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2Voorwoord
Ondergetekenden, deelnemers aan deze samenwerkingsovereenkomst, komen overeen dat:

-  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeenten Tiel, Zaltbommel,   

 Culemborg, Geldermalsen en Neder Betuwe verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en  

 uitvoering van een lokaal veiligheidsbeleid in haar gemeenten.

-  De besturen van de scholen, op grond van de Wet Voortgezet Onderwijs en de Wet op de  

 Arbeidsomstandigheden verantwoordelijk zijn voor de veiligheid en het welzijn van scholieren,  

 medewerkers en bezoekers.

-  De politie belast is met de handhaving van wet- en regelgeving en de openbare orde onder  

 verantwoordelijkheid van het bevoegde gezag.

-  Het openbaar ministerie verantwoordelijk is voor de strafrechtelijke handhaving van de   

 rechtsorde.

-  Halt verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Halt-afdoening en preventieve activiteiten.

-  De betrokken partijen daarom een gezamenlijk belang hebben bij het in stand houden en  

 creëren van een veilig schoolklimaat.

-  Door ondertekening van het Convenant Veilige School De Waarden de partijen kenbaar 

 maken dat zij een herkenbaar en uniform veiligheidsbeleid voeren op de scholen binnen de  

 gemeenten Tiel, Zaltbommel, Culemborg, Geldermalsen en Neder Betuwe.

-  Door ondertekening betrokken partijen de inspanningsverplichting en de intentie hebben om  

 het Convenant Veilige School De Waarden naar vermogen uit te voeren.

En verder dat……
De scholen in de genoemde gemeenten zijn een ontmoetingsplaats van en voor veel jongeren. 

Partijen willen dat deze scholen een veilige omgeving zijn waar scholieren, medewerkers en bezoekers 

zich op hun gemak voelen, waar goed en prettig gewerkt en geleerd kan worden.

Ondanks alle inspanningen we te maken kunnen krijgen met grensoverschrijdend gedrag.

Om in dergelijke situaties planmatig, verstandig, eenduidig en consequent te handelen is een houvast 

belangrijk.

Om die reden is het initiatief genomen voor het opstellen van een Convenant Veilige School De 

Waarden 2017. Het Handelingsprotocol Convenant Veilige School De Waarden 2017 maakt onderdeel 

uit van dit convenant.

Dit handelingsprotocol bevat afspraken en handreikingen ten aanzien van grensoverschrijdend 

gedrag. Het handelingsprotocol geeft tevens aan welke stappen partijen kunnen zetten bij het 

afhandelen van grensoverschrijdend gedrag.



3Het convenant geeft de scholen de gelegenheid om allemaal op dezelfde wijze naar scholieren, 

medewerkers en derden toe te communiceren over wat er gebeurt met grensoverschrijdend gedrag 

op de scholen binnen de gemeenten Tiel, Zaltbommel, Culemborg, Geldermalsen en Neder-Betuwe.

Het convenant is een samenwerkingsverband van scholen voor het voortgezet onderwijs binnen de 

gemeenten Tiel, Zaltbommel, Culemborg, Geldermalsen, Neder-Betuwe, Halt Oost Nederland, het 

Openbaar Ministerie en het politieteam De Waarden.

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 

creëren van een (sociaal) veilig klimaat op en rondom alle voortgezet onderwijs scholen en Regionaal 

Opleidingen Centrum (ROC) binnen de gemeenten Tiel, Zaltbommel, Culemborg, Geldermalsen en 

Neder Betuwe.

Betrokken partijen:

-  Bestuur gemeente Tiel, vertegenwoordigd door de burgemeester;

-  Bestuur gemeente Zaltbommel, vertegenwoordigd door de burgemeester;

-  Bestuur gemeente Culemborg, vertegenwoordigd door de burgemeester;

-  Bestuur gemeente Geldermalsen, vertegenwoordigd door de burgemeester;

-  Bestuur gemeente Neder-Betuwe, vertegenwoordigd door de burgmeester;

-  Besturen van de scholen voor het voortgezet onderwijs en ROC binnen de gemeenten Tiel,  

 Zaltbommel, Culemborg, Geldermalsen en Neder-Betuwe, vertegenwoordigd door een lid van  

 de schoolleiding;

-  De politie, vertegenwoordigd door de teamchef van het team De Waarden, district Gelderland  

 Zuid, eenheid Oost-Nederland;

-  Halt Oost-Nederland, vertegenwoordigd door de regiomanager Halt-team Oost Nederland;

-  Openbaar Ministerie Oost Nederland, vertegenwoordig door een officier van justitie.

Uitgangspunten:

De betrokken partijen hebben een gezamenlijk belang bij het in stand houden en creëren van een 

veilig (sociaal) schoolklimaat, zoals het handhaven van de openbare orde, het verminderen van 

overlast, hinder en criminaliteit in relatie tot de school.

Door ondertekening van het convenant maken de partijen kenbaar dat zij een herkenbaar en uniform 

veiligheidsbeleid voeren op de school die participeert in dit convenant. Dit houdt in dat de school haar 

interne regelgeving en sanctiebeleid uitvoert op basis van het Handelingsprotocol Convenant Veilige 

School De Waarden 2017 en daarbij zoveel mogelijk wordt ondersteund door de genoemde betrokken 

partijen. Door ondertekening hebben betrokken partijen de inspanningsverplichting en de intentie om 

het convenant naar vermogen uit te voeren.

Om dit doel te bereiken vinden de partijen het van een zwaarwegend algemeen belang om intensief 

samen te werken, ondersteund door de hiervoor noodzakelijke uitwisseling van gegevens volgens de 

geldende wet- en regelgeving.



42. Contactpersonen
2.1  Elk der deelnemende partijen wijst een vaste contactpersoon aan die optreedt als 

vertegenwoordiger van die partij. Daarnaast wijst elk der deelnemende partijen een vervanger aan. De 

namen van de contactpersonen worden vermeld op de zogenoemde netwerkkaarten.

Voor RSG Lingecollege zijn dit de beide locatiedirecteuren.

2.2  De kerntaken van de contactpersonen zijn:

-  eerste aanspreekpunt voor de 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

-  de uitvoering van het convenant

-  deelnemen aan evaluaties van dit convenant

3. De rol van de gemeente
3.1  De gemeenten houden zicht op de naleving van de gemaakte afspraken en bieden facilitaire 

ondersteuning aan bij de uitvoering van deze afspraken.

3.2  De gemeenten adviseren en ondersteunen vanuit haar Leerplicht- en RMC (Regionaal 

Meld- en Coördinatiepunt) taken de scholen bij de preventieve en curatieve aanpak van verzuim 

en het voortijdig verlaten van scholieren van de onderwijsinstelling zoals beschreven in het 

handelingsprotocol.

3.3  De gemeenten stemmen afspraken die voortvloeien uit dit convenant af met de activiteiten 

van de leerplichtambtenaren.

3.4  De gemeenten stemmen afspraken die voortvloeien uit het convenant af met de door de 

gemeenten gesubsidieerde voorzieningen op de terreinen van jeugdzorg en jeugdhulpverlening.

3.5  De gemeenten stimuleren de scholen om voorlichting en advies te geven ter zake van 

veiligheid en leefbaarheid in samenwerking met netwerkpartners.

3.6  Daar waar nodig en voor zover mogelijk, gelet op de regelgeving en eventuele andere 

beperkingen, treffen de gemeenten voorzieningen in de openbare ruimte.

4 De rol van de scholen.
4.1  De scholen zorgen voor ontwikkeling, vaststelling en actualisering van het veiligheidsbeleid 

binnen de eigen school, conform de systematiek van de Wet op de arbeidsomstandigheden. Zij 

spannen zich er voor in dat de daaruit voort- vloeiende activiteiten worden uitgevoerd.

4.2  De scholen wijzen per school een persoon aan die optreedt als contactpersoon voor de 

uitvoering van dit convenant. Dit is ook de contactpersoon richting de politie.

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

een ieder duidelijk is, tot wie men zich kan wenden als het gaat om veiligheid binnen de organisatie.

4.4  In het schoolreglement wordt een paragraaf Veiligheid opgenomen waarin minimaal het 

volgende wordt geregeld:



5-  Het tegengaan van crimineel gedrag, zoals vandalisme, diefstal, intimidatie, waaronder   

 seksuele intimidatie, bedreiging, mishandeling en discriminatie.

-  Dat bij het plegen van een strafbaar feit van meer dan geringe betekenis aangifte wordt   

 gedaan.

-  Dat ook in geval van (het vermoeden van) crimineel gedrag contact met de politie kan worden  

 opgenomen; welk contact zo nodig gevolgd wordt door verdere acties zoals aangifte; wanneer  

 het hier om Halt-waardige feiten gaat, zal er een doorverwijzing naar Halt plaatsvinden.

-  Dat de school zich het recht voorbehoudt om de ter beschikking gestelde kluisjes en   

 dergelijke te openen en te controleren. (NB. Geregeld in kluisjescontract)

-  Er een handelingsprotocol is, hoe om te gaan met extreme uitingen door scholieren, 

 personeel en bezoekers.

-  Dat binnen de school één of meer vertrouwenspersonen zijn aangesteld.

4.5  De scholen dragen er zorg voor dat er een Zorgadviesteam(ZAT) per school wordt 

georganiseerd.

4.6  De scholen zorgen er voor dat de regels, wanneer nodig, worden aangepast om ongewenst 

gedrag  tegen te gaan en gewenste handhavingmaatregelen genomen kunnen worden.

4.7  De scholen zorgen er voor dat scholieren (en ouders in geval van minderjarige scholieren) op 

de hoogte zijn van de afspraken, die voortvloeien uit de uitvoering van het handelingsprotocol.

4.8  De scholen houden per school een incidentenregister bij van overtredingen van regels 

door scholieren en de genomen maatregelen van de organisatie binnen het kader van het 

handelingsprotocol.

4.9  De scholen bevorderen dat slachtoffers van strafbare feiten aangifte doen. De school zelf 

doet altijd aangifte als deze benadeelde partij is.

4.10  De scholen zullen, daar waar mogelijk en op basis van overleg, medewerking verlenen aan het 

ten uitvoer brengen van eventueel aan een scholier op te leggen (pre)justitiële sancties.

4.11  De scholen zullen, daar waar mogelijk en op basis van overleg, medewerking verlenen aan het 

excuusgesprek of de werkopdracht voor de uitvoering van de Halt-afdoening.

4.12  De scholen werken zo veel mogelijk mee aan de uitvoering van maatregelen die de politie ten 

aanzien van 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 het gebouw, dan wel het 

vóórkomen van crimineel gedrag door scholieren in en om het gebouw, kunnen de scholen in alle 

gevallen melding doen bij de (wijkagent van) de politie en zo nodig overleg voeren met betrekking tot 

de te nemen maatregelen.

4.14  De scholen spannen zich in om te voorkomen dat scholieren verwijderd en of geschorst 

worden. In geval van een minderjarige scholier zal de leerplichtambtenaar in een zo vroeg mogelijk 

stadium worden ingeschakeld.

5 De rol van de politie
5.1  De politie stelt per vestiging een contactfunctionaris (de schoolagent) aan. Deze 

contactfunctionaris is het aanspreekpunt voor de betreffende school bij de politie. De 

contactfunctionaris onderhoudt ook een preventief contact met de betreffende school en wordt door 



6hen op de hoogte gehouden van incidenten die op deze school gespeeld hebben.

5.2  De politie zorgt dat de afspraken in het handelingsprotocol bekend zijn bij de uitvoerende 

teams in de wijken (via de taakaccenthouder jeugd of de wijkagent).

5.3  De politie maakt afspraken met de scholen over de wijze waarop men aangifte kan doen van 

strafbare feiten. Deze strafbare feiten worden genoemd in het handelingsprotocol. De politie houdt de 

scholen op de hoogte van de voortgang van de zaak waarvan zij aangifte heeft gedaan.

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

mogelijke interventie en afhandeling, in overleg met de leiding van de betreffende school.

5.5  De politie spant zich in, waar de wet dit toestaat, aan de scholen, advies en/of informatie te 

vragen met betrekking tot te treffen (pre)justitiële sancties indien het een scholier van één van de in 

deze overeenkomst genoemde scholen betreft.

5.6  De politie kan, met het oog op het in dit convenant aangegeven zwaarwegend algemeen 

belang en in overeenstemming met het door het bevoegd gezag genomen besluit, politiegegevens 

verstrekken aan de in dit convenant genoemde partijen, zoals vermeld onder punt 8.

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

professionals binnen de aangesloten scholen over repressie-activiteiten bij criminaliteit.

6.2  Het Openbaar Ministerie zal in geval van melding van strafbare feiten die hebben 

plaatsgevonden binnen de aan dit convenant deelnemende scholen ervoor zorgdragen dat strafzaken 

zo snel en adequaat mogelijk worden afgedaan.

6.3  Het Openbaar Ministerie biedt slachtoffer/ benadeelde de mogelijkheid desgevraagd bericht 

te ontvangen over de afloop van de zaak en/of zich indien mogelijk te voegen in de strafzaak.

6.4  Het Openbaar Ministerie spant zich in om, indien een scholier een strafbaar feit heeft 

gepleegd, relevante informatie te verstrekken aan de school.

7 De rol van Halt
7.1  Halt kan een bijdrage leveren in preventie en bestrijding van jeugdcriminaliteit bij jongeren tot 

18 jaar.

7.2  Halt kan, op verzoek van de aan dit convenant deelnemende scholen, preventieactiviteiten 

uitvoeren die bestaan uit advisering, voorlichting, ontwikkeling en uitvoering van lokale en regionale 

preventieprojecten.

7.3  Halt spant zich in om verwijzingen van zaken via de politie, het Openbaar Ministerie of de 

leerplichtambtenaar zo snel mogelijk af te handelen. Indien de school direct betrokken is, zal een 

terugmelding plaatsvinden van de afronding van die zaken.

7.4  Halt kan de school adviseren en ondersteunen in de ontwikkeling van het 

schoolveiligheidsbeleid.

7.5  Halt kan cijfers aanleveren aan de overige betrokken partijen over de aantallen verwijzingen 

binnen de gemeente.

7.6  Halt adviseert en ondersteunt vanuit zijn Leerplicht- en RMC (Regionaal Meld- en 

Coördinatiepunt) taken de school bij preventieve en curatieve aanpak van schoolverzuim.



78 Informatie-uitwisseling
8.1  Op dit convenant is artikel 20 Wet Politiegegevens en het Koepelbesluit van de eenheid Oost 

Nederland van toepassing.

8.2  Politiegegevens hebben een vertrouwelijk karakter. De ontvanger van politiegegevens, 

verkregen in het kader van dit convenant, is verplicht tot geheimhouding. Doorverstrekking van 

politiegegevens mag alleen plaatsvinden als de wet- en regelgeving dat verplicht of als zijn taak 

daartoe noodzaakt.

8.3  Politiegegevens worden binnen dit samenwerkingsverband verstrekt aan en door vaste 

contactpersonen. Voor de politie is dat de betreffende wijkagent.

8.4  De politie is verplicht om de verstrekking van politiegegevens volgens de richtlijnen vast te 

leggen.

8.5  Alleen politiegegevens die ingevolge de artikelen 8 en 13 van de Wet politiegegevens worden 

verwerkt voor de dagelijkse politietaak en die noodzakelijk worden geacht voor de uitvoering van dit 

convenant worden verstrekt.

8.6  De politie houdt bij het verstrekken van politiegegevens rekening met het opsporingsbelang.

8.7  De politiechef van de politie is bevoegd om het besluit om politiegegevens te verstrekken in te 

trekken zodra het zwaarwegend algemeen belang niet meer aanwezig wordt geacht.

9 Evaluatie
9.1  Jaarlijks vindt er onder regie van de betreffende gemeente een evaluatiegesprek plaats 

met de in dit convenant genoemde vertegenwoordigers van de scholen, politie en het openbaar 

Ministerie. Het beleid (convenant, handelingsprotocol etc.) wordt waar nodig bijgesteld en er 

worden nieuwe afspraken gemaakt. Tussentijds wordt tevens eenmaal per jaar geëvalueerd door 

uitvoeringsfunctionarissen van het convenant.

9.2  Het past bij de doelstelling van dit convenant dat er onderzocht wordt wat de beleving van de 

veiligheid in en om de scholen onder scholieren en medewerkers is. Een onderzoek naar deze beleving 

vindt plaats in overleg tussen de convenantdeelnemers.

10 Duur van de overeenkomst
10.1  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.

10.2  Dit convenant kan worden aangehaald als ‘Convenant Veilige School De Waarden 2017.
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De korpschef van politie, namens 

deze de politiechef van Oost 

Nederland,

Namens deze de teamchef van het 

team De Waarden

Dhr. D.J. Bomhof

De burgemeester van de

Gemeente Culemborg

Dhr. drs. G. van Grootheest

De burgemeester van de

Gemeente Geldermalsen

Mevr. dr. M.W.M. de Vries

De burgemeester van de

Gemeente Neder-Betuwe

Dhr. A.J. van Kottelenberg

De burgemeester van de

Gemeente Tiel

Dhr. heer ir. J. Beenakker

De burgemeester van de

Gemeente Zaltbommel

Dhr. heer dr. J.P. Rehwinkel

d.d.

d.d.

d.d.

d.d.

d.d.

d.d.

Besloten, overeengestemd en ondertekend te Tiel op d.d. 3 november 2017

Ondertekening:

 



9Ondertekening Openbaar Ministerie Oost Nederland:

 

De burgemeester van de

Gemeente Zaltbommel

Dhr. heer dr. J.P. Rehwinkel d.d.



10Ondertekening Halt Oost Nederland:

Halt Oost Nederland

De heer R. Pillen d.d.



11Ondertekening deelnemende scholen gemeente Culemborg:

d.d.

d.d.

d.d.



12Ondertekening deelnemende scholen gemeente Geldermalsen:

d.d.

d.d.

d.d.



13Ondertekening deelnemende scholen gemeente Neder-Betuwe:

d.d.

d.d.

d.d.



14Ondertekening deelnemende scholen gemeente Tiel:

d.d.

d.d.

d.d.



15Ondertekening deelnemende scholen gemeente Zaltbommel:

d.d.

d.d.

d.d.
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Bijlage 1: Handelingprotocol Convenant Veilige 
School De Waarden 2017


