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Kluisjescontrole ivm schoolveiligheid 

 
 
Een school hoort een veilige haven te zijn en moet leerlingen en personeel een prettige leer- 
en werkomgeving bieden. Curio de rotonde is verantwoordelijk voor de veiligheid op school. 
 
Curio de rotonde is mede ondertekenaar van het convenant "Scholen en Veiligheid". In dit 
convenant maken scholen voor VO (25.000 leerlingen), gemeenten, Openbaar Ministerie, 
Politie en Buro Halt afspraken ter vergroting van de veiligheid op de scholen.  
Onder veiligheid in en om de school voor het voortgezet onderwijs, wordt verstaan: 

- Voorlichting en preventieactiviteiten; 
- Toezicht in en rondom de school; 
- Het opsporen van strafbare feiten c.q. gedragingen en het handhaven van de 
  openbare orde. Hierbij wordt ervoor zorg gedragen dat passende interventies 
  worden ingezet. 

 
Om de veiligheid op Curio de rotonde te waarborgen, kunnen we er als school voor kiezen 
om (on)aangekondigd te controleren op het bezit van alcohol, drugs en/of wapens. Het bezit 
(en gebruik) van drugs en wapens zijn maatschappelijke problemen die ook op Curio de 
rotonde voor (kunnen) komen. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de veiligheid.  
 
Het is daarom belangrijk heldere regels op te stellen, die voor iedereen te vinden zijn.  
In de schoolgids, het jaarboekje leerjaar 1v t/m 4, leerlingstatuut en schoolveiligheidsplan 
(2014-2017) zijn deze regels omschreven. Deze documenten zijn openbaar en staan op de 
website.  
 
 
 

Schoolgids: 
 
Met een passage in de schoolgids brengen we de leerlingen, ouders en personeel op de 
hoogte van de afspraken die met de politie zijn gemaakt.  
 
In de schoolgids 2019-2020 onder hoofdstuk 7, staat het volgende vermeld over het 
(on)aangekondigd uitvoeren van kluisjescontroles: 
 
 

7.4 Maatregelen  
De school kan maatregelen met verstrekkende gevolgen nemen in geval van:  

 diefstal;  

 bezit van wapens;  

 bezit van (soft)drugs;  

 bezit van vuurwerk.  
 
Een jaarlijkse, onverwachte controle van de kluisjes, kan onder toezicht van een 
bevoegde van de school worden uitgevoerd. Eventueel kan een extern bedrijf hierbij 
worden ingeschakeld. Bij vernielingen aan eigendommen van de school worden 
ouders aansprakelijk gesteld voor de schade. 
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Dit betekent dat er binnen Curio de rotonde preventief kan worden gecontroleerd op 
verboden goederen. De controle vindt plaats in belang van de veiligheid op school en wordt 
geïnitieerd en uitgevoerd door de school zelf. 
 
De controle kan zowel in, als buiten de aanwezigheid van leerlingen plaatsvinden. Wanneer 
een controle buiten de aanwezigheid van de leerling(en) wordt uitgevoerd, dan moet de 
school achteraf aan de betreffende leerling(en) melden, dat hun kluisje is gecontroleerd. De 
controle wordt door minimaal 2 personen uitgevoerd.  
Het huren van een kluisje is ten alle tijden op eigen verantwoordelijkheid. Dit betekent dat de 
inhoud van het kluisje de verantwoordelijkheid is van de leerling zelf.   
 
 

Leerlingstatuut en Schoolveiligheidsplan: 
We leven de gedragscodes na, conform beschreven in het leerlingstatuut Vmbo1, Stichting 
ROC West-Brabant (aug. 2018- aug. 2020) 
Hoe de school de samenwerking met de politie vormgeeft, staat beschreven in het 
leerlingstatuut en in het schoolveiligheidsplan (2014 – 2017).  
Hierin staat wat de regels zijn als een leerling een strafbaar feit pleegt, of 
grensoverschrijdend of onacceptabel gedrag vertoont.  
De documenten maken helder in welke gevallen het bevoegd gezag aangifte kan doen bij de 
politie.  
 
 

De politie als partner in schoolveiligheid: 
 
Schoolveiligheid is in eerste instantie een zaak van Curio de rotonde zelf. Dit betekent niet 
dat de school er alleen voor staat. Er zijn situaties waarin de school zelfs moet samenwerken 
met andere partijen, zoals de politie. Niet alleen bij mogelijk strafbare feiten, maar ook in de 
preventieve sfeer kunnen school en politie veel voor elkaar betekenen.  
 
Het is goed als zowel Curio de rotonde, als de politie weten wat ze aan elkaar hebben en wat 
ze van elkaar kunnen verwachten. Beide partijen kunnen deze afspraken vastleggen in een 
convenant.  
 
Een extern beveiligingsbedrijf kan ter ondersteuning aanwezig zijn bij de controles, maar is 
niet gerechtigd om de kluisjes te openen of leerlingen te fouilleren: dat mag alleen als er een 
gerede verdenking bestaat tegen een bepaalde persoon. Het staat een extern 
beveiligingsbedrijf vrij honden mee te nemen. 
 
Wanneer strafbare zaken (bijvoorbeeld wapens, drugs) in de kluisjes worden aangetroffen, 
dan kan de school daar aangifte van doen of de politie om advies vragen. Er wordt altijd 
melding gemaakt in TIMO. 
 
Aangifte hoeft niet per definitie gedaan te worden. De school kan ook besluiten om de zaak 
op een ander manier af te handelen, bijvoorbeeld door ouders te informeren of andere 
maatregelen te nemen. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat de politie besluit om zelf een 
proces verbaal op te stellen.  
 
In geval er een vermoeden bestaat dat zich verboden goederen in de kluisjes bevinden 
(bijvoorbeeld drugs of gestolen zaken), dan heeft de politie een eigen bevoegdheid om over 
te gaan tot het openen en controleren van de kluisjes. Uiteraard kan de politie dit ook doen 
met gebruik van politiehonden.  
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Voor een goede samenwerking tussen school en politie en om samen een veilige 
leeromgeving te scheppen, is het van belang dat beide partijen een vast aanspreekpunt 
hebben en met elkaar in gesprek gaan en blijven. Zo is contact met elkaar opnemen 
laagdrempelig en kunnen beide partijen snel en effectief handelen.  
 
Binnen de school is dit de collega zijn die de taak heeft van coördinator facilitaire zaken en 
de ondersteuningscoördinator. Deze onderhoudt het contact met de contactpersoon bij de 
politie. De twee contactpersonen wisselen regelmatig relevante informatie uit. Op deze 
manier kunnen beide partijen werken aan een vertrouwensband, die noodzakelijk is voor een 
effectieve samenwerking. 
 
 
 
 
 
 
 


