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“Ongewenst bezoek in en rond de school”
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Doelstelling
In dit protocol wordt de werkwijze en de gedragslijn beschreven, die gevolgd wordt
indien er sprake is van ongewenst bezoek in en rond het DaCapo College.
Het doel van het protocol is de medewerkers een middel te verschaffen om te kunnen
handelen ten aanzien van ongewenst bezoek.
Omschrijving ongewenst bezoek in en rond de school
Algemene definitie
Bij ongewenst bezoek gaat het om personen die zich in of rond het DaCapo College
ophouden op een manier die sociaal als onaanvaardbaar of ongewenst moet worden
beschouwd. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan personen:
 met criminele activiteiten (dealen, heling);
 leerlingen van andere scholen die problemen veroorzaken of die komen om iemand te
intimideren/mishandelen;
 ouders die verhaal komen halen bij leerlingen, personeel, directie;
 buurtbewoners met klachten.
Juridische grondslag
Zich bevinden op verboden grond (artikel 461 WvS)
Lokaalvredebreuk (artikel 139 WvS)
Organisatie van het beleid
Bovenstaande wordt als bedreigend of erg onprettig ervaren. Zeker als daadwerkelijk
sprake is van bedreigingen of als er fysiek of verbaal geweld wordt gebruikt, heeft dit een
negatief effect op het veiligheidsgevoel in en rond het DaCapo College.
Wanneer de persoon in kwestie ondanks deze waarschuwing toch terugkomt, dan heeft
elke burger in Nederland het recht om een verdachte op heterdaad aan te houden.
Het locatiemanagementteam kan dit recht dus gebruiken om jongeren, ouders of andere
lieden aan te spreken als zij ondanks waarschuwingen toch zonder toestemming het
DaCapo College of het schoolplein betreden. Hetzelfde geldt in geval van
lokaalvredebreuk.
Wanneer een medewerker (onderwijzend- of onderwijsondersteunend) een “vreemd
gezicht” in of rond het schoolgebouw tegenkomt is het zaak om even te vragen naar een
bestaande afspraak met een volwassene en, mocht die er niet zijn, te vragen hoe hij/zij
de persoon kan helpen. Dit gedrag maakt dat iemand van buitenaf een organisatie
binnen loopt waar men hem/haar opmerkt en bevraagt. Aan de ene kant een teken van
waakzaamheid, maar ook een teken van respect. Het brengt het risico met zich mee dat
een bezoeker een aantal keer dezelfde vraag krijgt. Toch geeft dat een heel ander beeld
dan dat iemand anoniem binnen kan lopen en de indruk krijgt helemaal niet gezien te
worden.
Procedure:
Inschatten van de situatie en daarmee keuze bepalen wel of niet de politie in te
schakelen.
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Primair
Indien er sprake is van een situatie die het DaCapo College zelf afhandelt.
 Medewerkers van het DaCapo College kunnen mensen, die rond het DaCapo
College lopen en daar niets te zoeken hebben, wegsturen en een waarschuwing
geven.
 Medewerkers van het DaCapo College kunnen ouders/verzorgers van verdachte
jongeren informeren en verzoeken om het ongewenste gedrag te doen stoppen.
 Ouders die zich zonder toestemming in het schoolgebouw of in een leslokaal
begeven om daar verhaal te halen, mogen de school alleen nog maar betreden na
een telefonische afspraak met de locatiedirectie. Deze afspraak wordt schriftelijk
bevestigd.
 Wanneer de problemen aanhouden, wordt door de locatiedirecteur in
samenspraak met de politie een schriftelijk toegangsverbod uitgereikt aan de
persoon in kwestie:
- De persoon in kwestie wordt verboden om zonder afspraak het schoolterrein
en het schoolgebouw te betreden;
- Een afschrift van het toegangsverbod wordt verstuurd aan de politie;
- Bij de receptie moet bekend zijn wie een toegangsverbod uitgereikt heeft
gekregen.
Secundair
Indien er sprake is van betreding gebouw of terrein ondanks een toegangsverbod.
 Iedere medewerker van het DaCapo College kan de betreffende persoon
aanhouden (zorg voor getuigen) en de politie bellen. Let wel: aanhouding is niet
hetzelfde als vasthouden of opsluiting; betreffende persoon zou dat kunnen
aanmerken als ‘gijzeling’ of ‘wederrechtelijke vrijheidsberoving’.
 Bij herhaling of toename (kwalitatief en/of kwantitatief) van de problematiek dan
kan het DaCapo College de politie bellen.
Maatregelen politie
-

Tegen de verdachte kan proces-verbaal worden opgemaakt;
Ouders/verzorgers van verdachte jongere informeren en verzoeken om het
ongewenste gedrag te doen stoppen.

Aanvullende informatie toegangsverbod (intern)
Een school wordt aangemerkt als een publiekrechtelijk lichaam en valt derhalve onder de
werking van 139 Sr.
Artikel 139
Waar men in de bewijsvoering voor 139, met het uitreiken van een toegangsverbod,
rekening moet houden, is dat in een strafzaak bewezen moet worden dat de verdachte
het verbod gehad heeft.
Dus in een ideale omstandigheid wordt het verbod uitgereikt en ondertekend door
diegene aan wie het uitgereikt is. Als hier zijn handtekening op staat en er zijn twee
getuigenverklaringen die bij de uitreiking aanwezig waren, dan heb je een bewijsbare
zaak, ook bij een verdachte die aangeeft niet op de hoogte te zijn van het verbod.
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Dus zorg voor minimaal één getuige bij uitreiking en/of verstuur het verbod
aangetekend.
Als er een vordering gedaan wordt, dan moet die tweemaal gedaan worden door een
bevoegd ambtenaar. De jurisprudentie gaat hier heel ver in en een conciërge of
beveiligingsmedewerker kan als deze ambtenaar aangemerkt worden.
Artikel 461
Zich bevinden op verboden grond.
Voorwaarde is een verbodsbordje plaatsen op het schoolterrein.

Auteur: werkgroep Schoolveiligheid
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Plaats ….........................., [Klik hier en typ de datum]
Toegangsverbod
In het kader van het Schoolveiligheidsplan van DaCapo College wordt aan
<naam / geboortedatum / adres / woonplaats>
een toegangsverbod opgelegd voor onderstaand schoolterrein en schoolgebouw van:
 School A invullen
 School B
 School C
voor de duur van ……………………………………………………………………………………......................
Dit toegangsverbod wordt opgelegd omdat <incident(en) en afspraken die hieruit
voortvloeiden benoemen met verwijzing naar betreffende artikelen uit het
Schoolveiligheidsplan>
Dit betekent concreet dat het u verboden is om gedurende bovengenoemde tijd op het /
de hierboven aangevinkte schoolterrein / schoolterreinen of schoolgebouw /
schoolgebouwen van ……............................................ te verblijven of aanwezig te zijn.
Mocht u desondanks deze schriftelijke ontzegging de hierboven aangevinkte schoolterrein
/ schoolterreinen of schoolgebouw / schoolgebouwen van ……................................ toch
betreden, kunt u worden aangehouden ter zake overtreding van artikel 139 van het
Wetboek van Strafrecht (lokaalvredebreuk) en/of artikel 461 van het Wetboek van
Strafrecht (Zich bevinden op verboden grond).

Namens Stichting DaCapo College
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