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Preambule
Onderstaande partijen hebben een gezamenlijk belang bij:
Het maken van een eenduidig en sluitend stelsel van afspraken binnen de wettelijke kaders, mede vastgelegd
in een handelingsprotocol ten behoeve van het voorkomen en bestrijden van strafbaar gedrag en het creëren
van een (sociaal) veilig klimaat op en rondom school. Het handelingsprotocol maakt integraal onderdeel uit van
het Convenant.
Relatie met het Convenant Veiligheid Publieke Taak.
Het Convenant Veiligheid Publieke Taak (d.d. november 2012) beoogt agressie en geweld tegen medewerkers
met een publieke taak te verminderen en aan te pakken. Daarbij onderschrijven de deelnemers dat (non)
verbale en/of fysieke agressie tegen medewerkers met een publieke taak niet wordt getolereerd en altijd een
vervolg zal krijgen, hetzij door interventie van de werkgever en/of door strafrechtelijke vervolging.
Het Convenant Veilige School sluit naadloos aan op de afspraken ten behoeve van Veiligheid Publieke Taak. De
veiligheid van personeelsleden is namelijk ook in dit convenant en handelingsprotocol een thema. Maar omdat
het hier gaat om het brede spectrum van veiligheid op scholen, behandelt het handelingsprotocol meerdere
aspecten van ongewenst en, in strafrechtelijke zin, overschrijdend gedrag van zowel leerlingen als
medewerkers.
Betrokken partijen en hun verantwoordelijkheid
 De gemeente Tilburg is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van een integraal
veiligheidsbeleid en voert regie over de veilige school. De gemeenten Oisterwijk en Goirle volgen de
ontwikkelingen nauwgezet en voeren bilateraal overleg met de in hun gemeente gevestigde scholen.
 De politie district Hart van Brabant geeft als partner in het Convenant De Veilige School uitvoering aan
de politietaken.
 De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en het welzijn van medewerkers,
leerlingen en bezoekers in de school en draagt zorg voor de veiligheid en het welzijn in de nabijheid
van de school.
 Het Openbaar Ministerie is verantwoordelijk voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde.
Samen zorgen de partijen ervoor dat Veiligheid op school onder de aandacht blijft van onderwijsgevend en
onderwijsondersteunend personeel.
Zij maken de volgende afspraken:
Stuurgroep
Artikel 1
1. De Stuurgroep bestaat uit leden van de 6 schoolbesturen voor het (speciaal) voortgezet onderwijs ((S)VO) en
het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) die deelnemen aan de Lokale Educatieve Agenda (LEA) en de
gemeente Tilburg, uitgebreid met de politie, district Hart van Brabant, onderdeel van de politie-eenheid
Zeeland-Westbrabant en het Openbaar Ministerie. De taken van de Stuurgroep zijn het bewaken en toetsen
van de afspraken en sturing geven aan het traject 'De Veilige School'. In de stuurgroep komen voornamelijk
beleidsmatige en bestuurlijke zaken aan de orde. Daarnaast is de stuurgroep bevoegd om wijzingen in het
handelingsprotocol de Veilige School aan te brengen.
2. De stuurgroep bestaat uit:
 Zes vertegenwoordigers van de schoolbesturen van het (speciaal) voortgezet onderwijs en middelbaar
beroepsonderwijs uit Tilburg, Goirle en Oisterwijk.
 Eén vertegenwoordiger van de politie, district Hart van Brabant.
 Eén vertegenwoordiger van de gemeente Tilburg.
 Eén vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie, arrondissement Breda.

3. De stuurgroep komt op initiatief van de gemeente minimaal een keer per jaar bijeen in een vergadering van
de LEA en kan worden bijgestaan door deskundigen.
Regiegroep en Algemene coördinatie
Artikel 2
Ieder lid van de stuurgroep (schoolbestuur voor het VO en het MBO, de gemeente, de politie district Hart van
Brabant en het Openbaar Ministerie) bepaalt wie hij afvaardigt in de Regiegroep.
1. De Regiegroep volgt de werking van het handelingsprotocol de Veilige School en stelt vast of het in de
praktijk en op de lange termijn oplossingen blijft bieden.
2. De Regiegroep brengt aan de Stuurgroep verslag uit over de handhaving van het protocol en de
afspraken van het Convenant Veilige School.
3. Indien noodzakelijk geeft de Regiegroep advies aan de Stuurgroep.
4. De Regiegroep organiseert themabijeenkomsten voor het onderwijsveld rond het Convenant en
handelingsprotocol (zie ook art. 13).
De gemeenten Oisterwijk en Goirle volgen de ontwikkelingen nauwgezet. De gemeente Tilburg stuurt de
verslagen van stuurgroep en regiegroepvergaderingen en licht de voortgang nader toe in het ambtelijke
regionaal overleg Onderwijs.
Contactpersonen
Artikel 3
De deelnemende partijen wijzen een vast contactpersoon aan die aanspreekpunt is voor de andere
deelnemende organisaties. Kerntaken van de aan te wijzen contactpersonen zijn:
 eerste aanspreekpunt voor de andere participanten
 eerste aanspreekpunt voor de eigen organisatie
 draagt zorg voor de doorverwijzing binnen de eigen organisatie
 informeren van de eigen organisatie met betrekking tot ontwikkelingen en activiteiten voor de
uitvoering van het convenant
Artikel 4
De coördinerende rol van de gemeente Tilburg:
1. De gemeente Tilburg houdt als verantwoordelijke voor de integrale veiligheid, toezicht op de naleving van de
gemaakte afspraken en biedt, indien mogelijk, facilitaire ondersteuning aan bij de uitvoering van de bij de
afspraken betrokken partijen.
2. Voorts voert de gemeente Tilburg de regie op een sluitende aanpak in de keten tussen onderwijs, zorg en
justitie.
3. De gemeente Tilburg heeft een stimulerende rol en draagt zorg bij het vergroten van kennis inzake veiligheid
op scholen.
4. De gemeente Tilburg houdt de gemeenten Oisterwijk en Goirle op de hoogte van de ontwikkelingen op
terrein van veiligheid in en om de school.
Veiligheid in school
Artikel 5
Het handelingsprotocol Veilige School vormt het geheel van maatregelen die de schoolbesturen, politie en de
gemeenten zijn overeengekomen om escalatie van grensoverschrijdend gedrag op en tussen scholen te
voorkomen en te bestrijden. Het handelingsprotocol is voor iedere partij leidend wanneer de (sociale)
veiligheid van leerlingen en/of medewerkers van de school in het geding is.
De scholen zijn niettemin vrij, ter voorkoming van geconstateerde incidenten uit het verleden, om te bepalen
welke thema's uit het protocol zij benadrukken in de voorlichting naar personeel, ouders en leerlingen. Van
belang hierbij is een actieve houding van bestuur, directie, leerkrachten en personeel om veiligheid in en rond
de school hoog op de agenda te houden. De scholen verklaren zich bereid om, ter intervisie, informatie over de
schoolgebonden aanpak en preventieve maatregelen te delen met andere scholen.

Artikel 6
De scholen maken zodanige afspraken dat voor een ieder duidelijk is tot wie men zich kan wenden inzake de
veiligheid op school.
Artikel 7
1. De scholen zorgen ervoor dat ouders/verzorgers en leerlingen op de hoogte zijn van de binnensschoolse
afspraken, die voortvloeien uit de uitvoering van deze overeenkomst (een leerlingenstatuut en/of een
schoolgids kunnen hierbij een hulpmiddel zijn).
2. De binnensschoolse afspraken betreffen in ieder geval dat:
 binnen school één of meer personen zijn aangesteld tot wie men zich kan wenden als het gaat om
zaken op het gebied van de veiligheid in de school
 dat strafbaar en ongewenst gedrag niet wordt getolereerd.
 de school handelt volgens bijgevoegd handelingsprotocol aangaande beschreven strafbare feiten en
zorgmeldingen
 iedere incident schriftelijk wordt vastgelegd en dat ouders van slachtoffers en vermeende daders
worden geïnformeerd.
 scholen onderling gegevens over vermeende daders uitwisselen en dat scholen gepaste actie
ondernemen.
 de school bij het plegen van een misdrijf/overtreding tegen goederen of personeel aangifte doet, ook
wanneer de evt. eerst aangewezen partijen (i.c. ouders of leerlingen of medewerkers) dit niet doen.
 personeel van de school indien zij getuige zijn van een misdrijf/overtreding hierover een verklaring
afleggen bij de politie
 ook in het geval van het voorkomen van strafbaar gedrag uit het oogpunt van preventie voor advies
contact met de politie wordt opgenomen.
Artikel 8
De scholen werken mee aan de uitvoering van maatregelen die de politie inzake de handhaving van wet- en
regelgeving en de openbare orde noodzakelijk acht.
Artikel 9
Bij het vermoeden van een ernstige bedreiging van de veiligheid in school, dan wel de aanwezigheid van
strafbaar gedrag in en in relatie met de school, doet de school in alle gevallen melding bij de politie en voert
overleg inzake te nemen maatregelen.
Artikel 10
De politie en het Openbaar Ministerie dragen bij melding en/of aangifte van strafbaar gedrag binnen één van
de betrokken scholen zorg voor een interventie, afhandeling en terugkoppeling, snel en adequaat en binnen de
geldende wettelijke regelingen.
Artikel 11
De scholen beschouwen ook de weg van huis naar school als hun domein en houden zich het recht voor daar
gepleegde overtredingen van het schoolreglement ook binnenschools te straffen.
Artikel 12
Op verzoek van de politie, Openbaar Ministerie of gemeente (leerplichtambtenaar) verstrekt de school waar de
wet dit toestaat advies en/of informatie inzake te treffen (pré-)justitiële sancties indien het een leerling van
één van de betrokken scholen betreft. De ZATs op de scholen kunnen hierbij als instrument gebruikt worden.

Voorlichting en advies:
Artikel 13
1. De politie en HALT cluster zuid team Tilburg /'s-Hertogenbosch geven (ieder voor wat betreft zijn eigen
vakgebied en verantwoordelijkheden), na overleg met de schoolleiding, voorlichting en advies aan
schoolleiding, leerkrachten, onderwijsondersteunend personen, leerlingen en ouders/verzorgers inzake het
voorkomen van strafbaar gedrag. Het Openbaar Ministerie participeert hierin voor zoveel als mogelijk. Voor de
politie vindt dit plaats binnen de geldende prioritering van de politietaak.
2. De Regiegroep verzorgt minimaal één keer per jaar een themabijeenkomst voor belanghebbenden in Midden
Brabant, om informatie te delen, de betrokkenheid bij het protocol te garanderen en signalen uit het veld te
betrekken bij eventuele wijzigingen van het protocol.
Duur en evaluatie van de overeenkomst:
Artikel 14
1. Dit convenant gaat in op de datum van ondertekening en geldt in beginsel tot 31 december 2015.
2. Jaarlijks zal de stuurgroep, lopende de overeenkomst, deze overeenkomst evalueren, aan de hand van een
evaluatieverslag van de regiegroep. Een verslag van dit overleg wordt aan alle partijen beschikbaar gesteld.
3. Indien geen van de partijen het convenant opzegt voor 31 december 2015, wordt het convenant
automatisch met een jaar verlengd. Vanaf 2015 zal het convenant telkens met een jaar worden verlengd,
indien geen van de partijen het convenant opzegt voor 31 december van een jaar dat het convenant van kracht
is.

Ondertekend door de deelnemende partijen op donderdag 13 november 2014.
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