
CONVENANT  
 

Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar 
Beroepsonderwijs in LELYSTAD 

 
Partijen komen het volgende overeen: 
 
De scholen zijn op grond van de Wet op de Arbeidsomstandigheden verantwoordelijk voor 
de veiligheid en het welzijn van leerkrachten, onderwijsondersteunende personeel, leerlingen 
en bezoekers. 
 
Het bestuur van de gemeente Lelystad is regiehouder van een integraal veiligheidsbeleid in 
hun gemeente. 
 
De politie is belast met de handhaving van wet- en regelgeving en de openbare orde onder 
verantwoordelijkheid van het bevoegde gezag. 
 
Het Openbaar Ministerie is verantwoordelijk voor de afhandeling van strafbare feiten. 
 
Partijen hebben een gezamenlijk belang bij het maken van een eenduidig en sluitend stelsel 
van afspraken voor het voorkomen en bestrijden van overlast, vandalisme en crimineel 
gedrag en het creëren van een veilig klimaat in en om de scholen. Om dit te concretiseren 
heeft de betreffende school in eerste instantie het navolgende convenant afgesloten en 
wordt een planning gemaakt op welke wijze schoolveiligheid verder structureel naar de 
toekomst kan worden uitgewerkt. 
 

   



Partijen maken de volgende afspraken: 
 
Artikel 1 
Onder partijen wordt verstaan: 

• scholen van het Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroepsonderwijs te Lelystad 
• de gemeente Lelystad 
• de regiopolitie Flevoland, district Noord 
• het Openbaar Ministerie, arrondissement Lelystad 

 
Artikel 2 
De school wijst per gebouw een persoon aan, die tot taak heeft de inhoud van deze 
overeenkomst te bewaken en deze overeenkomst zoveel mogelijk uit te voeren en die 
optreedt als contactpersoon ten behoeve van de partijen bij deze overeenkomst. 
 
Artikel 3 
De politie wijst ten behoeve van de hiervoor genoemde scholen als contactpersoon een 
medewerker Jeugd en veiligheid aan, die voor bovengenoemde scholen het eerste 
aanspreekpunt is. 
 
Artikel 4 
Binnen de school worden zodanige afspraken gemaakt dat het voor een ieder duidelijk is tot 
wie men zich kan wenden inzake veiligheid op school. 
 
Artikel 5 
De school zorgt ervoor dat ouders/verzorgers, leerlingen en medewerkers van de school op 
de hoogte zijn van de binnenschoolse afspraken, die voortvloeien uit deze overeenkomst. 
Leerlingenstatuut of schoolgids kunnen daarvoor dienen. 
 
In deze afspraak wordt opgenomen dat: 

• binnen de school één of meer vertrouwenspersonen zijn aangesteld; 
• er door de school opgetreden wordt ten aanzien van het plegen van vandalisme, 

(seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten, bedreiging, racisme, afpersing en ander 
crimineel gedrag; 

• bij het plegen van een misdrijf in alle gevallen contact met politie wordt gelegd en 
gegevens worden uitgewisseld; 

• ook in geval van overtredingen, het doen van aangifte niet wordt uitgesloten; 
• het voorgaande ook geldt als er sprake is van bezit, gebruik of verhandelen van 

verdovende middelen; 
• de school zich het recht voorbehoudt om eventueel ter beschikking gestelde kluisjes 

en dergelijke te openen; 
• meldingen aan de vertrouwenspersoon vertrouwelijk zullen worden behandeld. 

 
Overleg, samenwerking, melding en aangifte 
 
Artikel 6 
De school werkt waar mogelijk mee aan de uitvoering van maatregelen die de politie inzake 
de handhaving van wet- en regelgeving en de openbare orde noodzakelijk acht. 
 
Artikel 7 
Bij het vermoeden van bedreigingen van de veiligheid in school, danwel met betrekking tot 
het voorkomen van crimineel gedrag door leerlingen in en om de school, zal de school in alle 
gevallen melding doen bij de politie en zonodig overleg voeren inzake de te nemen 
maatregelen. 

   



Artikel 8 
De politie spant zich in om bij melding van crimineel gedrag binnen de betreffende school, 
prioriteit te geven aan een snelle interventie en afhandeling. 
Zij zorgt voor een snelle inzending van het proces-verbaal richting Openbaar Ministerie. 
 
Artikel 9 
De politie spant zich in om, waar de wet dit toestaat, de school advies en/of informatie te 
geven inzake te treffen (pre)justitiële sancties indien het een leerling van de betrokken 
school betreft. 
 
Artikel 10 
Politie en justitie verplichten zich prioriteit te geven aan een snelle interventie en afhandeling 
van een melding van een (vermoeden van) strafbare feiten in en om één van de in deze 
overeenkomst genoemde scholen. De scholen verplichten zich zo veel mogelijk hieraan mee 
te werken. 
 
Artikel 11 
De school zal, in incidentele gevallen en op basis van overleg, medewerking verlenen aan 
het uitvoeren van een eventueel aan de leerling op te leggen prejustitiële sanctie.  
 
Artikel 12 
De politie spant zich in om signaal gedrag onder de leerlingen van de school, wanneer er 
sprake is van achterliggende problematiek, verder bespreekbaar te maken met de betrokken 
leerling en zijn/haar ouders om vervolgens eventueel een hulpaanbod te doen. 
 
Voorlichting en advies 
 
Artikel 13 
De politie zal, in overleg met de schoolleiding, voorlichting en advies geven aan bijvoorbeeld 
de schoolleiding, ouders, leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en leerlingen 
inzake het voorkomen van vandalisme en criminaliteit. 
 
Artikel 14 
In het kader van zorgvuldige communicatie tussen partijen, zullen externe mededelingen bij 
geconstateerde strafbare feiten, van te voren op elkaar worden afgestemd tussen de 
betrokken communicatie medewerkers. 
 
Artikel 15 
lid 1.  Tussen de, conform dit convenant, aangewezen personen van de school en de politie  

zal structureel en incidenteel overleg worden gevoerd. Deze overlegvormen zullen 
plaatsvinden binnen de gestelde kaders van de privacywetgeving.  
 

lid 2.  Er zal tussen partijen drie maal per schooljaar beleidsmatig overleg plaatsvinden en 
één maal per maand overleg op operationeel niveau tussen de contactpersoon van 
de school en de betrokken medewerker jeugd en veiligheid. 

 
lid 3.  De uitwisseling van gegevens en/of informatie vindt alleen plaats indien dit 

uitdrukkelijk noodzakelijk is en het doel niet op een andere wijze kan worden bereikt.  
De principes van subsidiariteit en proportionaliteit zullen te allen tijde worden 
toegepast. 

 
lid 4.  De in dit convenant genoemde integrale samenwerking tussen de genoemde partijen, 

is besproken in het driehoeksoverleg van Openbaar Ministerie, de Burgemeester van 
Lelystad en de politiechef van de politieregio Flevoland van het district Noord en is 
daarin gefiatteerd. 

   



Artikel 16 
De gemeente houdt toezicht op de naleving van de gemaakte afspraken voor wat betreft 
haar gemeente. Zij neemt ook de regierol op zich ten aanzien van de vervolgstappen in dit 
project en biedt facilitaire ondersteuning aan de betrokken partijen bij de uitvoering van die 
afspraken. Tevens zal de gemeente in dit verband zorgdragen voor het organiseren van de 
in Artikel 19 genoemde evaluatie. 
 
Artikel 17 
Deze overeenkomst zal werkzaam zijn voor onbepaalde tijd tot wederopzegging van één der 
genoemde partijen en wordt van kracht vanaf de datum van ondertekening. 
 
Artikel 18 
De afspraken die vastgelegd zijn in het handelingsprotocol Scholen-Politie, blijven van kracht 
voor de scholen in het voortgezet onderwijs in de gemeente Lelystad zoals omschreven in 
het project Break Point.  
 
Evaluatie 
 
Artikel 19 
Partijen zullen, lopende de overeenkomst, de wijze van uitvoering van deze overeenkomst 
steeds evalueren. Alle partijen gaan de inspanningsverplichting aan om de randvoorwaarden 
van het convenant daar waar mogelijk te verbeteren. Indien gewenst zullen andere 
instellingen bij het project betrokken worden. 
 

   



   

Juni  2007 
 
Namens de volgende scholen: 
        Handtekening voor akkoord: 
 

• ISG Arcus 
- De heer J. Schrijnemaekers   ______________________ 

 
 

• Scholen Gemeenschap Lelystad 
- De heer D. de Groot     ______________________ 

 
 
• De Rietlanden 

- De heer H. Terbach     ______________________ 
 
 
• De Anger 

- De heer T. Nooitgedagt     ______________________ 
 
 
• De Steiger 

- De heer H. ten Cate     ______________________ 
 
 
• Groenhorst College 

- De heer A. Albersen     ______________________ 
 
 

• ROC Flevoland 
- De heer R. Verbruggen     ______________________ 

         
Namens de gemeente Lelystad: 

 
• Wethouder dhr. A. Kok  

        ______________________ 
         
Namens het Openbaar Ministerie: 
 

• De Officier van Justitie mr. P. Berden 
______________________ 

 
Namens de Regiopolitie Flevoland, district Noord 

 
• Districtschef mr. drs. C. Bangma 

______________________ 
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