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Protocol Schoolaanslagen 
 
Algemene definitie  
Een schoolaanslag is een geplande, gerichte en een ernstige geweldsdaad op een 
onderwijsinstelling. Het gaat om incidenten waarbij wapens worden gebruikt en die 
een school niet alleen kan oplossen. In deze specifieke context hebben we het over 
acties uitgevoerd door leerlingen of studenten van de onderwijsinstelling.  
 
Daders en hun motieven 
Het is lastig om ‘dé dader van een schoolaanslag’ te beschrijven. De 
omstandigheden, het gedrag van de daders en hun psychische gesteldheid op het 
moment van de daad zijn zo divers, dat een eenduidig profiel een veel te beperkt 
beeld zou opleveren. Daarnaast is het, als het gaat om het voorkomen van een 
schoolaanslag, ook niet zo zinvol om de kenmerken van daders te omschrijven. 
Potentiële daders van een schoolaanslag kunnen niet worden herkend op enkel 
bepaalde karaktereigenschappen, bepaalde interesses of bepaalde 
kledingvoorkeuren. Dit alles moet in de context van hun feitelijke gedrag worden 
beschouwd. Daarbij kunnen bepaalde waarschuwingssignalen wel worden herkend. 
Door op een adequate manier te handelen op deze waarschuwingssignalen kan een 
daadwerkelijke aanslag mogelijk voorkomen worden of de gevolgen daarvan worden 
beperkt.  
 
De motivatie van daders om een schoolaanslag te plegen is divers. Vaak blijken 
ervaren pesterijen, eventueel versterkt door een opgeblazen zelfbeeld, een motief te 
zijn. Het motief komt hiernaast over het algemeen voort uit een terugkerend gevoel 
van (diepe) onvrede. Tevens kan ook de berichtgeving over een eerdere aanslag de 
trigger voor het plegen van een schoolaanslag zijn. 
 
In Nederland zijn meerdere malen hele concrete waarschuwingen geweest voor 
schoolaanslagen die vermoedelijk dankzij vroegtijdig ingrijpen zijn voorkomen. Dat 
was vooral te danken aan de oplettendheid van de sociale omgeving van de 
potentiële daders en aan de informatiepositie van politie en andere instanties. Het is 
daarom van belang dat het onderwijspersoneel de waarschuwingssignalen voor een 
schoolaanslag kan herkennen en weet op welke manier daarop gereageerd moet 
worden.  
  
Het herkennen van en handelen naar waarschuwingssignalen 
Hoe kunnen we schoolaanslagen voorkomen? Omdat het bij een schoolaanslag gaat 
om gepland geweld zijn er mogelijkheden om, nog voor het geweld daadwerkelijk 
plaatsvindt, signalen op te pikken over deze geplande geweldsdaad. Deze signalen 
noemen we waarschuwingssignalen. Vanuit dit oogpunt is het belangrijk om de 
ontwikkeling van een geplande geweldsdaad (en dus ook een schoolaanslag) te 
herkennen.  
 
De ontwikkeling van gepland geweld doorloopt een zestal fasen:  

1. Ontwikkeling van grieven 
2. Idealisering 
3. Planning van de schoolaanslag 
4. Voorbereiding van de schoolaanslag 
5. Start met de uitvoering 
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6. Schoolaanslag 
 
Waarschuwingssignalen in deze fasen kunnen niet los van elkaar en van de context 
worden gezien. Sommige van de signalen zijn bijvoorbeeld algemeen van karakter in 
die zin dat ze vaak bij jongeren voorkomen. Pas wanneer de signalen in relatie 
worden gebracht met andere signalen en zorgen die er leven, hebben ze betekenis 
bij het herkennen van gepland geweld. Hiernaast hebben sommige 
waarschuwingssignalen te maken met gedrag. In die gevallen is het voornamelijk van 
belang om veranderingen in gedrag te signaleren. Als laatste moet opgemerkt 
worden dat niet iedere persoon die zich in een bepaalde fase van gepland geweld 
bevindt, daadwerkelijk komt tot een opvolgende fase. Anderzijds kunnen ingrijpende 
gebeurtenissen in het leven van een potentiële geweldpleger aanleiding vormen om 
juist wel in een volgende fase van de planning van een geweldsdaad te komen.  
 
Fase 1 Ontwikkeling van Grieven  
De eerste fase in de ontwikkeling naar een geplande geweldsdaad bestaat uit de 
ontwikkeling van zogenaamde grieven. Dit is het moment waarop bij een persoon het 
idee bestaat dat hem of haar onrecht is aangedaan of, meer algemener, 
ontevredenheid of frustratie ontstaat. Zo gezien hebben alle leerlingen op een 
onderwijsinstelling wel eens te maken met dergelijke gevoelens, maar gelukkig leidt 
dat uiteindelijk bijna nooit tot een geweldsdaad. Van belang is echter dat alle mensen 
die uiteindelijk wel een geplande geweldsdaad hebben begaan, achteraf aangeven 
dat zij daar naar hun idee een goede reden voor hadden, namelijk de specifieke 
grief: het terugkerende gevoel van onrecht, ontevredenheid of frustratie.  
 
Een docent zal aan een leerling kunnen zien wanneer deze ontevreden of 
gefrustreerd is. Dat soort uitingen begint namelijk al bij een boze of juist sombere 
blik. Omdat ieder mens wel eens dergelijke emoties heeft, is het echter niet zinvol om 
bij deze signalen vervolgens direct alarmbellen te laten rinkelen, uit te gaan van een 
geweldsdaad in voorbereiding en daar vervolgens maatregelen op te nemen. 
Zorgelijker is het wanneer deze emoties een terugkerend of constant karakter krijgen. 
In die gevallen zal de docent signalen hierover af moeten geven aan de 
mentor/tutor/coach die in gesprek moet gaan met de leerling om te achterhalen wat 
de oorzaak is van de grief. Hiermee wordt allereerst betrokkenheid getoond en is de 
kans kleiner dat de grief zich verder zal ontwikkelen. Hiernaast is het belangrijk dat er 
een moment is waarop kan worden getoetst in welke mate deze grieven een 
stelselmatig of urgent karakter hebben. Om hier inzicht in te krijgen zou er op de 
volgende waarschuwingssignalen moeten worden gelet.  
 
Waarschuwingssignaal 1: Problemen met woede en agressie 
Stemmingswisselingen, driftig worden, vaak in een slecht humeur zijn en 
opvliegendheid zijn waarschuwingssignalen die bij daders van gepland geweld te 
observeren zijn. Tegelijkertijd kunnen gevoelens van woede en agressie ook juist 
worden ‘opgekropt’ en blijken deze daarmee meer op indirecte wijze.  
 
Waarschuwingssignaal 2: Afkeer van ouders, leraren en medeleerlingen 
Engiszins afkerend of afgezonderd gedrag hoort bij de puberteit. Anders wordt het 
wanneer dit gedrag een stelselmatig karakter heeft of zich in die richting ontwikkelt. 
Dit is een teken dat de grieven niet zomaar voorbijgaan, maar juist een stelselmatig 
karakter krijgen.  
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Waarschuwingssignaal 3: Problemen met discipline 
Onder disciplineproblemen verstaan we in deze context het stelselmatig weigeren om 
al dan niet geschreven (school)regels op te volgen. Een jongere kan het idee 
opvatten dat de regels niet voor hem of haar gelden, omdat hij of zij niet (langer) bij 
de groep hoort en zich daarom ook niet aan de regels hoeft te houden.  
 
Wanneer een of meerdere van de bovenstaande waarschuwingssignalen worden 
herkend, zouden deze moeten worden aangegeven aan de mentor/tutor/coach van 
deze leerling. Na een gesprek met de jongere door de mentor/tutor/coach zou dit 
altijd aanleiding moeten zijn om deze ervaringen te delen met de 
ondersteuningscoördinatoren, waarna op hun advies informatie mogelijk kan worden 
gedeeld met schoolmaatschappelijk werk of het O-team (ondersteuningsteam) van 
waaruit samen gekeken kan worden op welke wijze de jongere het best benaderd en 
geholpen kan worden. Hierbij kan een verdere bespreking in het GO-team 
(grootondersteuningsteam) worden geadviseerd.  
 
Fase 2 Idealisering 
De tweede stap in de ontwikkeling naar een geplande geweldsdaad is de 
idealisering. De mensen die uiteindelijke komen tot gepland geweld, blijken de 
gevoelens van onrechtvaardigheid of ontevredenheid niet achter zich te kunnen 
laten. Zij idealiseren geweld als middel om het onrecht dat hun is aangedaan recht te 
kunnen zetten. Uit onderzoek is gebleken dat deze mensen bovengemiddeld 
geïnteresseerd zijn in wapens, in eerdere geplande geweldsdaden en de personen 
die deze gepleegd hebben.  
 
Het blijkt dat mensen die geweld op deze manier idealiseren en dit als uitweg van 
hun problemen zien, dat idee niet voor zichzelf kunnen houden. Daarom worden 
deze ideeën gedeeld met vrienden, familie of op het internet. Er wordt hiermee 
informatie gelekt. Dit is een belangrijk kenmerk, omdat het altijd voorkomt en 
bovendien informatie oplevert over de ophanden zijnde geweldsdaad. Er zijn in deze 
fase een aantal waarschuwingssignalen.  
 
Waarschuwingssignaal 4: Geweldsfantasieën 
Fantasieën van geweld worden geuit in teksten op internet, tekeningen en/of 
gedichten. Hiernaast is het bezoeken van websites met gewelddadige inhoud, het 
luisteren naar agressieve muziek en een fascinatie voor gewelddadige games, films 
of boeken passend bij deze categorie waarschuwingssignalen. Ze vormen op zich 
geen waarschuwingssignaal, maar kunnen in combinatie met concrete uitingen van 
geweldsdreiging wel degelijk de urgentie van het waarschuwingssignaal versterken.  
 
Waarschuwingssignaal 5: Dreigen met geweldsdaden 
Mensen die het idee hebben opgevat om een geweldsdaad te begaan, kunnen dat 
idee niet voor zich houden. Daarom worden dreigementen naar slachtoffers geuit, 
wordt er met vrienden of familie over de plannen gesproken of worden ideeën op 
internet geuit. Dit soort uitingen variëren in de mate waarin ze concreet zijn, maar 
duidelijk is dat er stukjes informatie worden prijsgegeven.  
 
Waarschuwingssignaal 6: Het bewonderen van negatieve rolmodellen 
De personen die geweld als oplossing zien voor hun grieven zijn vaak bovenmatig 
geïnteresseerd in een of meerdere negatieve rolmodellen (seriemoordenaars, 
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oorlogsmisdadigers of daders van een schoolaanslag). Zij waarderen deze personen 
om de manier waarop zij voor zichzelf opkwamen en zien daarin een voorbeeld. Het 
is daarom van belang om te achterhalen waar deze bovenmatige interesse uit voort 
komt.  
 
Waarschuwingssignaal 7: Fascinatie voor eerdere schoolaanslagen 
Samenhangend met het voorgaande waarschuwingssignaal: vooral na een 
schoolaanslag met alle media-aandacht die daarbij komt kijken, stijgt het gevaar voor 
een imitatiedaad.  
 
Wanneer deze waarschuwingssignalen in combinatie met de eerste drie 
waarschuwingssignalen worden herkend, dient de betrokken collega dit aan te geven 
bij de mentor/tutor/coach van de leerling. Deze dient in gesprek te gaan met de 
leerling. Waarna hij/zij contact opneemt met de ondersteuningscoördinatoren welke 
de schoolleiding zullen inlichten en in overleg met het O-team bespreken of en welke 
hulp er voor de jongere ingeschakeld dient te worden. Hierbij kan een verdere 
bespreking in het ZAT geadviseerd worden.   
 
Fase 3 Planning van de schoolaanslag  
In deze fase zijn de potentiële daders zelf actief bezig met (de planning van) de 
schoolaanslag. Er wordt informatie verzameld over de wijze waarop de aanslag 
binnen de eigen school zou kunnen worden gepleegd of over potentiële slachtoffers.  
 
Waarschuwingssignaal 8: Het lekken van plannen 
Uit Amerikaans onderzoek komt naar voren dat er bijna altijd iemand weet heeft van 
de concrete plannen, maar dat daar niet vaak iets mee wordt gedaan. Hiernaast komt 
uit onderzoek naar voren dat het schoolklimaat van grote invloed is op de beslissing 
om informatie aan het onderwijspersoneel door te geven. Betrokkenen die wel 
informatie deelden, gaven aan dat ze op school een of meerdere 
vertrouwenspersonen hadden en dat ze er vertrouwen in hadden dat de school 
serieus en kundig met de informatie zou omgaan. Betrokkenen die geen informatie 
deelden gaven aan voorgaande niet te ervaren. Een belangrijk preventiemiddel is 
dan ook een schoolklimaat waarin leerlingen vertrouwen hebben in het 
onderwijspersoneel, zodat leerlingen (of ouders) weten bij wie ze kunnen aankloppen 
wanneer zij zich zorgen maken om iemand en dat er adequaat met deze informatie 
wordt omgegaan. De informatie op waarde wordt geschat en met collega’s wordt 
gedeeld en gekeken wordt of er andere waarschuwingssignalen zijn waargenomen. 
De namen van de vertrouwenspersonen binnen school staan in de bijlage. Als er 
meerdere waarschuwingssignalen worden waargenomen wordt er door de 
vertrouwenspersoon in overleg met de ondersteuningscoördinatoren en schoolleiding 
contact opgenomen met de politie (wijkagent). Hiernaast wordt de mentor/tutor/coach 
geïnformeerd.  
 
Fase 4 Voorbereidingen van de schoolaanslag 
In deze fase wordt de planning concreter, doordat er voorbereidingen voor de 
schoolaanslag worden getroffen, zoals het kopen van wapens en het maken van 
plattegronden en tijdschema’s. In deze fase worden de eerder onderzochte 
mogelijkheden gecombineerd met de omstandigheden.  
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Als de ontwikkeling van de schoolaanslag eenmaal zover is dat er wordt gestart met 
het treffen van (mentale) voorbereidingen van een aanslag, dan is er feitelijk geen 
weg meer terug, althans in de optiek van de potentiële aanslagpleger. Hierbij horen 
de volgende waarschuwingssignalen.  
 
Waarschuwingssignaal 9: Uitingen van somberheid en suïcidale gedachten 
 
Waarschuwingssignaal 10: Martelaarschap 
De jongere gelooft dat de hele wereld tegen hem of haar is en dat iedereen er alleen 
maar op uit is om hem of haar het leven zo moeilijk mogelijk te maken.  
 
Waarschuwingssignaal 11: Wapens, tekeningen en plattegronden 
In de voorbereiding van de schoolaanslag worden mogelijk wapens verzameld en 
tekeningen en/of plattegronden gemaakt. Wanneer dergelijk materiaal wordt 
gevonden of wanneer de potentiële dader signalen loslaat waaruit het bezit van dit 
materiaal blijkt, dan is dit een heel concreet waarschuwingssignaal.  
 
De betrokkenen dient de informatie direct aan te geven bij de mentor/tutor/coach van 
de leerling. Deze neemt meteen contact op met de ondersteuningscoördinatoren 
welke de schoolleiding zal informeren en daarna de politie zullen inlichten. 
 
Fase 5 en Fase 6 Uitvoeren van de schoolaanslag 
In Fase 5 wordt begonnen met de uitvoering. De persoon verzamelt zijn of haar 
wapen(s), reist naar de plaats delict, doorbreekt eventuele beveiligingsmaatregelen 
en zal in Fase 6 de aanslag tot uitvoering brengen.  
 
Wanneer er het vermoeden bestaat dat er een schoolaanslag gepleegd zal worden, 
dient er meteen contact opgenomen te worden met de schoolleiding die middels het 
bellen van het alarmnummer 112 de politie en andere benodigde hulpdiensten zal 
contacteren. Hiernaast moeten er maatregelen genomen worden om de veiligheid 
van iedereen die zich in het gebouw bevindt te waarborgen.  
 
Schuilprocedures binnen het Stella Maris College  
 
Situatie 1      Ter plekke schuilen 
Deze procedure moet worden toegepast als er in de buurt gevaar is.  
 
De procedure bestaat uit:  

1. Ga naar binnen.  
2. Sluit ramen en deuren 
3. De leerlingen die op school zijn, moeten daar blijven en worden opgevangen 

door de schoolleiding.  
 
Situatie 2      Binnen veilig houden 
Deze procedure wordt met name toegepast wanneer er sprake is van dreigende 
situaties om de school heen, waar de politie wil voorkomen dat er gevaarlijke 
personen de school in kunnen komen.  
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De procedure bestaat uit:   
1. De buitendeuren van de school gaan op slot.  
2. De buitenramen van de school gaan op slot.  
3. Er staan mensen bij de deur om leerlingen die binnen moeten komen naar 

binnen te laten, maar onbekenden komen er niet in.  
4. De school kan ervoor kiezen om de lessen te blijven geven (waarbij de 

leerlingen in de klas blijven) of om de leerlingen op een veilige plek in de 
school te verzamelen.  
 

Situatie 3      Insluiten 
Deze procedure wordt toegepast wanneer er direct gevaar binnen de school is. 
 
Deze procedure bestaat uit:  

1. Binnen en buiten het gebouw worden de deuren en ramen afgesloten en er 
mag niemand meer in of uit, behalve hulp- of interventiediensten.  

2. Over de omroepinstallatie wordt een afgesproken code: het OLC is vanaf nu 
gesloten omgeroepen, zodat het personeel weet dat de procedure van 
insluiten van kracht is.  

3. Het personeel haalt leerlingen uit de hallen en andere centrale ruimten.  
4. De leerlingen worden geïnstrueerd om laag te gaan zitten of liggen, indien 

mogelijk onder de tafels, niet in de buurt van de deur en bij voorkeur op een 
plek uit het zicht.  

5. De deur van de ruimte gaat dicht en van binnen op slot.  
6. Waar mogelijk gaan gordijnen en dergelijke dicht.  
7. De situatie van insluiten wordt pas opgeheven na een grondige evaluatie van 

de veiligheid en gaat gepaard met een afgesproken code: het OLC is weer 
geopend voor opheffing hiervan.  

8. Na de situatie van insluiten volgt doorgaans een gecontroleerde evacuatie.  
 
De drie eerder genoemde situaties worden door de BHV’ers met eventuele 
instructies van de schoolleiding geleid en gecoördineerd.  
 
Tijdens de drie eerder genoemde situaties moeten schoolmedewerkers bij de 
leerlingen blijven totdat de BHV’ers of schoolleiding andere instructies geeft.  
 
Als het incident voorbij is, worden de slachtoffers en andere betrokkenen verzorgd en 
opgevangen door de verwittigde hulpdiensten en slachtofferhulp.  
 
Waarschijnlijkheid van uitvoering 
 
Laag dreigingsniveau 
Een voorbeeld van een dreiging met laag niveau is een e-mailbericht dat een leerling 
naar een andere leerling stuurt met de tekst: ‘Ik maak jullie af’.  
 
Dit dreigement wordt met een laag dreigingsniveau ingeschat, omdat:  

- Het indirect en vaag is.  
- Het details mist.  
- De middelen waarmee het dreigement uitgevoerd zou worden, zijn niet 

bekend.  
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En gepaste interventie bij een dreigement met een laag dreigingsniveau zou een 
gesprek tussen de mentor/tutor/coach en leerling en/of ouders zijn. Hiernaast zou 
door de mentor/tutor/coach van de dader een gesprek aangegaan moeten worden 
met de bedreigde om de context van de bedreiging in beeld te brengen. Hiernaast 
dient de mentor/tutor/coach alert te zijn op de aanwezigheid van andere 
waarschuwingssignalen.  
 
Verhoogd dreigingsniveau 
Een voorbeeld van een dreiging met een verhoogd dreigingsniveau is dat een 
leerling een video maakt, waarop hij samen met anderen speelt dat hij op de andere 
leerlingen schiet. Hij schreeuwt hierbij naar de andere leerlingen en lacht terwijl hij 
het wapen op de grond legt.  
 
Dit dreigement wordt met een verhoogd dreigingsniveau ingeschat, omdat: 

- Het is specifiek.  
- Het draaiboek dat in zo’n video wordt gebruikt, laat zien dat er nagedacht is 

over hoe zo’n ernstig geweldsincident in de realiteit uitgevoerd kan worden.  
- Het is niet duidelijk of de wapens in de video echt zijn.  
- Het is niet duidelijk of er gewoon een grap gemaakt wordt.  
 

Een gepaste interventie in dit geval zou zijn dat een mentor/tutor/coach wordt 
ingeschakeld. Deze moet op zijn beurt de zorgcoördinator inschakelen, waarna zij in 
onderling overleg met de schoolleiding kunnen besluiten om met de wijkagent dit 
voorval te bespreken. Hiernaast moet er door de betrokkenen onderzocht worden of 
de gebruikte wapens nep zijn en of deze leerlingen aan een echt wapen kunnen 
komen.  
 
Hoog dreigingsniveau 
Een voorbeeld van een dreiging met een hoog niveau is dat er in een video op 
internet gedreigd wordt met een schoolaanslag. De dreiger is onherkenbaar en zegt 
dat hij morgen de directeur en teamleiders op hun kantoor gaat doodschieten. Hij 
zegt dat vluchten geen zin heeft, omdat hij de personen dan bij hun woning zal 
opwachten. De dreiger noemt de locaties van hun woningen. Een medeleerling vindt 
de video op YouTube en licht zijn ouders in die op hun beurt de schoolleiding 
informeren.  
 
Dit dreigement wordt met een hoog dreigingsniveau ingeschat, omdat:  

- Het dreigement direct en specifiek is.  
- De dreiger lijkt voorbereidende stappen te hebben ondernomen.  
- De dreiger is anoniem. Hierdoor is het onbekend of hij echt een vuurwapen 

heeft en met dit wapen ook weet om te gaan.  
 
Bij een hoog dreigingsniveau dient onmiddellijk de schoolleiding ingeschakeld te 
worden die direct contact moeten opnemen met de politie. 
 
Fasen van een geweldsincident 
Een geweldsincident doorloopt meestal de volgende drie fasen:  
 
Pre-incidentele fase: Er is een dreigende situatie die kan escaleren in een 
geweldsincident.  
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Acute fase: Het geweldsincident wordt uitgevoerd.  
 
Post-incidentele fase: Het geweldsincident is voorbij en de situatie normaliseert 
enigszins.  
 
De schooldirectie is verantwoordelijk voor de communicatie over de 
geweldsincidenten t.a.v. personeel, ouders en leerlingen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
11 

 
 
 

Contactpersonen Stella Maris College Meerssen en Valkenburg  

 
Daarnaast kunnen leerlingen en ouders 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@stichtinglvo.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. van den Bos mailadres: Rianne.v.d.Bos@trajekt.nl (Meerssen) 
Tom Smeets mailadres: Tom.smeets@maastricht.nl ( Valkenburg) 
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