
Protocol Strafbare feiten 
 

Gedragingen die in strijd zijn met het Strafrecht worden 

gezien als grensoverschrijdend gedrag. Leerlingen, schoolleiding, docenten en 

ondersteunend personeel mogen op school geen strafbare feiten plegen. Dit protocol gaat in 

op strafbare feiten, het bezit wapens, alcohol en drugs. 

Algemene definities/ toelichting  

Strafbare feiten: alle handelingen en gedragingen die op grond van enige Nederlandse 

wettelijke bepaling als misdrijf of overtreding strafbaar zijn gesteld, zoals het in bezit hebben, 

gebruiken of verkopen van wapens, drugs, alcohol of gestolen goederen, maar ook 

vernieling, bekladding, brandstichting, vervuiling, intimidatie vallen hieronder. 

Wapens: alle slag-, steek- of stootwapens gedefinieerd in de Wet Wapens en Munitie of aan 

de andere kant, in de breedste zin van het woord (ieder voorwerp dat als wapen gebruikt 

wordt, bijvoorbeeld een schroevendraaier, spuitbus). 

Drugs en alcohol: het gebruik van drugs, zoals heroïne, cocaïne, XTC en paddo’s en 

gedragingen met betrekking tot deze drugs zijn verboden op basis van de Opiumwet en 

deels ook de Warenwet. 

Het handelen in bepaalde middelen, zoals de hierboven genoemde harddrugs en cannabis is 

eveneens verboden op basis van de Opiumwet. Voor gebruik en bezit van alcohol geldt de 

Drank- en Horecawet, waarin tevens is aangegeven dat verkoop van alcohol aan jongeren 

beneden de 16 jaar is verboden. Het roken van tabak in openbare gebouwen, zoals scholen, 

is verboden bij de Tabakswet, met uitzondering van daarvoor specifiek aangewezen ruimten. 

Voor productie en/of handel in geneesmiddelen die als drugs worden gebruikt, is de 

Geneesmiddelenwet van toepassing. 

Preventie: 

1. Zowel leerlingen als personeel gedragen zich in en buiten de school naar behoren, 

dat wil zeggen conform de algemeen geaccepteerde regels van moraal en fatsoen 

(uitschelden en pesten is niet acceptabel) 

2. Er worden lessen gegeven over strafbare feiten 

3. Alle betrokkenen rondom school mogen geen wapens, vuurwerk of drugs bij zich 

hebben of gebruiken.  

Stappenplan: 

Wanneer er signalen zijn voor een strafbaar feit: 

1. De directie wordt direct op de hoogte gebracht.  

2. De directie bepaalt de vervolgstappen. 

Aandachtspunten/ afhandeling 

Het incident kan in het leerlingvolgsysteem worden gemeld.  

1. De school draagt in de school aangetroffen illegale wapens, drugs en illegaal 

vuurwerk over aan de politie 


