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1. INLEIDING EN VOORGESCHIEDENIS 
 
Door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen werd in 1995 de campagne 
‘De Veilige School’ ontwikkeld. Centraal hierin stond het voorkomen en bestrijden van ge-
weld op school en integratie van een veilige en leefbare school en de buurt. 
 
In 2009 constateerde de Politie en schoolleiders in IJmond/Castricum, dat de scholen een 
veel actiever veiligheidsbeleid zouden moeten voeren. Dit leidde tot oprichting van de 
stuurgroep VIOS, waarin schoolleiders samen met professionals op veiligheidsgebied (Ge-
meenten, Halt, Politie) een plan van aanpak ontwikkelden.  
Het werkingsgebied IJmond/Castricum.  
 
Er is behoefte aan bestuurlijke helderheid. Daartoe besloot de stuurgroep VIOS een sa-
menwerkingsovereenkomst te maken en dit aan alle partners op veiligheidsgebied voor te 
leggen. Het zwaartepunt van de regie is verschoven van de politie naar de scholen. Deze 
samenwerkingsovereenkomst geeft daar vorm en inhoud aan. 
  
Via de stuurgroep VIOS verplichten alle scholen zich tot het opzetten van Incidentenregi-
stratie. Ook zullen alle scholen een op maat gemaakt schoolveiligheidsplan hebben.  
 
Veiligheidsbeleid en zorgbeleid liggen in elkaars verlengde. Gebleken is dat jongeren die 
problemen veroorzaken, vaak zelf ook problemen hebben. Vaak vormen de problemen de 
achtergrond van hun gedrag en hun situatie. Ook daar wil de stuurgroep VIOS overlegstruc-
turen voor creëren. Dit samenwerkingsovereenkomst kan daar aan bijdragen. 
 
De stuurgroep VIOS spreekt de verwachting uit dat deze overeenkomst een extra impuls zal 
geven aan het Veiligheidsbeleid op alle betrokken scholen. 
 
Namens de Stuurgroep VIOS, 
 
Jeroen Marechal    Bonhoeffer College  voorzitter  
Vertegenwoordiging     vanuit één van de schoolbesturen 
Sanne Kuijer     AOV Beverwijk 
Eric Groot van Ederen     AOV Castricum 
Gerda Rijke      AOV Heemskerk 
Saskia de Groot    AOV Uitgeest 
Anja Hoog-Antink    politie Noord-Holland 
Marleen Lemstra    Kennemer College Vierhoek 
Inge-Marije Meuleman   ROC Nova College  
Jos van der Maas    Kennemer College Havo/Atheneum 
Marcel Jobse     Clusius College Castricum 
Jeroen de Wit     Jac. P. Thijsse College  
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2. VIOS samenwerkingsovereenkomst “VEILIG IN EN OM SCHOOL”  
 
betreffende de betrokken scholen voor Voortgezet Onderwijs in IJmond/Castricum. 
 
De samenwerkingsovereenkomst VIOS (Veilig In en Om School) wordt gesloten tussen: 

• de gemeentebesturen Beverwijk (Wijk aan Zee), Castricum (Akersloot/Limmen), 
Heemskerk en Uitgeest. Zij zijn zowel verantwoordelijk voor de ontwikkeling en 
uitvoering van het jeugd- en onderwijsbeleid als voor de invulling van het lokale 
veiligheidsbeleid, en in het algemeen verantwoordelijk voor handhaving van het 
publieke domein 

• de schoolbesturen van betrokken scholen voor het voortgezet onderwijs in boven-
genoemde gemeenten, die op grond van de wet op de arbeidsomstandigheden ver-
antwoordelijk zijn voor de veiligheid en het welzijn van leerkrachten, onderwijson-
dersteunend personeel, leerlingen en bezoekers van de school 

• de politie Noord-Holland, belast met de handhaving van wet- en regelgeving en de 
openbare orde onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, met ondersteu-
ning van het OM, verantwoordelijk voor de handhaving van de rechtsorde 

 
Deelnemers hebben gezien hun taken en verantwoordelijkheden een gezamenlijk belang 
bij het maken van een eenduidig en sluitend stelsel van afspraken ten behoeve van het 
voorkomen en bestrijden van jeugdcriminaliteit (zoals overlast, vandalisme, discriminatie)  
alsmede het creëren van een veilig klimaat in en rondom de school. Zij maken in deze sa-
menwerkingsovereenkomst daarom de volgende afspraken. 
 
Uitvoering Scholen 
 
Artikel 1 
De gemeenten en de schoolbesturen zien het veiligheidsbeleid als een mogelijkheid die 
door alle scholen gelijkelijk moet worden opgepakt. Zij geven de schoolleiders opdracht 
vorm en inhoud te geven aan de samenwerkingsovereenkomst VIOS. Jaarlijks rapporteert 
de Stuurgroep aan besturen en gemeenten. 
 
Artikel 2 
Met in achtneming van hun eigen schoolgebonden veiligheids- en zorgplan (conform de 
zorgsystematiek van de wet op de arbeidsomstandigheden) werken scholen gezamenlijk en 
in interactie met de andere partners in deze samenwerkingsovereenkomst actief mee aan 
het vergroten van de veiligheid in en om school en de samenleving.   
  
Artikel 3 
Ter uitvoering maakten de betrokken scholen de volgende afspraken: 

• elke school/vestiging benoemt contactpersonen, zoals benoemd in artikel 4 en 5; 

• elke school neemt deel aan de incidentenregistratie; 

• elke school maakt een schoolveiligheidsplan.  
 
 



VIOS samenwerkingsovereenkomst / datum : 09/09/2020 / pagina: 5 

Contactpersonen samenwerkingsovereenkomst  
 
Artikel 4 
Per school/vestiging is één directielid met name belast met veiligheidstaken. 
 
Artikel 5 
Per school/vestiging wordt voor de uitvoering van het veiligheidsbeleid een veiligheidsco-
ordinator benoemd, wiens taak in het taakbelastingsbeleid gehonoreerd wordt. 
 
Artikel 6 
De politie wijst voor iedere in dit samenwerkingsovereenkomst bedoelde school/vestiging  
een politiefunctionaris aan die voor de school het eerste aanspreekpunt is. 
 
Artikel 7 
De politie wijst een of twee politiefunctionarissen aan, die in coördinerende zin tot taak 
hebben deze overeenkomst uit te voeren en die optreden als veiligheidscoördinatoren ten 
behoeve van de andere partijen van deze overeenkomst, onder andere door zitting te heb-
ben in de Stuurgroep. 
 
Artikel 8 
De gemeenten wijzen elk een contactpersoon aan die zitting heeft in de stuurgroep. De 
contactpersoon bewaakt de verantwoordelijkheden van de gemeenten voor de ontwikke-
ling en invulling van lokaal veiligheidsbeleid. 
 
Artikel 9 
Halt neemt deel aan de stuurgroep op uitnodiging of indien dit relevant is ten aanzien van 
de agenda.  
 
INSPANNINGSVERPLICHTING VAN SCHOLEN  
 
Veiligheid in en rond school 
 
artikel 10 
Met in achtneming van hun eigen schoolgebonden veiligheids- en zorgplan, werken scholen 
gezamenlijk en in interactie met de andere leden van deze overeenkomst actief mee aan 
het vergroten van de veiligheid in en om school en de samenleving.   
 
artikel 11 
Bij iedere school is er één duidelijk aanspreekpunt inzake veiligheid, zodat het voor eenie-
der duidelijk is tot wie men zich kan wenden. Dit is de veiligheidscoördinator. 
 
Beleidsontwikkeling en bekendmaking daarvan 
 
artikel 12 
De scholen zorgen ervoor dat ouders/verzorgers en leerlingen op de hoogte zijn van de 
binnenschoolse afspraken, die mede voortvloeien uit het sluiten van deze overeenkomst. 
In deze bekendmaking moet in elk geval worden opgenomen: Hoe de school werkt aan het 
bevorderen van veiligheid in en rond de school en hoe het wil bijdragen aan een veilige 
samenleving.  
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artikel 13 
In de informatie naar ouders en leerlingen wordt in elk geval aandacht besteed aan de vol-
gende punten:  
• alles wat bij wet verboden is, mag ook niet in en rond de school! Strafbare feiten 

zullen altijd leiden tot melding bij de politie; 
• de mededeling dat binnen de school een veiligheidscoördinator is aangesteld; 
• de mededeling dat binnen de school een vertrouwenspersoon is aangesteld;  
• een omschrijving van (on)gewenste gedragsvormen; 
• een omschrijving van (on)gewenst verkeersgedrag op en rond de school; 
• de maatregelen die getroffen worden in geval van ongewenst gedrag; 
• de samenwerking met de politie in geval van of bij een vermoeden van crimineel 

gedrag;  
• andere vormen van samenwerking met de politie voortvloeiend uit dit samenwer-

kingsovereenkomst (hetgeen tot uiting komt in verschillende projecten, zoals 
fiets/bromfiets controles, surveillances op en rond school, etc.); 

• wanneer en op welke wijze Halt bij constatering van misdrijven en andere strafbare 
feiten of het vermoeden van crimineel gedrag, te werk gaat en hoe het afhande-
lings-traject verloopt na tussenkomst van deze beide deelnemers; 

• de mededeling dat de school zich het recht voorbehoudt om de ter beschikking ge-
stelde kluisjes en dergelijke te openen; 

 
Verwijderen van leerlingen 
 
artikel 14 
Voor wat betreft het verwijderen van leerlingen van scholen, handelen de scholen con-
form de daarvoor wettelijk gestelde regels.  
 
Samenwerking bij maatregelen politie 
 
artikel 15 
De scholen werken zoveel mogelijk mee aan de uitvoering van maatregelen die de politie 
inzake de handhaving van wet- en regelgeving en veiligheid en leefbaarheid noodzakelijk 
acht. Overleg over te nemen maatregelen vindt in eerste aanleg slechts plaats door de in 
deze overeenkomst genoemde contactpersonen van de deelnemers. 
 
Melding inzake veiligheid 
 
artikel 16 
Bij vermoeden of de constatering van een bedreiging van de veiligheid in en rond de 
school, dan wel het voorkomen van crimineel gedrag van leerlingen en niet-leerlingen in en 
om de school, maken de scholen in alle gevallen melding bij de politie en voeren overleg 
inzake te nemen maatregelen. 
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INSPANNINGSVERPLICHTING POLITIE EN HALT 
 
artikel 17 
De politie spant zich in om bij melding van crimineel gedrag binnen een van de in deze 
overeenkomst genoemde scholen, prioriteit te geven aan een snelle interventie en afhan-
deling.  
 
artikel 18 
Bij melding van crimineel gedrag, waarbij de afhandeling binnen de voorwaarden van Halt 
vallen, spant deze deelnemer zich in om tot een snelle interventie en afhandeling te ko-
men. 
 
Afstemming maatregelen/pré-justitiële sancties 
 
artikel 19 
Bij het treffen van maatregelen c.q. prejustitiële sancties, verplichten de deelnemers 
zich, daar waar de wet dit toestaat, aan de school advies te geven en/of inlichtingen te 
verschaffen c.q. te vragen, indien het een leerling van een van de in deze overeenkomst 
genoemde scholen betreft. 
 
Medewerking scholen bij ten uitvoer brengen sanctie 
 
artikel 20 
De school zal, daar waar mogelijk en op basis van overleg, medewerking verlenen aan het 
ten uitvoer brengen van eventueel aan een leerling van de betreffende school op te leggen 
sanctie. 
  
Voorlichting en advies 
 
artikel 21 
De politie en Halt geven naar vermogen en in overleg met de schoolleiding, voorlichting en  
advies aan het personeel van de scholen, ouders en/of leerlingen inzake onderwerpen die 
gerelateerd zijn aan de veiligheid en leefbaarheid op school of in de maatschappij.  
De politie en Halt benoemen medewerkers die naar vermogen voor het geven van voorlich-
ting en advies verantwoordelijk zijn. 
Voorlichting en advies kan gericht zijn op preventie en/of kan naar aanleiding van een spe-
cifieke situatie of incident worden gegeven.  
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INSPANNINGSVERPLICHTINGEN GEMEENTE 
 
artikel 22 
Bij de coördinatie en regie van de werkzaamheden die voortvloeien uit deze overeen-
komst vervult de gemeente een belangrijke rol. Daarbij gaat het om: 

• zorgdragen voor de continuïteit in de afvaardiging van de gemeente bij de stuur-
groep overleggen; 

• het leveren van een inhoudelijke bijdrage gericht op overkoepelend beleid t.a.v. 
veiligheid (gericht op fysieke én sociale veiligheid); 

• inspelen op vragen en ontwikkelingen die reactief dan wel preventief om actie en 
betrokkenheid van de gemeente vragen.  

 
 
OPDRACHT STUURGROEP VIOS 
 
Artikel 23 
Ter begeleiding van de uitvoering van deze overeenkomst zal een stuurgroep worden ge-
formeerd. De stuurgroep zal zich richten op aansturing van strategische, preventieve en 
repressieve, nader te bepalen doelen, op het terrein van lokaal veiligheid- en jeugdbeleid. 
De taken van de werkgroep zijn implementatie, innovatie, coördinatie en evaluatie. Doe-
len waar de leden van de stuurgroep gezamenlijk aan werken worden uitgewerkt in een 
meerjarenplan. Concretisering van genoemde doelen in het meerjarenplan worden door 
leden van de stuurgroep uitgewerkt in een werkplan met een tijdpad. Hiertoe worden 
werkgroepen geformeerd die bestaan uit ongeveer drie leden van de stuurgroep. Continue-
ring hiervan vindt plaats in de stuurgroep overleggen. 
 
Artikel 24 
De concrete taken van deze stuurgroep zijn onder andere: 
Ontwikkelen van veiligheidsbeleid voor alle scholen zoals: 

• incidentenregistratie; 

• schoolveiligheidsplan; 

• het organiseren van werkgroepoverleg voor de veiligheidscoördinatoren, samen met 
de partners die deelnemen aan deze samenwerkingsovereenkomst; 

• het evalueren van de in de samenwerkingsovereenkomst afgesproken zaken, alsme-
de het doen van aanbevelingen ter verbetering; 

• Geeft uitwerking aan het meerjarenwerkplan 2015-2018. 
 
 
Samenstelling Stuurgroep 
 
Artikel 25 
De stuurgroep bestaat uit: 
- 6 directieleden/bestuursleden van de scholen, van wie 1 de voorzitter is 
- 1 vertegenwoordiger van één van de schoolbesturen 
- 4 vertegenwoordigers van de deelnemende Gemeenten 
- 1 vertegenwoordiger van de politie 
 
Artikel 26 
Voor de ondersteuning van de taken van de stuurgroep wordt een projectondersteuner  
benoemd op kosten van de deelnemende scholen en de gemeenten.  
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DUUR OVEREENKOMST 
 
artikel 27 
Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd.   
De deelnemers zullen lopende de overeenkomst, de wijze van uitvoering van deze over-
eenkomst elke twee jaar evalueren. Afhankelijk van de uitkomst van deze evaluatie zal de 
overeenkomst worden voortgezet danwel ontbonden.    
 
artikel 28 
Deze overeenkomst wordt van kracht na ondertekening door de verantwoordelijken en na 
goedkeuring van de medeverantwoordelijken.  
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Aldus overeengekomen en getekend te Castricum op 19 januari 2017 
 
 
Gemeente Beverwijk 
Wethouder 
……. 
 
Gemeente Castricum 
Wethouder 
………. 
 
Gemeente Heemskerk 
Wethouder 
Dhr. A.W.M. Schoorl       ____________________ 
 
Gemeente Uitgeest 
Wethouder 
Dhr. A. Tromp        ____________________ 
 
Bonhoeffer College 
Rector 
Mw. M.M.T. Nievelstein      ____________________  
 
Clusius College 
Adjunct directeur 
Dhr. M.R. Jobse       ____________________ 
 
Jac. P. Thijsse 
… 
… 
 
Kennemer College Beverwijk 
…. 
…. 
 
Kennemer College Heemskerk 
Directeur Kennemer College VMBO/PRO 
Mw. M.H. Lemstra       ____________________ 
 
ROC Nova College 
Vestigingsdirecteur Beverwijk 
Dhr. R. de Reuver       ____________________ 
 
 
Politie Noord-Hollond 
Teamchef basisteam IJmond 
Mw. M.J. Dubbeld       ____________________ 
 
Politie Noord-Holland 
Teamchef basisteam Alkmaar 
….. 
 
 


