
 
1 

 

                

 

 

Protocol 

 

 

Drugs en alcohol 

 

 

 

 

Schooljaar 2019-2020 

 

 

 

http://www.kuleuven.be/thomas/pastoraal/rouwen_op_school/draaiboek.php


 
2 

Inhoudsopgave 

Protocol drugs en alcohol ....................................................................................................... 3 

Reglement "Gezonde school en genotmiddelen" en het convenant “Veilige School” .. 8 

Contactpersonen binnen school en instanties buiten school ........................................... 9 

Bijlage ...................................................................................................................................... 11 

 

  



 
3 

Protocol drugs en alcohol 

 
Algemene definitie 
Het voorhanden hebben van alcohol of drugs is niet toegestaan, evenals het 
voorhanden hebben van medicijnen welke niet aantoonbaar in het belang van de 
eigen gezondheid zijn. Deze moeten worden ingeleverd. Ook het handelen 
in/verstrekken van drugs of bedoelde medicijnen is verboden. Het schoolreglement 
bevat regelgeving ten aanzien van roken, alcohol, cannabis en overige drugs. 
 
Juridische definitie 
−  Het gebruik van harddrugs, zoals heroïne, cocaïne, XTC en paddo’s en 

gedragingen met betrekking tot deze drugs zijn verboden op basis van de 
Opiumwet en deels ook de Warenwet; 

−  Het handelen in bepaalde middelen, zoals de hierboven genoemde harddrugs 
en cannabis is eveneens verboden op basis van de Opiumwet. 

−  Voor gebruik en bezit van alcohol geldt de Drank- en Horecawet, waarin 
tevens is aangegeven dat verkoop van alcohol aan jongeren beneden de 18 
jaar is verboden. 

−  Het roken van tabak in openbare gebouwen, zoals scholen, is verboden bij de 
Tabakswet, met uitzondering van daarvoor specifiek aangewezen ruimten. 

−  Voor productie en/of handel in geneesmiddelen die als drugs worden gebruikt, 
is de geneesmiddelenwet van toepassing 
 

Toelichting 
Wanneer door signalen of uit een gesprek blijkt dat een leerling onder invloed is, dan 
zal het Stella Maris College hierop moeten reageren. De leerling die onder invloed 
van alcohol of drugs de lessen volgt, zal uit de les verwijderd moeten worden. Goede 
of slechte schoolprestaties zijn hierbij niet doorslaggevend. Enerzijds tast drugs- en 
alcoholgebruik/-bezit het leefklimaat binnen een school aan en anderzijds is het een 
directe bedreiging voor de onderwijsdoelstellingen. Het onderscheid tussen het 
voorhanden hebben van drugs voor eigen gebruik dan wel het voorhanden hebben 
van drugs bestemd voor de handel is moeilijk te trekken. Vandaar de volgende 
grenslijn: indien jongeren cannabis voorhanden hebben en dit aan anderen uitdelen, 
al dan niet met winstbejag, wordt de politie ingeschakeld. Enerzijds om de drempel 
om drugs te gebruiken hoog te houden en anderzijds om een duidelijk en goed te 
hanteren beleid te voeren. Minderjarigen mogen ook niet in het bezit zijn van 
softdrugs voor eigen gebruik. Immers coffeeshops mogen slechts aan 
meerderjarigen verkopen. Bij middelengebruik dan wel handel moet de grens op nul 
gesteld worden, inhoudende dat harddrugs in het geheel niet getolereerd worden. 
Het Stella Maris College verbiedt het om alcohol, drugs of medicijnen die niet 
aantoonbaar door een arts zijn voorgeschreven binnen de schoolgebouwen of het 
terrein van het Stella Maris College te brengen. Ingeval het Stella Maris 
Collegekennis heeft dan wel een redelijk vermoeden heeft, dat een persoon 
drugs/medicijnen binnen een schoolgebouw of schoolterrein heeft gebracht of 
voorhanden of op andere wijze onder zich heeft, wordt deze persoon bewogen tot 
afgifte van deze goederen. Het Stella Maris College geeft hiervoor geen 
schadevergoeding en is niet aansprakelijk voor schade, in welke zin dan ook, welke 
voortvloeit uit deze maatregel. 
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Het Stella Maris College verbindt deze regel en maatregel als voorwaarde tot 
toelating tot schoolgebouw of schoolterrein. Dit wordt vooraf in het schoolreglement 
kenbaar gemaakt. Hiermee wordt intern rechtmatigheid van het handelen verkregen. 
Ingeleverde drugs en medicijnen worden ter vernietiging overgedragen aan de 
politie. 
 

Stappenplan school 

Afhankelijk van de situatie wordt door het Stella Maris College een keus gemaakt 
welke stap gezet wordt. Een situatie kan namelijk dermate ernstig zijn dat het Stella 
Maris Collegedirect overgaat tot de sanctionerende ronde en / of inschakelen van 
politie d.m.v. de vaste contactpersoon bij de politie (Politiebureau Valkenburg/ 
Meerssen), waarna gehandeld zal worden volgens de geldende prioritering van de 
politie. 
 
De stappen die gemaakt kunnen worden zijn: 
1. Inschatting van de situatie 
2. Gesprek met leerling en medewerker van het Stella Maris College/Sophianum 
3. Gesprek met ouders / verzorgers 
4. Bespreking in het O-Team (Ondersteuningsteam) 
5. Doorverwijzing naar een hulpverleningsinstantie. 
6. Maatregelen school en politie 
7. Bedenktijd 
8. Schorsing 
9. Doorverwijzing 
10.Verwijdering 
 
1. Inschatting van de situatie 
Bij ieder incident worden er eerst gesprekken gevoerd met het slachtoffer of de 
benadeelde en met de vermeende dader. De situatie wordt ingeschat aan de hand 
van de volgende vragen: 
•  Wat is er gebeurd; wie is er bij betrokken; wanneer is het gebeurd? 
•  Is dit gedrag of vergelijkend ander gedrag bij deze jongere vaker 

voorgekomen? 
•  Wat is de ernst van het grensoverschrijdend gedrag? 
•  Betreft het leerlingen van de eigen school of dienen andere scholen 

ingeschakeld te worden? 
•  Handelt het Stella Maris College de situatie zelfstandig af? 
•  Dient ook de politie in kennis te worden gesteld? In het protocol kan het Stella 

Maris College nagaan of het gedrag gemeld moet worden bij de politie, dus 
anders gezegd, is er sprake van wet overtredend gedrag? 

•  Dient de politiecontactfunctionaris op de hoogte te worden gesteld of om 
advies worden gevraagd? 

•  Consultatie andere hulpverlenende instellingen 
 
Afhankelijk van de uitkomsten van deze stap wordt overgegaan op stap 2 of direct 
naar een volgende stap. 
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2. Gesprek met leerling en medewerker van het Stella Maris College/Sophianum. 
In de preventieve, oftewel niet gesanctioneerde, fase zal getracht worden de leerling 
door middel van gesprekken te bewegen om zijn / haar gedrag te verbeteren. Daarbij 
zal aandacht worden geschonken aan eventuele individuele problemen van de 
leerling die mogelijk verband houden met zijn / haar ongewenst gedrag. 
 
3. Gesprek met ouders / verzorgers en leerling 
Het Stella Maris College behoudt zich het recht voor om ouders/verzorgers van 
leerlingen in te lichten over het gedrag van de leerling. In alle gevallen waarvan 
schriftelijk verslag wordt gemaakt worden de ouders in ieder geval geïnformeerd. De 
ouder/verzorger is daarmee op de hoogte van de stappen die het Stella Maris 
College zet t.a.v. het gedrag van de leerling. 
Bij herhaling van het gedrag zal een gesprek plaatsvinden tussen school, leerling en 
ouders/verzorgers. 
 
4. Bespreking in het O-Team ( Ondersteuningsteam) 

Het grensoverschrijdend gedrag wordt besproken in het O-Team en een schriftelijk 

verslag wordt bijgehouden. Dit geldt tevens voor de meldingen van slachtoffers. 

Eventueel wordt de politiecontactpersoon op de hoogte gesteld of om advies 

gevraagd. (Indien uit het protocol blijkt dat het om een gedraging gaat waarbij de wet 

wordt overtreden, wordt de politie in kennis gesteld.) 

 
5. Doorverwijzing naar een hulpverleningsinstantie.  
De hulp, die scholen aan hun leerlingen kunnen aanbieden, staat beschreven in het 
zorgplan van iedere school. Tevens staat daarin beschreven op welke wijze hulp 
verkregen kan worden. Derhalve kunnen ouders en leerlingen zelf op school vragen 
hoe ze het beste kunnen handelen. 
 
6. Maatregelen school en politie 
Indien er sprake is van een door de onderwijsinstelling verboden gedraging waarbij 
tevens de wet wordt overtreden, wordt ten alle tijden de politie ingeschakeld. Het 
inschakelen van de politie geschiedt door het directie van het Stella Maris College(of 
namens de directie van het Stella Maris College). In overleg met de politie worden de 
ouders in kennis gesteld. 
 
Maatregelen Stella Maris College 
Inschatten van de situatie en daarmee keuze bepalen wel of niet politie in te 
schakelen (zie toelichting). 
 
Primair: 
−  Toepassen maatregelen, zie reglement Gezonde school en Genotmiddelen 
−  Politie op de hoogte stellen en drugs afgeven aan de politie 
−  Bepalen welke instantie te betrekken bij hulpverlening, verwijzing en 

preventieactiviteiten. 
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Secundair, indien er sprake is van een in de toelichting genoemde situatie: 
−  Ouders van minderjarige dader(s) en slachtoffer(s) informeren. 
−  De politie in kennis stellen wanneer sprake is van feiten die in de toelichting 

zijn omschreven en die overeenkomen met de juridische definitie 
−  Alle relevante informatie in verband met feiten en personen doorgeven aan de 

politie (evt. d.m.v. inzage in incidentregistratie). 
 
Maatregelen politie 
−  Indien door het Stella Maris College wordt aangegeven dat contact wenselijk is 

bijvoorbeeld ten behoeve van informatie over verkooppunten wordt met de 
politie contact gelegd. 

−  Indien wordt gehandeld in strijd met de Opiumwet wordt tegen de persoon 
proces-verbaal opgemaakt. 

−  Informeren ouders verdachte. 
 
Maatregelen OM 
−  Het proces-verbaal wordt afgedaan middels een aanbod taakstraf via de 

Officier van Justitie, dit kan in de vorm van een werkstraf, leerstraf en 
begeleiding of een combinatie. De Raad voor de Kinderbescherming adviseert 
het OM over invulling van de straf. 

−  Bij recidive of ernstige drugsdelicten wordt het proces-verbaal door het OM 
voorgelegd aan de kinderrechter. De Raad voor de Kinderbescherming 
adviseert het OM en de rechter over de invulling van de straf. 

−  Het Stella Maris College kan, indien het feit zich op school heeft afgespeeld en 
school hierover (indien noodzakelijk) een verklaring heeft afgelegd, op grond 
van de veiligheid op school, informeren bij het OM hoe de zaak wordt 
afgehandeld. 

 
 
7. Bedenktijd 
In deze fase kan de leerling gedurende een bepaalde tijd de toegang tot de lessen 
worden ontzegd (separeren uit de groep). De leerling blijft echter wel op school en 
werkt individueel aan schoolwerk. Deze tijd kan door het Stella Maris College worden 
benut om zich te kunnen bezinnen of beraden over eventuele volgende stappen. De 
ouders / verzorgers worden terstond telefonisch en schriftelijk op de hoogte gesteld 
van deze maatregel. Op deze maatregel is een uitzondering: de leerling mag wel 
deelnemen aan toetsen, schoolonderzoeken en examens. 
 
8. Schorsing 
In deze fase wordt de leerling formeel voor de duur van één tot maximaal vijf dagen 
geschorst. Hiervan wordt melding gemaakt in het leerlingvolgsysteem. De 
onderwijsinstelling meldt de schorsing (inclusief verantwoording en 
voorgeschiedenis) schriftelijk aan: 
 
•  de onderwijsinspectie (indien schorsing langer is dan één dag); 
•  de leerplichtambtenaar (b.v. d.m.v. het toesturen van de kopie van de brief die 

aan de ouders is gestuurd); 
•  de ouders/verzorgers en de leerling worden schriftelijk en mondeling op de 

hoogte gebracht, zij worden tevens uitgenodigd voor een gesprek; 
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•  afhankelijk van het voorval en het gedrag van de betreffende leerling wordt in 
verband met risico op schooluitval het zorgteam op de hoogte gebracht. 

 
Na schorsing van de verdachte en na afwezigheid van slachtoffer / benadeelde wordt 
terugkeer begeleid door de contactpersonen van het Stella Maris College en 
betrokkenen (b.v. ouders, politie, Slachtofferhulp). Binnen het Stella Maris College en 
in de klas zal hiervoor tijd moeten worden genomen. 
 
9. Doorverwijzing 
Na de terugkeer kan blijken dat het gebeurde een dermate grote impact heeft gehad 
op de leerling zelf, de medeleerlingen of de gehele onderwijsinstelling dat in overleg 
met de ouders en begeleiders geadviseerd kan worden een kind op de middellange 
termijn over te plaatsen naar een andere school. De aangesloten scholen bieden 
deze leerling de mogelijkheid een nieuwe start te maken. Het Stella Maris 
Collegeneemt de leerling eerst op basis van detachering. De leerling blijft nog 
maximaal één jaar ingeschreven bij het Stella Maris College/Sophianum. Hierna 
wordt de leerling pas officieel overgeschreven. Wanneer de leerling door de nieuwe 
school moeilijk te handhaven is, mag de leerling worden teruggestuurd naar het 
Stella Maris College/Sophianum. Het Stella Maris College zorgt ervoor dat de nieuwe 
school optimaal geïnformeerd is over de leerling. 
 
10. Verwijdering. 
Dit is de laatste stap in het sanctiemodel. De leerling wordt niet meer toegelaten tot 
de onderwijsinstelling. Het bevoegd gezag / schoolbestuur neemt het besluit of er 
wordt overgegaan tot definitieve verwijdering. 
•  Schoolbestuur stelt de inspectie schriftelijk in kennis. 
•  De ouders / verzorgers en de leerling worden schriftelijk in kennis gesteld van 

(voorgenomen) verwijdering / doorverwijzing. 
•  Een leerling kan slechts verwijderd worden nadat het bevoegd gezag een 

andere school bereid heeft gevonden de leerling toe te laten. Bij instellingen 
voor Speciaal Voortgezet Onderwijs geldt de verplichting dat de 
onderwijsinstelling een inspanning moet leveren om in 8 weken tijd de leerling 
bij een andere onderwijsinstelling onder te brengen. Het Stella Maris 
Collegemoet kunnen aantonen dat zij gedurende 8 weken actief op zoek is 
geweest naar een oplossing. Daarna kan alsnog verwijderd worden. 

•  De leerplichtambtenaar wordt direct in kennis gesteld van de verwijdering en 
de opgestarte procedure. Hij of zij kan het Stella Maris College adviseren en 
helpen bij het vinden van oplossingen voor de betreffende leerling. 

•  Indien een school een leerling wil verwijderen en wil onderbrengen bij een 
reguliere school, heeft deze laatste een inspanningsverplichting de 
mogelijkheid te bezien de verwijderde leerling van de andere school op te 
nemen. Indien de verwijderende school dezelfde leerweg aanbiedt als de 
ontvangende school, zal de leerling worden aangenomen op basis van 
detachering. De leerling blijft nog maximaal één jaar ingeschreven bij de oude 
school en wordt pas officieel overgeschreven na goed overleg tussen beide 
scholen. Wanneer de leerling op de nieuwe school moeilijk te handhaven is, 
mag de leerling worden teruggestuurd naar de oude school. Deze heeft 
vervolgens weer gedurende 8 weken de inspanningsverplichting een oplossing 
te zoeken. Indien de verwijderende school niet dezelfde leerweg aanbiedt als 
de ontvangende school, zal de leerling door de ontvangende school worden 
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aangenomen, maar houdt de verwijderende school de verplichting mee te 
werken aan een andere oplossing, als de leerling ook op de nieuwe school 
moeilijk te handhaven blijft. De leerling kan echter in dat geval niet terugkeren 
naar de oude school. 

•  Het Stella Maris College verschaft alle relevante informatie aan de andere 
school t.a.v. de voorgeschiedenis van de leerling 

 
 
Reglement "Gezonde school en genotmiddelen" en het convenant “Veilige 

School” 

Het Stella Maris College onderschrijft de doelstelling van het project „Gezonde school 
en genotmiddelen‟ en het convenant „Veilige School‟. 

Gezond gedrag 
Het Stella Maris College wil gezond gedrag en een verstandige leefstijl van de 
leerlingen bevorderen. Met betrekking tot genotmiddelen en gewoonten probeert het 
Stella Maris Collegedoor informatie (lessen), begeleiding en regelgeving een 
zorgzaam klimaat te scheppen. 

Roken 
Roken is verboden onder schooltijd in het schoolgebouw en op het schoolterrein.  

Alcohol 
Het gebruik van alcohol is op school verboden. Het is niet toegestaan zelf 
alcoholische dranken mee te nemen naar feesten, excursies, reizen, schoolkampen 
of andere schoolactiviteiten. Leerlingen onder invloed van verslavende middelen 
kunnen verwijderd worden en kunnen (verplicht) verwezen worden naar 
hulpverlenende instanties. 

Gokken 
Spelen om geld is in school en bij alle schoolactiviteiten verboden. Leerlingen van 
onze school mogen in tussenuren, pauzes en tijdens excursies of reizen (nationaal of 
internationaal) geen gokhal bezoeken of spelen op een speelautomaat. 

Drugsbepaling 
Het is verboden om cannabisproducten (zoals hasj, weed en marihuana) en overige 
drugs die onder de Opiumwet vallen te bezitten, te verhandelen of te gebruiken op 
school, op het schoolterrein en tijdens buitenschoolse activiteiten, zoals 
schoolfeesten, klassenavonden, excursies, schoolreizen, werkweken en sportdagen. 
Tegen het verstrekken van drugs aan anderen zal streng worden opgetreden. De 
overtreder kan van school worden verwijderd. Leerlingen onder invloed van 
verslavende middelen kunnen verwijderd worden en kunnen (verplicht) verwezen 
worden naar hulpverlenende instanties. 
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Afspraken geldend voor alle overtredingen m.u.v. dealen: 
1. in het kort geldt voor alle overtredingen: doorgeven aan de mentor. 
2. de mentor geeft het signaal door aan de teamleider. 
3. de teamleider registreert de gesprekken (datum voorval, naam, afspraak) in 
het leerlingendossier. 

Stappen bij gebruik van cannabis en andere drugs: 

In een gesprek met de leerling wordt gepoogd de achtergrond van het misbruik te 

achterhalen. 

1. ouders/verzorgers worden ingelicht. De leerling wordt van de te nemen stappen op    

de hoogte gesteld.  

2. de ouders/verzorgers worden uitgenodigd voor een gesprek. De leerling kan in 

overleg met de ouders daarbij aanwezig zijn.  

3. indien gewenst wordt advies ingewonnen bij of verwezen naar professionele 

hulpverlening. 

Stappen bij dealen van cannabis en andere drugs: 
Er wordt een gesprek geregeld van de sectordirecteur en de teamleider met 
ouders/verzorgers en betrokken leerling.  
1. er wordt duidelijk gemaakt dat het om een niet te tolereren zaak gaat. De volgende 
stappen worden daarbij aangegeven.  
2. er wordt melding gemaakt bij de politie i.c. de aan school toegewezen gebied 
gebonden politiefunctionaris.  
3. als de leerling bij herhaling bij dealen betrokken is, wordt officieel aangifte gedaan 
bij de politie.  
4. vervolgens bepaalt de sectordirecteur de te nemen sancties, meestal zal dat 
verwijdering van school inhouden. 

 
Contactpersonen Stella Maris College Meerssen en Valkenburg  

 Binnen school 
leerlingen en ouders kunnen vertrouwenspersonen benaderen als zij het gevoel 
hebben dat ze niet op de juiste wijze geholpen worden door de mentor/tutor/coach, 
teamleider of door de schoolleiding.  
 
Vertrouwenspersonen van het Stella Maris College Meerssen/Valkenburg: 
Meneer s.Nicolaije mailadres: s.nicolaije@strichtinglvo.nl ( Valkenburg) 
Mevrouw E.Waber mailadres: e.waber@stichtinglvo.nl (Valkenburg) 
Mevrouw M. Wijnands mailadres: m.wijnands@stichtinglvo.nl (Meerssen) 
 
Ondersteuningscoördinatoren van het Stella Maris College Valkenburg: 
Mevrouw E.Brauers mailadres: e.brauers@stichtinglvo.nl 
 
Ondersteuningscoördinatoren van het Stella Maris College Meerssen: 
Mevrouw M. Schoemaker mailadres: m.schoemaker@stichtinglvo.nl 
Mevrouw M. Weusten mailadres: m.weusten@stichtinglvo.nl  
 
School maatschappelijk werk van het Stella Maris College: 
Mevrouw R. v.d. Bos mailadres: Rianne.v.d.Bos@trajekt.nl (Meerssen) 

mailto:s.nicolaije@strichtinglvo.nl
mailto:e.waber@stichtinglvo.nl
mailto:m.wijnands@stichtinglvo.nl
mailto:e.brauers@stichtinglvo.nl
mailto:m.schoemaker@stichtinglvo.nl
mailto:m.weusten@stichtinglvo.nl
mailto:Rianne.v.d.Bos@trajekt.nl
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Menner Tom Smeets mailadres: Tom.smeets@maastricht.nl ( Valkenburg) 
 
 
Instanties buiten school  
 
Mondriaan verslavingspreventie zowel in de vorm van voorlichting en preventie als in 
de vorm van de hulpverlening.  
 
Contactgegevens: 
 
Mondriaan verslavingspreventie 
John F. Kennedylaan 301 
Postbus 4436, 6401 CX Heerlen 
6419 XZ Heerlen 
T 088 506 72 00 
 

 
  

mailto:Tom.smeets@maastricht.nl


 
11 

Bijlage  

 

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 het Stella Maris 

College een preventieve kluisjescontrole actie worden opgestart. 
-  Het Stella Maris College kan ook besluiten om ter preventie van wapen- of 

drugsbezit op school preventief te fouilleren aan kleding 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 

het Stella Maris College. 
-  Neem deze afspraken op in het schoolreglement en breng ouders hiervan op 

de hoogte. 
-  Benoem in het reglement wanneer er binnen het Stella Maris College sprake is 

van een wapen c.q. 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: 
-  Het Stella Maris College heeft in haar schoolreglement opgenomen dat zij 

kluisjescontrole mag houden. 
Het schoolreglement moet bekend zijn bij leerlingen en ouders/verzorgers 
indien leerling minderjarig is. 

-  Het Stella Maris College 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 
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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. 

 
Definities 
-  Verdovende middelen: Bewustzijnsbeïnvloedende middelen: harddrugs (bv. 

heroïne, cocaïne, XTC) en soft drugs (bv. hennep). 
-  Wapens: voorwerpen die zijn aangewezen in de Nederlandse 
wapenwetgeving, de Wet wapens en munitie. Hieronder vallen ook voorwerpen die 
strafbaar gesteld kunnen worden op grond van artikel 2 lid 1 categorie 4 onder 7 van 
de Wet wapens en munitie. Dit zijn voorwerpen waarvan, gelet op de aard en / of 
omstandigheden waaronder zij worden aangetroffen, redelijkerwijs kan 
worden aangenomen dat het voor geen ander doel bestemd was dan om letsel aan 
personen toe te brengen of te dreigen. Voorbeelden hiervan kunnen o.a. zijn 
zakmessen en schroevendraaiers. De aard en omstandigheid dienen altijd 
onderzocht te worden; verklaring van de eigenaar / leerling is hiervoor noodzakelijk. 
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