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Reglement Ongewenst bezoek in en rond de school 
 

Algemene definitie 

Bij ongewenst bezoek kan bijvoorbeeld gedacht worden aan personen in of rond de school: 

• met criminele activiteiten (dealen, heling) 
• leerlingen van andere scholen die problemen veroorzaken 
• die komen om iemand te intimideren/mishandelen, bijvoorbeeld ouders die verhaal komen halen bij 

leerlingen, personeel, directie. 
 

 

Juridische definitie 

Zich bevinden op verboden grond (artikel 461 WvS) 

Hij die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, zich op eens anders grond waarvan de toegang op een voor 
hem blijkbare wijze door de rechthebbende is verboden, bevindt of daar vee laat lopen, wordt gestraft 
met geldboete van de eerste categorie. 

 

Lokaalvredebreuk (artikel 139 WvS) 

• Hij die in een voor de openbare dienst bestemd lokaal wederrechtelijk binnendringt, of, 
wederrechtelijk aldaar vertoevende, zich niet op de vordering van de bevoegde ambtenaar 
aanstonds verwijdert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of een 
geldboete van de tweede categorie. 

• Hij die zich de toegang heeft verschaft door middel van braak of inklimming, van valse sleutels, 
vaneen valse order of een vals kostuum, of die zonder voorkennis van de bevoegde ambtenaar en 
anders dan ten gevolge van vergissing binnengekomen, aldaar wordt aangetroffen in de voor de 
nachtrust bestemde tijd, wordt geacht te zijn binnengedrongen. 

• Indien hij bedreigingen uit of zich bedient van middelen geschikt om vrees aan te jagen, wordt hij 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of een geldboete van de derde categorie. 

• De in het eerste en derde lid bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd, 
indien twee of meer verenigde personen het misdrijf plegen. 

 

 

Toelichting 

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 de school. 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. De directie kan dit recht dus gebruiken om jongeren, ouders of andere lieden aan te spreken 
als zij ondanks waarschuwingen toch zonder toestemming de school of het schoolplein betreden. 
Hetzelfde geldt in geval van lokaalvredebreuk. 
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Handelingsprotocol Schoolveiligheid  
 

Maatregelen onderwijsinstelling 

Inschatten van de situatie en daarmee keuze bepalen wel of niet de politie in te schakelen. 

Primair, indien er sprake is van een situatie die de school zelf afhandelt: 

• Personeel van de school kan mensen wegsturen die en rond de school lopen en daar niets te 
zoeken hebben wegsturen en een waarschuwing geven. 

• Personeel van de school kan ouders/verzorgers van verdachte jongere informeren en verzoeken om 
het ongewenste gedrag te doen stoppen. 

• De directie van de school kan, wanneer de problemen aanhouden, als tweede stap een schriftelijk 
toegangsverbod uitreiken. 

 

Secundair, indien er sprake is van betreding gebouw of terrein ondanks toegangsverbod: 

• De school kan dan betreffende persoon aanhouden (zorg voor getuigen) en de politie bellen. (Let op: 
aanhouding is niet hetzelfde als vasthouden of opsluiting. Betreffende persoon zou dat namelijk: 
kunnen aanmerken als ‘gijzeling’ of wederrechtelijke vrijheidsberoving.) 

• Bij herhaling of toename (kwalitatief en/of kwantitatief) van de problematiek dan kan de school de 
politie bellen. 

 

Maatregelen politie 

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

stoppen. 
 

Maatregelen OM 

Indien het een volwassene betreft kan voor het PV ter zake van overtreding 461 SR een transactie 
worden aangeboden of verdachte worden gedagvaard voor de kantonrechter. Indien het een 
minderjarige betreft en er is geen sprake van recidive kan de jongere naar Halt worden verwezen. 
Ingeval van recidive kan een transactie worden aangeboden. 

 


