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Tilburg zet zich in voor Veilige Scholen

De gemeente Tilburg en de Tilburgse schoolbesturen van het primair - en voortgezet onderwijs en 
het MBO, slaan de handen ineen voor een gezond en veilig klimaat op de Tilburgse scholen. Een 
veilige school is een plek waar leerlingen, studenten en medewerkers fysiek veilig zijn, zich veilig 
voelen en zichzelf kunnen zijn. Op een veilige school delen kinderen snoepjes uit in plaats van pillen 
en is er aandacht voor onder andere pesten en huiselijk geweld. Daar nemen studenten geen wapens 
mee naar school, en daar weten docenten hoe ze moeten handelen bij zorgen oversextingen 
uitbuiting of bijvoorbeeld polarisatie en radicaliserende uitingen. Op een veilige school kunnen 
leerlingen hun seksualiteit uiten als experimenterende puber. Zo draagt een veilige schoolomgeving 
bij aan de mentale gesteldheid van leerlingen. De afspraken om te komen tot een veilige 
schoolomgeving liggen vast in een convenant dat schoolbesturen, politie, OM en gemeente op 22 
juni 2022 zullen ondertekenen.

Met het platform Veilige School vragen we sinds 2014 aandacht voor veiligheidsthema's die al deze 
aspecten kunnen beïnvloeden om zo de deskundigheid van scholen en partners te versterken. Samen 
met professionals uit het onderwijs, het sociaal- en veiligheidsdomein zorgen we voor een prettige 
en veilige leeromgeving voor in totaal zo'n 45.000 jongeren, waar geen plek is voor negatief en 
crimineel gedrag. Daarbij richten we ons op de jongeren zelf, maar ook op het tegengaan van 
onveiligheid van buitenaf. Dat doen we door actief te bespreken waar behoeften liggen, en welk 
aanbod van partners daarbij past, maar we spreken ook af hoe we gezamenlijk omgaan met concrete 
zorgen en signalen. Bij het convenant Veilige School hoort een handelingsprotocol én ook de 
afspraak dat partners elkaar in de praktijk opzoeken en helpen. Het handelingsprotocol gaan we 
doorlopend bijhouden en aanvullen, in tegenstelling tot een statisch document, hebben partners dan 
altijd digitaal toegang tot de meest actuele versie.

Door de krachten te bundelen, werken we allemaal mee aan een plek waar leerlingen en personeel 
veilig kunnen opgroeien, leren en werken.
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CONVENANT DE VEILIGE SCHOOL 

Preambule

"Alle kinderen en jongeren hebben rechten. Deze staan beschreven in het 
Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Het verdrag definieert 'kind' als ieder persoon 
die nog geen achttien jaar oud is. Kinderrechten zijn afspraken die gemaakt zijn tussen bijna 
alle Staten in de wereld. Ze gaan over verschillende onderwerpen waarvan het belangrijk is 
dat deze worden geregeld. Ze raken aan zo ongeveer alles waar kinderen mee te maken 
kunnen krijgen. Kinderrechten gaan over onderwerpen als onderwijs, gezondheid en de rol 
van familie en ouders. Ze gaan over vrijheid van geloof en vrijheid van meningsuiting. Ze 
gaan ook over het recht op een naam en een nationaliteit. Over een dak boven je hoofd en 
spelen. Over bescherming tegen mishandeling, misbruik en uitbuiting. En over bescherming 
tegen oorlogsgeweld en de specifieke bescherming van bijvoorbeeld kinderen met een 
handicap en vluchtelingenkinderen. Kinderrechten zijn er voor alle kinderen. Want tussen 
kinderen mag niet gediscrimineerd worden."
(bron: kinderrechten.nl, februari 2021)

De gemeente Tilburg vertaalt deze rechten in het jeugdbeleid. Wij staan er als stad en gemeente voor dat 
iedereen erbij hoort en dus (vooral) ook onze jeugd. Zij zijn onze toekomst en daarom willen we zoveel 
mogelijk zorgen dat zij gezond, gelukkig, veilig en met gelijke kansen opgroeien. Ondanks alle inspanningen is 
het nodig dat we voor sommigen - kinderen zelf, ouders of professionals rondom hen - extra inspanning 
moeten leveren. Een gezamenlijke opgave voor alle partners In de stad, want een samenhangend en effectieve 
jeugdaanpak gaat over alle kinderen en jongeren in de stad.

Het onderwijs is een van die partners. Het onderwijs is ook de plek waar kinderen veel tijd doorbrengen en 
waar tastbaar wordt als kinderen niet veilig zijn of - mede daardoor - zelf overlast of onveiligheid veroorzaken 
voor anderen. Als dat gebeurt, willen we er zo snel mogelijk bij zijn. Kinderen, hun ouders en ook het 
onderwijspersoneel moeten in die situaties de weg weten te vinden naar partners, voor informatie, advies en 
ook om daadwerkelijk in actie te kunnen komen waar dat nodig is.

Om de basis daarvoor te leggen, is jaren geleden gestart met het convenant Veilige School en een 
handelingsprotocol. Daarmee zeggen we als partners dat we het belangrijk vinden afspraken te hebben om 
samen doelstellingen te bereiken. Dit convenant bevestigt nogmaals dat het belang van een veilige school 
onverminderd van belang is, zowel voor leerlingen als docenten en ander personeel. Ook omschrijft het 
convenant hoe we dat voor de komende tijd vertalen naar afspraken en samenwerking in de praktijk.

Doelstelling Veilige School

Het convenant Veilige School betreft een samenwerkingsverband tussen gemeente Tilburg, Onderwijspartners 
(zowel Primair en Voortgezet Onderwijs als Middelbaar Beroepsonderwijs), het Openbaar Ministerie en de 
Politie. Uit deze partners is de Regiegroep Veilige School samengesteld. Het doel van de Veilige School is om op 
alle scholen in Tilburg een basis van veiligheid en welzijn te creëren, waarbij iedere 'school' in verbinding staat 
met partners in de wijk.
Om het doel van een veilig, educatief klimaat op alle scholen in Tilburg te realiseren, ziet de Regiegroep Veilige 
School toe op:

Naleving van afspraken in dit Convenant Veilige School en het bewaken en actualiseren van het 
handelingsprotocol;
Bouwen van een goed functionerend netwerk van betrokken partijen;
Het agenderen en onder de aandacht houden van (nieuwe) veiligheidsthematiek bij betrokken 
partijen;
Bekendheid en kennis bevorderen door een jaarlijkse themadag.

Vanwege de verwevenheid van de werelden van school, thuis en de wijk is de ambitie gegroeid om meer 
gebruik te maken van de kracht van de 'Veilige School' door op enkele thema's structureel en gezamenlijk in te 
zetten. Met name op onderwerpen waar die werelden elkaar raken. De invloed van drugscriminaliteit en de
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straatcultuur is zo'n onderwerp waar we elkaar nodig hebben, of op het grijze gebied tussen zorg en veiligheid 
waar situaties in de privésfeer zich uiten op school. In de praktijk blijkt dat ook uit de behoefte onze 
signaleringstafels met partners in de wijk te verbinden met signalen van school en leerplicht. Daarom zien we 
het handelingsprotocol niet als statisch document, maar als een paraplu waaronder we in de praktijk kunnen 
samenwerken aan het signaleren van vraagstukken, en het vinden van passende antwoorden in de vorm van 
voorlichting, kennis, en concrete afspraken. De 'Veilige School Tilburg' is een gezamenlijk 'label' waarmee we 
op thema's de aandacht en het handelen kunnen versterken.

Betrokken partijen en hun verantwoordelijkheid

• De gemeente Tilburg is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van een integraal 
veiligheidsbeleid en voert regie over de Veilige School.

• De basisteams van de politie in het district Hart van Brabant zijn partner in dit convenant en geven in 
die hoedanigheid uitvoering aan de politietaken.

• De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en het welzijn van medewerkers, 
leerlingen en bezoekers in de school.

• Het Openbaar Ministerie is verantwoordelijk voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde.

Samen zorgen de partijen ervoor dat veiligheid in en rond school onder de aandacht blijft van onderwijsgevend 
en -ondersteunend personeel alsmede onder leerlingen en studenten.
Bovenstaande partijen hebben een gezamenlijk belang bij het maken van een eenduidig en sluitend stelsel van 
afspraken binnen de wettelijke kaders, mede vastgelegd in een handelingsprotocol ten behoeve van het 
voorkomen en bestrijden van strafbaar gedrag en het creëren van een veilig (sociaal) klimaat op en rondom 
school. Het handelingsprotocol is als bijlage bijgevoegd. Het is belangrijk dat het document actueel is. Na 
ondertekening van dit convenant, wordt het handelingsprotocol continu geactualiseerd en vernieuwd in een 
online benaderbare vorm onder redactie en verantwoordelijkheid van de Regiegroep Veilige School.

Relevant overig beleid gemeente Tilburg

Integraal jeugdbeleid
Het convenant Veilige School staat niet op zichzelf, maar is deel van een groter geheel. Zo is er een beleidsnota 
integrale jeugdaanpak, waar de jongere centraal staat in welzijn, kansen ontwikkelen en veilig opgroeien. Naast 
de preventieve basis die in deze nota wordt geschetst, is er ook sprake van een aantal plusthema's waarbij 
extra aandacht wordt besteed aan de perspectieven van de kinderen en de jeugd in Tilburg. Deze plusthema's 
zijn Stem van de jeugd, Kansrijke start, Jongeren in een kwetsbare positie en Jeugd en veiligheid. Deze thema's 
en in het bijzonder ook de laatste, hebben raakvlakken met dit convenant. Naast het gezin en de wijk waarin 
een jongere woont, is de school namelijk een belangrijke factor in het leven van een jongere.

De Lokale Educatieve Agenda (LEA)
In de Lokale Educatieve Agenda Een kansrijke toekomst begint hier! staat wat gemeente en onderwijspartners 
in de periode tot en met 2022 samen willen bereiken voor de Tilburgse jeugd van 0 tot 23. De LEA is een 
gezamenlijk kompas voor het werken aan een kansrijke toekomst voor ieder(e) kind/jongere in Tilburg. In de 
LEA staan drie ambities centraal: 1. Leren doe je overal, 2. Het netwerk versterken en 3. Kansrijk starten, een 
leven lang. Er is een grijs gebied waar de thematiek van de LEA en die van de Veilige School elkaar raken. 
Bijvoorbeeld, waar ogenschijnlijke (individuele) zorgcasussen worden veroorzaakt door externe invloeden 
(trends, personen). De 'Veilige School' en de LEA1 vullen elkaar aan. Het is van belang dat te onderkennen 
omdat het bijdraagt aan de effectieve samenwerking van partners in de wijk en uit de hulpverlening.

Veilige Publieke Taak
Samenwerking in het kader van de Veilige Publieke Taak gaat over agressie en geweld tegen medewerkers met 
een publieke taak. Doelstellingen van de Veilige School sluiten daarop naadloos aan voor wat betreft 
personeel. De Veilige School gaat over een breder spectrum van veiligheid op scholen en betreft meerdere 
aspecten van ongewenst en strafrechtelijk grensoverschrijdend gedrag van zowel leerlingen als medewerkers.

1 De huidige LEA loopt tot en met 2022. In het proces van de ontwikkeling van een volgende LEA zal de positionering van de 
Veilige School in de overweging meegenomen worden als een van de onderwerpen.
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De betrokken partijen komen tle volgende afspraken overeen:

De Regiegroep 

Artikel 1
1. De partijen richten een Regiegroep in, die bestaat uit:

• Vertegenwoordigers van gemeente Tilburg: een deelnemer namens de afdeling Veiligheid & Wijken en 
een deelnemer namens de afdeling Sociaal;

• Vertegenwoordigers van het Primair Onderwijs;
• Vertegenwoordigers van het Voortgezet Onderwijs;
• Vertegenwoordigers van het Middelbaar Beroepsonderwijs;
• Eén vertegenwoordiger van de politie, district Hart van Brabant;
• Eén vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie.

Ook een aantal kleinere gemeenten in het gebied rondom Tilburg hebben belang bij de afspraken in het kader 
van de Veilige School omdat dezelfde onderwijsinstellingen in die gemeenten actief zijn. De gemeente Tilburg 
informeert deze gemeenten waar nodig aan de hand van de agenda's en verslagen van de Regiegroep. De 
Regiegroep legt per jaar vast wie de vertegenwoordigers zijn en eventuele vervangers, en bewaakt een 
representatieve vertegenwoordiging van de diverse onderwijstypen en -instellingen.
2. De taken van de Regiegroep zijn:

1. Het bewaken en actualiseren van de afspraken opgenomen in dit convenant, met daaraan gekoppeld 
het handelingsprotocol Veilige School.

2. Het bijeenbrengen van een goed functionerend netwerk van betrokken partijen.
3. Het agenderen van (nieuwe) veiligheidsthema's en bepalen hoe deze uitwerking en uitvoering krijgen.
4. Bekendheid en kennis bevorderen door een jaarlijkse themabijeenkomst voor deelnemers en 

belanghebbenden.
3. De Regiegroep komt op initiatief van de gemeente minimaal twee keer per jaar bijeen. De gemeente 
verzorgt de agenda en verslaglegging.
4. Namens de Regiegroep kunnen in andere samenstellingen partners bijeenkomen om op thematiek af te 
stemmen over inzet door voorlichting en/of training of om afspraken te maken voor in het handelingsprotocol. 
Eventuele adviezen of voorstellen worden aan de Regiegroep voorgelegd.

Regievoering

Artikel 2
Afdeling Veiligheid en Wijken (V&W) van gemeente Tilburg heeft de coördinerende rol binnen de Veilige 
School. Dit betekent dat de vertegenwoordiging van de afdeling V&W gemeente Tilburg:
1. Inbreng levert vanuit de integrale veiligheidstaak.
2. Toeziet op de naleving van dit convenant en indien mogelijk, facilitaire ondersteuning aanbiedt bij de 
uitvoering van de betrokken partijen.
3. Coördineert op een sluitende aanpak tussen de betrokken partners.
4. Een stimulerende rol heeft en zorg draagt bij het vergroten van kennis inzake veiligheid op scholen.
5. De rol neemt als voorzitter van overleggen van de Regiegroep, waaronder de zorg voor agendering, 
uitnodiging, vervanging, etc.

Artikel 3
Bestuurlijke besluitvorming;
1. De Regiegroep stemt af of hun plannen vragen om bestuurlijke besluitvorming.
2. De voorzitter initieert dat besluitvorming in gang wordt gezet.
3. Een van de gemeentelijke vertegenwoordigers draagt zorg voor agendering bij het gemeentebestuur, bij het 
Openbaar Ministerie en bij de politie.
4. De voorzitter brengt, samen met de onderwijsvertegenwoordiging, in beeld hoe de besluitvorming bij 
onderwijsbesturen vorm krijgt.
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Veiligheid in school 

Artikel 4
Het handelingsprotocol Veilige School vormt het geheel van maatregelen die de schoolbesturen, politie, 
Openbaar Ministerie en de gemeente overeenkomen om escalatie van grensoverschrijdend gedrag op en 
tussen scholen te voorkomen en te bestrijden. Het handelingsprotocol is een levend document dat voor iedere 
partij leidend wanneer de (sociale) veiligheid van leerlingen en/of medewerkers van de school in het geding is.

De scholen zijn niettemin vrij, ter voorkoming van geconstateerde incidenten uit het verleden, om te bepalen 
welke thema's uit het protocol zij benadrukken in de voorlichting naar personeel, ouders en leerlingen. Van 
belang hierbij is een actieve houding van bestuur, directie, leerkrachten en personeel om veiligheid in en rond 
de school hoog op de agenda te houden. De scholen verklaren zich bereid om, ter intervisie, informatie over de 
schoolgebonden aanpak en preventieve maatregelen te delen met andere scholen.

Artikel 5
1. De scholen zorgen ervoor dat ouders/verzorgers en leerlingen op de hoogte zijn van de binnenschoolse 
afspraken, die voortvloeien uit de uitvoering van deze overeenkomst. Scholen kunnen zelf bepalen waar zij dit 
vermelden, bijvoorbeeld in een leerlingenstatuut en/of schoolgids. Er is een centraal aanspreekpunt per school.
2. De binnenschoolse afspraken betreffen in ieder geval dat:

• Binnen school één of meer personen zijn aangesteld tot wie men zich kan wenden als het gaat om zaken 
op het gebied van de veiligheid in de school.

• De school handelt volgens bijgevoegd handelingsprotocol. Daarin staan verschillende typen incidenten 
omschreven die actueel worden gehouden door de Regiegroep.

Artikel 6
De scholen werken mee aan de uitvoering van maatregelen die de politie inzake de handhaving van wet- en 
regelgeving en de openbare orde noodzakelijk acht, mits dit past binnen de grenzen van de wet.

Artikel 7
Bij het vermoeden van een ernstige bedreiging van de veiligheid in school, dan wel de aanwezigheid van 
strafbaar gedrag in en in relatie met de school, doet de school in alle gevallen aangifte bij de politie en voert 
overleg inzake te nemen maatregelen. Alleen bij zwaarwegende belangen kan hiervan worden afgeweken, 
zoals bij het niet instemmen met de aangifte door een personeelslid als diegene bedreigd wordt, of als een 
slachtoffer beschermd dient te worden. De school kan dit afstemmen met politie en justitie of via voorzitter 
van de Regiegroep.

Artikel 8
Betrokken partijen zoeken elkaar op bij incidenten met leerlingen die plaatsvinden bulten het schoolterrein. 
Waar mogelijk vindt gecoördineerde actie plaats. Daarbij volgen de partijen de geldende bepalingen met 
betrekking tot gegevensverantwoordelijke, bewaartermijnen en de rechten van betrokkenen.

Artikel 9
Op verzoek van de politie, Openbaar Ministerie of gemeente (leerplichtambtenaar) verstrekt de school waar de 
wet dit toestaat advies en/of informatie inzake te treffen (pré-)justitiële sancties indien het een leerling van 
één van de betrokken scholen betreft. De leerplichtambtenaren kunnen hierbij als contactpersoon optreden.

Artikel 10
Het Openbaar Ministerie tekent dit convenant uitsluitend voor de rol waarvoor het binnen de bepalingen in het 
convenant verantwoordelijk en aansprakelijk is, zijnde de vervolging van verdachten in strafzaken.

Voorlichting en advies:

Artikel 11
1. HALT is een partner voor scholen als het gaat om voorlichting en preventie over het voorkomen van 
strafbaar gedrag.



DocuSign Envelope ID:I

2. De Regiegroep verzorgt minimaal één keer per jaar een themabijeenkomst voor belanghebbenden, om 
informatie te delen, de betrokkenheid bij het protocol te garanderen en signalen uit het veld te betrekken bij 
eventuele wijzigingen van het protocol.

Gegevensdeling tussen convenantpartners

Artikel 12
1. Gegevens worden uitsluitend aangewend voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Gegevens worden niet 
overgedragen of ter beschikking gesteld aan niet-samenwerkingsverbandpartners. Indien partijen bij dit 
convenant gegevens in hun bestand(en) opnemen, dan wordt er niet meer informatie in de registratie van elke 
partij vastgelegd dan noodzakelijk om eventuele acties uit te voeren. Verder mogen gegevens niet worden 
samengevoegd met bestanden van de andere partijen indien die bestanden ook voor andere doeleinden dan 
het doel van dit convenant gebruikt worden.
2. Voor zover de partijen daartoe al niet verplicht zijn, leggen zij aan die medewerkers die inzage hebben of - in 
overeenstemming met het bepaalde in dit convenant - op andere wijze gegevens verkrijgen uit het overleg 
en/of de registratie, een plicht tot geheimhouding op. Deze plicht strekt tot geheimhouding van de 
persoonsgegevens waarvan medewerkers kennisnemen, behoudens voor zover de gegevensuitwisseling of enig 
wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.
3. Artikel 12 van dit convenant is niet van toepassing op het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie 
deelt geen gegevens.

Duur en evaluatie van de overeenkomst:

Artikel 13
1. Dit convenant vervangt het voorgaande convenant De Veilige School en gaat in werking met ingang van het 
schooljaar 2022-2023 en geldt voor een jaar na de ingangsdatum.
2. Jaarlijks zal de Regiegroep deze overeenkomst evalueren. De Regiegroep maakt een evaluatieverslag en dit 
verslag wordt via de deelnemers voor alle partijen beschikbaar gesteld.
3. Het convenant wordt automatisch met een jaar verlengd, tenzij uit de evaluatie blijkt dat wijziging nodig is.
4. Partijen maken hun intentie tot opzeggen schriftelijk kenbaar aan de voorzitter van de Regiegroep.



DocuSign Envelope ID:

Ondertekend door de deelnemende partijen op 13 juli 2022

Gemeente Tilburg,
Wethouder mevrouw Esmah Lahlah

Arrondissementsparket Zeeland - West-Brabant 
De hoofOQffici^f, mevrouw mr. Margreet Fröberg

College van Bestub 
Onderwijsgroep/Tilbi|

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs 
In deze vertegenwoordigd door 

De heer Leon Spaan

aliek Ondernemersonderwijs Tilburg 
Pannen

Onderwijscentrum Leijpark 
De heer Harry Hoekjen

College van Bestuur
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg 
De heer Niek Bootsma

T-PrimaiR
De heer Marcel van den Hoven

Yuverta Tilburg 
Mevrouw Dionne Geurts

Stichting Biezonderwijs 
De heer Gijs de Bont


