Signaal wapenbezit

Directe actie

Is het wapen zichtbaar?

Als iedere seconde telt:
BEL 112

Vervolgacties
Breng samen met de
politie de situatie verder
in kaart:

▶
▶

Volg het interne BHV
protocol
Is het wapen niet zichtbaar?
Let op: Kijken in een kluis, jas
tas of voertuig mag alleen
wanneer dit in het
schoolveiligheidsplan is
opgenomen
Het is niet toegestaan zonder
toestemming een jas of tas te
doorzoeken
Het is niet toegestaan een
leerling te fouilleren. Alleen de
politie heeft deze bevoegdheid

Neem altijd contact op met de
veiligheidscoördinator van
de school

Werkt de student niet mee en
is het wapen nog niet
gevonden?
Doorzoek wat volgens het
schoolveiligheidsplan is
toegestaan of
bel de politie via 0900-8844
om mee te zoeken naar het
wapen.
Wilt u anoniem een melding
maken? Bel 0800-7000 of ga
naar
www.meldmisdaadanoniem.nl

▶

Wat voor wapen is
aangetroffen?
Waarom heeft de
leerling het wapen bij
zich?
Was er sprake van een
strafbaar feit?

Situatie duiden

Monitoren

Ga het gesprek aan met
de leerling en de
schoolveiligheidscoördinator.

Handel het incident af volgens
het handelingsprotocol van de
school. Evalueer de
afhandeling van het incident
en blijf de leerling monitoren

Haal signalen op uit de
omgeving van de leerling om
het beeld te verrijken.
Bespreek dit om de situatie
te duiden en de juiste
interventies in te zetten

▶
▶
▶

Is de juiste hulp
ingezet?
Zijn de zorgen
weggenomen?
Wat kunnen wij een
volgende keer doen
om dit te voorkomen?

Bij een strafbaar feit:
Wel of geen aangifte/
opmaken proces-verbaal of
verwijzing naar Halt.
De veiligheidscoördinator
volgt de disciplinaire
maatregel zoals beschreven
in het incident- en
handelingsprotocol

Signalen van een onveilige
thuissituatie? Volg de
Meldcode van Veilig Thuis

Meer signalen van
wapenbezit onder
leerlingen? Vergroot de
bewustwording en
intensiveer preventieve
interventies binnen en
rondom de school

WIE DOET WAT?
SCHOOL
De schoolveiligheidscoördinator van de school pakt in het
signaleren en handelen op wapenbezit bij leerlingen de regie.
Daarin handelen medewerkers van de school volgens het BHV
protocol, schoolveiligheidsplan en het incident- en
handelingsprotocol. Het bevoegd gezag van de school kan een
disciplinaire maatregel opleggen. Volg jullie eigen
veiligheidsbeleid en weeg hierbij af of, en hoe lang, de leerling
wordt geschorst.

VEILIG THUIS
Heb je het vermoeden dat het wapenbezit (mede) wordt veroorzaakt door
een onveilige thuissituatie? Ga met de leerling in gesprek. Blijven de
zorgen bestaan? Volg dan de stappen van de Meldcode huiselijk geweld &
kindermishandeling en doe zo nodig een melding bij Veilig Thuis. Bij
twijfel of er een melding gemaakt moet worden kan men contact
opnemen met de bureaudienst van Veilig thuis. Dit kan via 0800-2000.
Hiermee kan afgewogen worden of een melding nodig is.

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.

HALT
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.

-

-

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
krijgt men inzicht in het wapenbezit onder jongeren.

MELD MISDAAD ANONIEM
Het feit dat een leerling een wapen draagt is zorgelijk en moet gemeld
worden bij de politie. Wilt u dit liever anoniem melden? Meld Misdaad
Anoniem is het onafhankelijke meldpunt waar u anoniem informatie kunt
geven over criminaliteit en misdaad. Uw anonimiteit staat hierbij centraal.
Op meldmisdaadanoniem.nl kunt u meldingen doen van (verdenking) van
criminele activiteiten. Zo levert u een bijdrage aan de veiligheid in uw
omgeving.

