Checklist preventieve acties
Checklist preventieve acties, waarbij voorwerpen cq goederen die verboden zijn of die door de
schoolleiding als niet verantwoord worden aangemerkt, aangetroffen worden.
-

Er kan, ter preventie van wapen- of drugsbezit op school, door de school een preventieve kluisjestassen- of jassencontrole actie worden opgestart.
De school kan ook besluiten om ter preventie van wapen- of drugsbezit op school preventief te
fouilleren of tassencontrole uit te voeren.

Juridische randvoorwaarden voor het houden van kluisjescontrole en/of preventief fouilleren:
Maak afspraken over kluisjescontrole en eventueel preventief fouilleren binnen de school.
Neem deze afspraken op in het schoolreglement en breng ouders hiervan op de hoogte.
Benoem in het reglement wanneer er binnen de school sprake is van een wapen cq drugs. Dit moet
minimaal voldoen aan de wettelijke definitie; zie definities voor omschrijving wapens en verdovende
middelen.
Politie Randvoorwaarden voor het evt. assisteren bij het houden van een kluisjescontrole:
De school heeft in haar schoolreglement opgenomen dat zij kluisjescontrole mag houden.
Het schoolreglement moet bekend zijn bij leerlingen en ouders/verzorgers indien leerling minderjarig is
of
De school heeft in de huurvoorwaarden van de kluisjes opgenomen dat er kluisjescontrole kan
plaatsvinden en huurvoorwaarden zijn getekend.
Aanpak:
De schoolleiding opent de kluisjes, politie is aanwezig ter assistentie
De executieve medewerkers van politie verschijnen in uniform
De politie werkt NIET mee aan preventieve fouilleeracties of houden van tassencontrole.
Bij het aantreffen van voorwerpen c.q. goederen door de schoolleiding dient als volgt gehandeld te worden:
Alle harddrugs en wapens, met uitzondering van voorwerpen vermeld onder artikel 2 lid 1 cat 4 onder
Wet Wapens en Munitie, worden door de schoolleiding overgedragen aan de politie en door de politie
in beslag genomen.
Indien het een voorwerp betreft dat geschaard kan worden onder art 2 lid 1 cat 4 onder 7 WWM, dan
hangt het ervan af of gelet op de aard en / of omstandigheden waaronder de voorwerpen worden
aangetroffen redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij voor geen ander doel bestemd zijn dan om
letsel toe te brengen of te dreigen. Bij kluisjescontrole is dit moeilijk vast te stellen, aangezien er niet
meer omstandigheden zijn dan “het liggen in het kluisje”.
Overige voorwerpen en / of goederen zijn ter beoordeling van de schoolleiding hoe te handelen.
Werkwijze indien het een artikel 2 lid 1 cat 4 onder 7 WWM-voorwerp betreft:
1.
Schoolleiding gaat in gesprek met betrokken leerling, vraagt waarom het voorwerp in het kluisje ligt,
wat de intentie van leerling is ermee te gaan doen en maakt hierover indien mogelijk afspraken.
2a.
Als schoolleiding goede afspraken heeft kunnen maken:
Politie hoeft niet in kennis gesteld te worden
Schoolleiding kan het voorwerp innemen c.q. leerling vagen afstand te doen van voorwerp
Ouders / verzorgers van leerling dienen van inname van voorwerp in kennis gesteld te worden
Voorwerp dient indien gewenst door ouders / verzorgers aan hen te worden geretourneerd
2b.
Als schoolleiding geen goede afspraken heeft kunnen maken c.q. geen goed gevoel heeft bij
antwoorden van leerling:
Politie wordt in kennis gesteld
Politie ondervraagt leerling
Politie kan indien nodig een getuigenverklaring opnemen van schoolleiding
Politie interpreteert uitleg van leerling en beoordeelt de omstandigheden:
Geen omstandigheden die leiden tot aanname dat leerling het doel heeft om ander letsel toe te
brengen of te dreigen met voorwerp? -Schoolleiding neemt het over, verder punt 2a.
Wel omstandigheden die leiden tot aanname dat leerling het doel heeft om een ander letsel toe
te brengen of te dreigen met het voorwerp? -Politie neemt wapen in beslag op basis van art 2 lid
1 cat 4 onder 7 WWM c.q. vraagt leerling afstand te doen.

