
SIGNAAL WAPENBEZIT DIRECTE ACTIE VERVOLGACTIES ZORGEN? MONITOREN

 Breng samen met de politie 
de situatie verder in kaart:
▶	 Wat voor wapen is 
 aangetroffen?
▶ Waarom heeft de 
 leerling het wapen bij   
 zich? 
▶ Was er sprake van een   
 strafbaar feit?

Weeg af: wel of geen aangifte/
opmaken proces-verbaal

Wel aangifte:
De leerling kan een verwijzing
naar Halt, TRIP-zitting of rechts-
zitting krijgen

Geen aangifte:
Meld de leerling aan voor 
een gesprek bij Halt of het
VO WIJ-team

Leg een disciplinaire maat-
regel op conform het veilig-
heidsbeleid, informeer ouders 
en plan een multidisciplinair 
herstelgesprek

Neem het wapen in beslag 
en bel de politie via 
0900-8844

Zit het wapen vermoedelijk 
in een kluis? 
Doorzoek de kluis en 
bel de politie via 0900-8844 
bij het aantreffen van een wapen

Zit het wapen vermoedelijk 
in de tas of in de kleding? 
Bel de politie via 0900-8844 en 
overleg welke actie nodig is

Zijn er zorgen over de thuis-
situatie? Ga met de leerling 
in gesprek of vraag de VO 
WIJ-medewerker dit gesprek te 
voeren

Blijven de zorgen bestaan? Volg 
de Meldcode huiselijk geweld 
& kindermishandeling

Plan 4 tot 6 weken na het 
incident een multidisciplinair 
overleg met de betrokken 
partijen, ouders en de leerling:
▶ Is de juiste hulp ingezet? 
▶ Zijn de zorgen    
 weggenomen? 
▶ Wat kunnen wij een  
 volgende keer doen om 
 dit te voorkomen?

EEN LEERLING HEEFT EEN WAPEN, WAT NU?

0900-8844

Is het wapen zichtbaar?

Is het wapen niet zichtbaar?

Let op: Kijken in een kluis mag 
alleen wanneer in de schoolgids 
of het kluiscontract staat 
opgenomen dat de school 
kluisjes mag controlen 

Het is niet toegestaan zonder
toestemming een tas te 
doorzoeken 

Het is niet toegestaan een 
leerling te fouilleren. Alleen de 
politie heeft deze bevoegdheid
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SCHOOL
Het bevoegd gezag van de school kan een disciplinaire maatregel opleggen. Volg 
jullie eigen veiligheidsbeleid en weeg af of en hoe lang de leerling wordt geschorst.  

POLITIE
Niet alle wapens zijn strafbaar. Welke wapens wel en niet strafbaar zijn, is 
vastgelegd in de Wet Wapens en Munitie. Om te beoordelen of een wapen 
strafbaar is, moet bij het aantreffen van een wapen áltijd contact met de politie 
worden opgenomen. In overleg met de politie wordt besloten wat de vervolgstap 
is. Dit kan inhouden dat een slachtoffer of de school aangifte doet of dat de 
politie ambtshalve een proces-verbaal opmaakt. Dit is afhankelijk van de 
omstandigheden waaronder het wapen is aangetroffen. 
 - Heeft de leerling iemand bedreigd en blijkt dat de leerling een
  mes in zijn tas heeft? Dan is dat reden om aangifte te doen of 
  een proces-verbaal op te maken. 
 - Heeft de leerling een mes bij zich om aan zijn vrienden te laten  
  zien? Dan hoeft in principe geen aangifte te worden gedaan of   
  proces-verbaal te worden opgemaakt. 
Het is belangrijk dat de omstandigheden samen met de politie worden bekeken. 
Daarnaast kan de wijkagent aansluiten bij een gesprek met de leerling en de 
school. Ook registreert de politie ieder incident. Op deze wijze krijgen wij inzicht 
in het wapenbezit onder jongeren.

HALT
Had een leerling een wapen bij zich en is geen aangifte gedaan? 
Dan is het wenselijk om wel een preventief gesprek te voeren met Halt. 
Aanmelden kan via info@halt.nl. 

Verwijzing naar Halt na aangifte: Wanneer een slachtoffer aangifte heeft gedaan 
of de politie een proces-verbaal heeft opgemaakt, kan een leerling naar Halt 
worden verwezen. Hiermee kan het strafbare feit zonder tussenkomst van een 
rechter worden afgedaan en voorkomt de leerling dat hij of zij een strafblad krijgt. 
Halt heeft een speciaal traject voor wapenbezit.

OPENBAAR MINISTERIE
Nadat aangifte is gedaan, zal het Openbaar Ministerie beslissen of de leerling 
wordt vervolgd. 
 - Als een leerling geen strafblad heeft en geen ernstig delict heeft 
  gepleegd, kan de officier van justitie beslissen de aangifte af te   
  doen met een verwijzing naar Halt.  
 - Een andere mogelijkheid is de zaak te behandelen op een 
  TRIP-zitting. TRIP staat voor: transactie in persoon. De officier   
  van justitie gaat met de leerling in gesprek en heeft een eigen   
  bevoegdheid tot het opleggen van een straf. 
 - Als er sprake is van een ernstig delict, recidive en/of ernstige   
  zorgen, zal de zaak worden voorgelegd aan de (kinder)rechter. 
  De rechter kan hogere straffen opleggen en meer voorwaarden  
  verbinden aan een straf.  

VEILIG THUIS 
Heb je het vermoeden dat het wapenbezit (mede) wordt veroorzaakt door 
een onveilige thuissituatie? Ga met de leerling in gesprek of vraag de VO WIJ-
medewerker dit te doen. Blijven de zorgen bestaan? Volg dan de stappen van de 
Meldcode huiselijk geweld & kindermishandeling en doe zo nodig een melding bij 
Veilig Thuis. Als je twijfelt of je een melding moet doen, neem dan contact op met 
de bureaudienst van Veilig Thuis. Dit kan via 0800-2000. Samen kunnen jullie 
afwegen of het nodig is om te melden.

VO WIJ-TEAM 
Het feit dat een leerling een wapen bij zich draagt, is zorgelijk. Het is daarom 
belangrijk zicht te krijgen op de reden waarom de leerling een wapen bij zich 
draagt. Het VO WIJ-team kan gesprekken voeren om op deze manier hulp en 
ondersteuning te bieden. Aanmelden kan via de ondersteuningscoördinator van 
jullie school. 

WIE DOET WAT?  


