POLITIE EN SCHOOLVEILIGHEID
VISIE EN AMBITIE

Over de rol van de politie als het gaat om de veiligheid op en rondom scholen
Voor de samenwerking van politie met PO, VO, en MBO

Visie
De jeugdvisie van de politie heet ‘Jeugd is van ons allemaal’. Hierin staat dat de jeugdtaak van de politie zich richt op
preventie, repressie, signaleren en adviseren. De politie wil meer aan de voorkant van jeugdproblematiek komen, met
oog voor de context van de jongere en in samenwerking met partners.
De politie wil één identiteit uitstralen en uitdragen, een actieve verbinding met de maatschappij leggen en daarin
betrouwbaar zijn. Een belangrijk onderdeel van de jeugdvisie is het onderwerp ‘Politie en Schoolveiligheid’. Hoewel de
veiligheid op school primair een verantwoordelijkheid van scholen zelf is, heeft de politie ook een taak in en rondom de
scholen.
De politie wil meer investeren in vroegsignalering en preventie van jeugdproblematiek, en daar zijn waar de jeugd is.
Denk dan bijvoorbeeld aan het tijdig signaleren van een zorgelijke situatie van een kind zodat op tijd kan worden
ingegrepen of doorverwezen naar de benodigde hulp.
De politie vindt het belangrijk om te weten wat er speelt onder kinderen en jongeren, zodat we er voor hen en hun
omgeving kunnen zijn als dat nodig is. We halen kennis en indrukken over jeugdigen en hun gezinssituatie onder meer
uit de wijk en straat. De wijkagent speelt daarbij een belangrijke rol. Het is van belang om deze inzichten daar waar
nodig te delen met school, om gezamenlijk een beter en breder beeld te krijgen van de leefwereld van jongeren en de
mogelijke risico’s, om vandaar -samen- de nodige maatregelen te kunnen nemen.
De politie wil dus op scholen komen en met medewerkers en de leerlingen een goede en betrouwbare relatie
onderhouden. Niet alleen als er incidenten zijn, maar vooral ook als er geen problemen zijn, om de drempel naar
contact met de politie zo laag mogelijk te maken. De politie wil investeren ook in contact op een zo vroeg mogelijk
moment, namelijk als kinderen nog op de basisschool zitten. Ze is niet alleen voor school, maar ook voor leerlingen een
betrouwbare partner als het gaat om hun veiligheid.

Ambitie
Het is voor de politie van cruciaal belang om aan te blijven sluiten bij de belevingswereld van jongeren, zowel offline als
online, en er voor hen te zijn als zij de politie nodig hebben. Zij wil investeren in contact om te weten wat er speelt onder
jongeren en in hun omgeving. De politie ziet daarom een belang en noodzaak om samen met scholen gedrag te duiden
en ontwikkelingen en trends te signaleren. Dan kan ieder vanuit zijn eigen taak en rol tijdig hulp bieden of ingrijpen als
dat nodig is. De politie is er niet alleen voor het doen van melding of aangifte. Scholen, leerlingen en ouders kunnen er
vooral ook terecht voor advies.
De ambitie van de politie:
• De politie levert vanuit haar professie een bijdrage aan de veiligheid op en om scholen
• De politie weet wat er speelt onder jongeren en op scholen
• De politie weet binnen welk kader zij afspraken met scholen en gemeenten kan maken over schoolveiligheid
• Scholen weten wat ze van de politie kunnen verwachten en hoe ze de politie kunnen bereiken; er wordt
gestreefd naar continuïteit in contact
• De drempel voor jongeren om in contact met politie te komen wordt verlaagd
• Het wederzijdse vertrouwen tussen scholen en politie, en jongeren en politie, neemt toe

Uitvoering
Voor de uitvoering van deze ambitie heeft de politie een landelijk kader Politie en Schoolveiligheid opgesteld, dat lokaal
samen met scholen wordt ingevuld. Elke primair onderwijsinstelling, voortgezet onderwijsinstelling en waar gewenst
functionele organisatorische eenheden (zoals clusters van opleidingen) in MBO instellingen heeft (of krijgt) een vast
contactpersoon bij de politie. De contactpersoon voert de politietaak uit op school. Dat gaat over het signaleren van
zorgelijk gedrag of situaties, het adviseren van de school over de aanpak, doorverwijzen naar de zorg- of andere
hulpverlening en in geval van incidenten snel en alert reageren. De contactpersoon maakt met school afspraken over
de samenwerking, liefst met een vast contactpersoon voor de politie.
De politie brengt via een intern communicatietraject de visie en ambitie onder de aandacht van alle politieteams. Daarbij
worden ook praktische en ondersteunende middelen voor de contactpersonen aangeboden, zoals voorbeelden van
onderwerpen waarover je afspraken kunt maken, hoe je scholen kunt adviseren met betrekking tot verschillende
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veiligheidsthema’s en naar welke (hulp)organisaties je kunt verwijzen. De politie zorgt ervoor dat de communicatie en
activiteiten door politie op lokaal niveau aansluiten bij de ideeën die scholen zelf over schoolveiligheid hebben.
Om de contacten met scholen te kunnen leggen en te versterken hebben de politie en de sectorraden
overeenstemming bereikt over een gezamenlijke ambitie als het gaat om de samenwerking tussen scholen en politie.
Daarnaast bepalen zij samen een communicatiestrategie met bijbehorende boodschappen en toon, en wordt de
gewenste ondersteuning die scholen en politie in hun lokale samenwerking nodig hebben, ontwikkeld en georganiseerd.
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