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De controle op school als zodanig vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding. 
De politie ondersteunt met behoud van verantwoordelijkheid voor eigen optreden, inzet en 
afhandeling. 
 
De school en de politie hebben ieder hun eigen taak uit te voeren. 
 
BLOK I (voorbereiding):
- Datum en tijdstip controle: DONDERDAG 27 JANUARI 2005  
 vanaf 07:30 uur tot omstreeks 11:00 uur;
- De politie komt in uniform; 
- Het aantal klassen wat gecontroleerd wordt is afhankelijk van het aantal politiemensen;  
- De politie wordt door de schoolleiding op school ontvangen; 
- De docenten van de school worden NIET op de hoogte gebracht van de controle; 
- Een Hulp Officier van Justitie (teamchef)  wordt in kennis gesteld i.v.m. mogelijke 

aanhoudingen.  
 
BLOK II (de controle):
- De schoolleiding komt, samen met de politie, de klas binnen en richt zich tot de docent en de 

klas.  Hij / zij maakt duidelijk, dat de controle een initiatief is van de school, waarbij de politie 
ondersteunt. 

- Dus hij / zij 
• kondigt de controle aan; 
• introduceert de politie; 
• herinnert aan het schoolreglement, de daarin genoemde afspraken 

rond de controles en het sanctiebeleid; 
• vraagt of iemand een verboden wapen bij zich heeft en dat nu wil 

inleveren en geeft aan dat de politie dit formeel zal vorderen. 
 

En geeft het woord aan de politie (leider controleploeg). 
 
- De politie licht de komende gang van zaken toe door  te vertellen wat er concreet gaat 

gebeuren.  Dus hij / zij vertelt: 
• dat hij het overzicht houdt en kijkt; 
• dat de andere politiemensen de controles van de tassen doen; 
• wat er gebeurt bij het aantreffen van een wapen, drugs of vuurwerk, dat de 

betrokkene/ verdachte uit de klas gaat voor verdere afhandeling; 
• verzoekt te blijven zitten en niet te praten, zeker niet bij het aantreffen van 

een wapen, drugs of vuurwerk; 
• leerlingen die aangeven bezwaar te hebben tegen de controle gaan de klas 

uit en worden opgevangen door de schoolleiding. 
 



- De controle wordt als volgt uitgevoerd: 
• DE LEIDER CONTROLEPLOEG VERZOEKT DE SCHOOLTASSEN OP 

TAFEL TE ZETTEN EN DE INHOUD VAN JASSEN, BROEKZAKKEN EN 
TASJES TE LEGEN EN OP DE TAFEL TE LEGGEN; 

• de leider controleploeg houdt steeds het overzicht over de gehele klas, 
i.v.m. het wegfrommelen en/of doorgeven van wapens, drugs en vuurwerk; 

• de op de tafel gezette tassen en op tafel gelegde spullen worden 
gecontroleerd; 

• De vrouwelijke politiemensen controleren de meisjes (indien aanwezig); 
• BIJ AANTREFFEN VAN VERBODEN WAPENS INGEVOLGE DE WET 

WAPENS EN MUNITIE of DRUGS INGEVOLGE DE OPIUMWET:
wordt het wapen c.q. de drugs ingenomen,  de persoon (indien 
nodig) aangehouden, administratief gehoord en vindt de 
afwerking plaats; 

 
Bij aantreffen van een wapen in strijd met  het schoolreglement, (ook b.v. 
schilmesje, zakmes enz.) wordt de leerling gesommeerd zich bij de 
schoolleider te vervoegen om afstand te doen van dit wapen. 
OPM: EEN VOORWERP DAT ALS WAPEN KAN WORDEN AANGEMERKT 
ECHTER BEHOORT TOT DE SCHOOLUITRUSTING MAG DE SCHOLIER  
BEHOUDEN (b.v. een stanleymes, een trekveer). 
 
Bij aantreffen van een, ook naar de wet gedoogde, hoeveelheid drugs (op 
school altijd verboden) wordt de leerling gesommeerd zich bij de 
schoolleiding te vervoegen. 
In deze gevallen wordt verzocht vrijwillig afstand te doen van het wapen 
c.q. de drugs ter vernietiging.  
 
Bij aantreffen vuurwerk, HALT afdoening. 

 
CONTROLE KLUISJES
Naast de controle in de klassen vindt er ook een controle van de leerlingenkluisjes plaats.  
Steekproefsgewijs zullen een aantal kluisjes gecontroleerd worden. 
Na de controle van de tas zal een leerling meegenomen worden om zijn of haar kluisje te 
controleren.   

 
- AFRONDING CONTROLE

De politie vraagt aan de klas: 
• hoe zij de controle hebben ervaren; 
• wat als positief en/of wat als negatief is ervaren; 
• zijn er opmerkingen of suggesties? 

 
De schoolleider sluit de controle in de klas af.

- de schoolleider en politie betreden de volgende klas, herhaling draaiboek. 
 



BLOK III (de evaluatie / afronding):
- Na de controle in de laatste klas wordt in een ruimte van de school een evaluatie gehouden. 

Wat ging er goed en wat kan er beter? 
 

- De politie zorgt voor de afhandeling van opgedane overtredingen / misdrijven. 
 
- Afhandeling wapens / drugs / vuurwerk: 

• horen leerling (verdachte) / sociale verklaring  (school / bureau); 
• uitleggen vervolgprocedure betrokken  leerling (p.v. / HALT / AU enz.); 
• de school informeert de ouders; 
• p.v. of mutatie maken. 

 


