voorwerpen die het karakter van een 
wapen dragen (stiletto's, vlindermessen, valmessen e.d.) alsmede voorwerpen die als 
wapen worden gehanteerd (wanneer bijvoorbeeld een schroevendraaier wordt gebruikt 
om mee te dreigen) in bezit te hebben of als wapen te hanteren. 

 

  

V 
 Voorbereiden 

� Veel onder jeugdigen circulerende wapens vallen niet onder de werking van de Wet 
Wapens en Munitie omdat ze qua afmeting of model net even iets anders zijn. Toch zijn 
veel van deze wapens daardoor niet minder gevaarlijk en daarmee onwenselijk. Immers, 
een stiletto waarvan het lemmet breder is dan 14 millimeter is net zo gevaarlijk als een 
(wettelijk verboden) stiletto met een lemmet dat minder dan 14 millimeter breed is. In het 
kader van het volgen van onderwijs is het bezit / voorhanden hebben van dergelijke 
wapens en voorwerpen niet alleen onnodig, maar tevens gevaarlijk en bedreigend voor 
het klimaat binnen een school. 

� Altijd contact opnemen met politie! 

 

  

U 
 Uitvoeren 

� ASD gaat een gesprek aan met de persoon die verdacht wordt van een hiervoor 
genoemd feit, confronteert deze met genoemde feiten en gaat na of genoemde feiten 
daadwerkelijk gepleegd zijn.  

� Wanneer verdachte niet wil meewerken wordt de politie gebeld. 
� Als wapens worden aangetroffen wordt door de directie de politie ingeschakeld. 
� Wapens worden ter vernietiging afgeven aan de politiecontactfunctionaris. 
� ASD past eventueel sancties toe. 
� ASD of mentor informeert ouders/verzorgers van dader. 

 
De politie onderneemt hierna de volgende acties: 
� Tegen de verdachte kan proces-verbaal worden opgemaakt. 
� Indien aan de criteria wordt voldaan, wordt de verdachte naar HALT verwezen. 
� Ouders/verzorgers van dader worden geïnformeerd. 

 

  

E 
 Evalueren 

� De ASD evalueert samen met de betrokkenen of het voorgaande tot een structurele 
oplossing heeft geleid. 

 
 

11.2. Begripsomschrijving – wapenbezit 

- Wet Wapens en Munitie 
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De bij Wet verboden wapens en de gedragingen die met deze wapens verboden zijn, zijn 
gedefinieerd in de Wet Wapens en Munitie. Hier is geen korte juridische definitie voor te geven. 
Bij twijfel of een wapen verboden is kan deze wet geraadpleegd worden. 
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12. Seksuele intimidatie 

12.1. Protocol – seksuele intimidatie 

� Wanneer een leerling of personeelslid slachtoffer is geworden van seksuele intimidatie, neemt deze 
contact op met de vertrouwenspersoon en/of de rector. 

� Een leerling kan ook contact opnemen met de mentor of een andere docent. Deze neemt 
vervolgens contact op met de ASD en/of conrector en in ernstige gevallen met de rector en/of 
vertrouwenspersoon. 

� De vertrouwenspersoon handelt volgens een eigen procedure. 
� Wanneer er sprake is van seksueel misbruik gaat het om een zedenmisdrijf. Hiervan wordt melding 

gemaakt of aangifte gedaan bij de politie. 

12.2. Begripsomschrijving – seksuele intimidatie 

Onderwijsinstellingen zijn verplicht een veilig leer- en werkklimaat te creëren voor leerlingen en 
personeelsleden. Seksuele intimidatie komt op alle schooltypes voor. De seksuele intimidatie is vaak 
een kwestie van machtsverschil tussen leraren en leerlingen, tussen mannen en vrouwen. Seksuele 
intimidatie kan zich bij verschillende partijen in de schoolsituatie voordoen: 
 
� leerling - leerling  
� personeel - leerling 
� leerling - personeel  
� personeel – personeel 

 
Het ondergaan van seksuele intimidatie heeft vaak nadelige gevolgen voor betrokkene. Voor leerlingen 
kan dit een aanleiding zijn een ander vak te kiezen of van school te gaan. Schoolverzuim en slechte 
leerprestaties kunnen het gevolg zijn. Ook kunnen zij later psychische en/of emotionele schade 
ondervinden.  
 
Seksuele intimidatie kan een heel scala van handelingen (fysiek) omvatten zoals: knuffelen, zoenen, op 
schoot nemen, handtastelijkheden, weg versperren, tegenaan gaan staan, moedwillig botsen. Echter, 
het kan ook verbaal geuit worden zoals: aanspreekvorm, seksueel getinte opmerkingen, 
dubbelzinnigheden, seksueel getinte grappen, schuine moppen, stoere verhalen rond seksuele 
prestaties, opmerkingen over uiterlijk en kleding, vragen naar seksuele ervaringen, uitnodigingen met 
bijbedoelingen, afspraakjes willen maken, uitnodiging tot seksueel contact, bedreigingen. Tevens kan 
de intimidatie ook in de vorm van non-verbaal gedrag geuit worden zoals: staren, gluren, lonken, 
knipogen, in kleding gluren, seksueel getinte cadeautjes.  
 
Het slachtoffer van seksuele intimidatie kan een klacht indienen, al dan niet met hulp van de 
contactpersoon in de school (ASD / conrector / rector). Hierbij wordt de Klachtenprocedure van Ons 
Middelbaar Onderwijs gevolgd. Deze staat vermeld in de Schoolgids van het Rythovius College.  
 
Alle klachten m.b.t. ongewenste seksuele intimiteiten worden terstond aan de rector gemeld. 
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13. Ongeoorloofd schoolverzuim 

13.1. Protocol – spijbelen 

 

S 
 Signaleren 

� Wanneer een leerling spijbelt wordt dit gesignaleerd door de ASD.  
� De ASD gaat een gesprek aan met de leerling en licht de ouders en de mentor in. Zij 

registreert de gegevens over de achtergronden van het spijbelincident in Magister.  

 

  

A 
 Analyseren 

� De ASD maakt een inschatting van de situatie en gaat na of het incident op zichzelf staat 
of dat er sprake is herhaling. 

� Zij vult de gegevens in op het registratieformulier. 
 

  

V 
 Voorbereiden 

� Er moet worden bepaald hoe er op het incident wordt gereageerd. Hierbij kan het 
volgende stromenschema worden gebruikt. 

 
 

 

  

U 
 Uitvoeren 

Bij afhandeling door de school 
� ASD gaat gesprek aan met dader. 
� ASD past sanctie toe. 
� ASD of mentor informeert ouders/verzorgers spijbelaar. 
� ASD meldt bij tweede of volgende keer afwezigheid bij leerplicht-ambtenaar. 
� Tijdens structureel overleg leerplichtambtenaar ook over eerste keer spijbelaars op de 

hoogte stellen. 
� ASD bepaalt in overleg met mentor of overige stappen (begeleiding) noodzakelijk of 

wenselijk is. 

 

spijbelen 

Eerste keer Volgende keer 

Incident vastleggen/ 
straf 

 

 

Leerplicht-
ambtenaar Ouders  bellen 
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Bij afhandeling door de leerplichtambtenaar 
� Leerplichtambtenaar in kennis stellen. 
� Alle relevante informatie m.b.t. feiten en personen aan de leerplichtambtenaar door-

geven. 
 
De leerplichtambtenaar onderneemt hierna de volgende acties: 
� Tegen de spijbelaar kan proces-verbaal worden opgemaakt. 
� Indien aan de criteria wordt voldaan, wordt de verdachte naar HALT verwezen. 
� Ouders/verzorgers van dader (en slachtoffer) worden geïnformeerd. 

  

E 
 Evalueren 

� De ASD evalueert samen met de betrokkenen of het voorgaande tot een structurele 
oplossing heeft geleid.  

13.2. Begripsomschrijving – ongeoorloofd schoolverzuim 

Ongeoorloofd schoolverzuim is het anders dan door ziekte of aangevraagd verlof, dus zonder vooraf 
opgegeven reden, niet geautoriseerd wegblijven van school. 
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Bijlage 1 : Convenant Veiligheid 
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Convenant 
Veiligheid in en om de school 

Gemeente Eersel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 maart 2007 
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1 maart 2007  
 
 
1.  Doelstelling 
 
Dit convenant heeft tot doel om een eenduidig en sluitend stelsel van afspraken te maken ten 
behoeve van het voorkomen en bestrijden van overlast, vandalisme en ander crimineel gedrag en het 
creeeren van een (sociaal) veilig klimaat op en rondom de scholen van de gemeente Eersel.  
 
Betrokken partijen:  

 Bestuur van de gemeente Eersel 

 Het Rythovius College 

 Politie Regio Zuid-Oost Brabant 

 Openbaar Ministerie 
 
Uitgangspunten: 
De betrokken partijen hebben een gezamenlijk belang bij het in stand houden en creëren van een 
veilig schoolklimaat. Door ondertekening van het convenant maken de partijen kenbaar dat zij een 
herkenbaar en uniform veiligheidsbeleid voeren op de scholen die participeren in dit convenant. Dit 
houdt in dat de scholen hun interne regelgeving en sanctiebeleid uitvoeren op basis van het 
Handelingsprotocol Schoolveiligheid en daarbij zoveel mogelijk worden ondersteund door genoemde 
betrokken partijen. Door ondertekening hebben betrokken partijen de inspanningsverplichting en de 
intentie om het convenant naar vermogen uit te voeren. De uitvoering van het convenant en het 
Handelingsprotocol zal jaarlijks worden geëvalueerd.  
 
De betrokken partijen hebben de volgende verantwoordelijkheden op het gebied van schoolveiligheid: 
 

 Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van een integraal 
veiligheidsbeleid in haar gemeente en voert de regie over schoolveiligheid. 

 De school is op grond van wettelijke bepalingen verantwoordelijk voor de veiligheid en het welzijn 
van leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel, leerlingen en bezoekers van de school. 

 De politie is belast met de handhaving van wet- en regelgeving van de openbare orde onder 
verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. 

 Het Openbaar Ministerie is verantwoordelijk voor de strafrechtelijke handhaving van de 
rechtsorde. 

 
 
2.  Contactpersonen 
 
2.1  Elk der deelnemende partijen wijst een vast contactpersoon aan die optreedt als 

vertegenwoordiger van die partij. Daarnaast wijst elk der deelnemende partijen een vervanger 
aan. Voor het Rythovius College is dit de heer W. Boselie. 

 
2.2  De kerntaken van de contactpersonen zijn: 

 eerste aanspreekpunt zijn voor andere partijen; 

 zodanig informeren van de andere partijen dat elke partij zijn rol optimaal kan vervullen; 

 eerste aanspreekpunt voor de eigen organisatie; 

 zorg dragen voor de doorverwijzing binnen de eigen organisatie; 

 informeren van de eigen organisatie met betrekking tot ontwikkelingen en activiteiten voor 
de uitvoering van het convenant; 

 deelnemen aan evaluaties van dit convenant. 
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3.  De rol van de gemeente 
 
3.1 De gemeente voert de regie over de aanpak van schoolveiligheid als onderdeel van de 

gemeentelijke integrale veiligheid, houdt zicht op de naleving van de gemaakte afspraken en 
biedt facilitaire ondersteuning aan bij de uitvoering van deze afspraken.  

 
3.2 De gemeente organiseert de in artikel 7.2 bedoelde evaluatiebijeenkomsten. 
 
3.3 De gemeente adviseert en ondersteunt vanuit haar Leerplicht- en RMC (Regionaal Meld- en 

Coördinatiepunt) taken de scholen bij preventie en curatieve aanpak van schoolverzuim en het 
voortijdig schoolverlaten van leerlingen zoals beschreven in het Handelingsprotocol. 

 
3.4 De gemeente stemt afspraken die voortvloeien uit dit convenant af met de activiteiten van de 

leerplichtambtenaren. 
 
3.5 De gemeente stemt afspraken die voortvloeien uit dit convenant af met de door de gemeente 

gesubsidieerde voorzieningen op de terreinen van jeugdzorg en jeugdhulpverlening.  
 
3.6 De gemeente stimuleert de scholen om voorlichting en advies te geven inzake veiligheid en 

leefbaarheid. 
 
3.7 Daar waar nodig en voor zover mogelijk, gelet op de regelgeving en eventuele andere 

beperkingen, treft de gemeente voorzieningen in de sfeer van openbare ruimte. 
 
3.8 De gemeente spant zich in om bij melding van crimineel gedrag daar waar mogelijk zo snel 

mogelijk ondersteuning en hulp te bieden. 
 
 
4. De rol van de school - het Rythovius College 

 
 
4.1 De school zorgt voor ontwikkeling, vaststelling en actualisering van het veiligheidsbeleid 

binnen de school conform de zorgsystematiek van de Wet op de Arbeidsomstandigheden.  
Zij spant zicht ervoor in dat de daaruit voortvloeiende activiteiten worden uitgevoerd.  
 

4.2 De school wijst per vestiging een persoon aan die optreedt als contactpersoon voor de 
uitvoering van dit convenant. Deze is ook de contactpersoon vanuit de school richting politie 
en de leden van het zorgteam van de school. 

 
4.3 Binnen de school worden zodanige afspraken gemaakt en gecommuniceerd dat het voor een 

ieder duidelijk is tot wie men zich kan wenden inzake veiligheid in school. 
 
4.4 In het schoolreglement wordt een paragraaf veiligheid opgenomen met minimaal: 

- de mededeling dat binnen de school één of meer vertrouwenspersonen zijn aangesteld; 
- een verbod op crimineel gedrag, zoals vandalisme, diefstal, intimidatie waaronder ook 

seksuele intimidatie, bedreiging, mishandeling en discriminatie; 
- een protocol hoe om te gaan met extreme uitingen door scholieren, personeel en 

onderwijsondersteunend personeel; 
- een verbod op het gebruik/bezit van alcohol en drugs in of om de school; 
- de mededeling dat bij het plegen van een strafbaar feit van meer dan geringe betekenis 

aangifte wordt gedaan; 
- de mededeling dat ook in geval van (het vermoeden van) crimineel gedrag contact met de 

politie kan worden opgenomen, welk contact zonodig gevolgd wordt door verdere acties 
zoals bijvoorbeeld aangifte; 

- de mededeling dat de school zich het recht voorbehoudt om de ter beschikking gestelde 
kluisjes en dergelijke te openen. 

 
4.5 De school leeft het schoolreglement na, handelt overeenkomstig en waakt ervoor dat de 

afspraken gemaakt in het SchoolVeiligheidsPlan en dit reglement worden nageleefd. 
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4.6 De school draagt er zorg voor dat de schoolregels, wanneer nodig, worden aangepast om 
ongewenst gedrag tegen te gaan en gewenste handhavingsmaatregelen te kunnen nemen. 
 

4.7 De school zorgt voor de implementatie van het Handelingsprotocol Schoolveiligheid. De 
school zorgt er voor dat alle medewerkers op de hoogte zijn van het Handelingsprotocol en 
daar ook naar handelen.  

 
4.8 De school zorgt er voor dat ouders en leerlingen op de hoogte zijn van de afspraken die 

voortvloeien uit de uitvoering van het Handelingsprotocol. Dit onder meer door opname van 
relevante zaken in het schoolreglement en het bespreken van het Handelingsprotocol in het 
daarvoor geëigende lessen of anderszins. 

 
4.9 De school houdt een incidentenregister bij met overtredingen van regels door leerlingen en de 

genomen maatregelen van de school binnen de kader van het Handelingsprotocol. 
 
4.10 De school bevordert dat slachtoffers van strafbare feiten aangifte doen. De school doet altijd 

aangifte als de school zelf de benadeelde partij is. 
 
4.11 De school zal, daar waar mogelijk en op basis van overleg, medewerking verlenen aan het ten 

uitvoer brengen van eventueel aan een leerling van de betreffende school op te leggen (pré-) 
justitiële sancties. 

 
4.12 De school werkt zo veel mogelijk mee aan de uitvoering van maatregelen die de politie inzake 

de handhaving van wet- en regelgeving en de openbare orde noodzakelijk acht. 
 
4.13 Bij het vermoeden van een ernstige bedreiging van de veiligheid in school, dan wel het 

vóórkomen van crimineel gedrag door leerlingen in en om de school, kan de school in alle 
gevallen melding doen bij de buurtbrigadier van de politie en zo nodig overleg voeren inzake 
de te nemen maatregelen.  

 
4.14 De school spant zich in om te voorkomen dat leerlingen van school worden verwijderd. De 

leerplichtambtenaar zal in een zo vroeg mogelijk stadium worden ingeschakeld. 
 
4.15 De school spant zich in om bij melding van crimineel gedrag de prioriteit te geven aan een 

spoedig mogelijk juiste afhandeling.  
 
 
 
5. De rol van de politie 
 
5.1 De politie stelt per school(locatie) een contactfunctionaris aan. Deze persoon (buurtbrigadier) 

is het aanspreekpunt voor de school en de politie. De buurtbrigadier houdt ook een preventief 
contact met de school en wordt door de school op de hoogte gehouden van incidenten die op 
de school gespeeld hebben. De afspraken tussen school en politie worden vastgelegd in de 
Checklist Schoolveiligheid.  

 
5.2 De politie volgt de afspraken conform hetgeen is vastgesteld in het SchoolVeiligheidsPlan. 
 
5.3 De politie maakt afspraken met de school over de wijze waarop met aangifte kan doen van 

strafbare feiten en de voor alle betrokken scholen gelijke wijze waarop aangifte dient te 
worden gedaan. De politie houdt de school op de hoogte van de voortgang van de zaak 
waarover de school aangifte heeft gedaan.  

 
5.4 De politie spant zich in om bij melding van crimineel gedrag prioriteit te geven aan een zo snel 

mogelijke interventie en afhandeling. 
 
5.5 De politie spant zich in, waar de wet dit toestaat, aan de school advies en/of informatie te 

vragen inzake te treffen (pré-)justitiële sancties indien het een leerling van één van de in deze 
overeenkomst genoemde scholen betreft. 
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5.6 De politie spant zich in om, indien een leerling een strafbaar feit heeft gepleegd en dit relevant 
is voor de school, informatie te verstrekken aan de school. 

 
 
6. De rol van het Openbaar Ministerie 
 
6.1  Het Openbaar Ministerie kan op verzoek een bijdrage leveren aan voorlichting en advies over 

preventieve, maar met name repressieve, activiteiten bij criminaliteit. 
 
6.2 Het Openbaar Ministerie zal in geval van melding van strafbare feiten en opmaken van een 

verbaal door politie, ervoor zorg dragen dat strafzaken zo snel mogelijk worden afgedaan.  
 
6.3 Het Openbaar Ministerie spant zich in, waar de wet dit toestaat, aan de school advies en/of 

informatie te vragen inzake te treffen (pré-)justitiële sancties indien het een leerling van één 
van de in deze overeenkomst genoemde scholen betreft.  

 
6.4 Het Openbaar Ministerie biedt slachtoffer/benadeelde de mogelijkheid desgevraagd bericht te 

ontvangen over de afloop van de zaak. 
 
6.5 Het Openbaar Ministerie spant zich in om, indien een leerling een strafbaar feit heeft 

gepleegd, relevante informatie te verstrekken aan de school. 
 
 
7. Evaluatie 
 
7.1 De scholen stellen jaarlijks de veiligheidsrapportage op van de Inspectie van het Onderwijs en 

sturen deze tevens toe aan de gemeente. De gemeente kan op basis hiervan een aanvullend 
gesprek met de school voeren. De gemeente stelt op basis van deze rapportages (en andere 
bronnen van informatie) een Evaluatierapport Schoolveiligheid op. 

 
7.2 Jaarlijks vindt er onder regie van de gemeente een evaluatiegesprek plaats met de in dit 

convenant genoemde vertegenwoordigers van de scholen, politie en het Openbaar Ministerie, 
aan de hand van het evaluatierapport. Het beleid (convenant, handelingsprotocol etc.) wordt 
waar nodig bijgesteld en er worden nieuwe afspraken gemaakt.  

 
7.3 Daarnaast vindt er een 3-jaarlijks onderzoek naar de beleving van de veiligheid in en om de 

school onder leerlingen, docenten en onderwijsondersteunend personeel plaats. Ook dit 
onderzoek kan aanleiding zijn tot bijstelling van het beleid. 

 
 
8. Duur van de overeenkomst 
 
8.1 Deze overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening en kan in overleg met 

alle partijen tussentijds worden gewijzigd en/of beëindigd. Zonder wijzigingsbesluit wordt de 
overeenkomst geacht stilzwijgend te zijn verlengd voor telkens één schooljaar. 

 
8.2 Partijen spreken nu reeds uit dat zij in beginsel bereid zijn de overeenkomst met één of meer 

jaren te verlengen.  
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Aldus overeengekomen en ondertekend, 21 november 2007 
 
 
 
Bestuur van de gemeente Eersel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………… 
 
 
 
 
Het Rythovius College 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………… 
 
 
 
 
Politie Regio Zuid Oost-Brabant  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………… 
 
 
Openbaar Ministerie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………… 
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