
7.7 Protocol Fouilleren  
PROTOCOL (preventief) Fouilleren van leerlingen waaronder kluisjes- en tassencontrole; 
Inleiding 
Helaas kan het op elke school voorkomen dat wapens of verdovende middelen de school binnenkomen. Ook 
komt het voor dat zaken van leerlingen of van school gestolen worden. Vanzelfsprekend doet de Korenaer 
Deurne er alles aan om dit te voorkomen. Preventief fouilleren en kluisjes- en/of tassencontrole draagt door het 
onverwachte karakter bij aan de veiligheid binnen school. Daarnaast kan De Korenaer Deurne bij een verdenking 
van aanwezigheid van verdovende middelen, wapens of gestolen goederen overgaan tot fouilleren of kluisjes- 
en/of tassencontrole. 
  
Begrippen 
(Preventief) Fouilleren: 
Het door de leerling leeg laten halen van alle zakken van de kleding van de leerling. Het door de leerling tonen 
van mogelijke bergplekken in/van kleding. (Bijv. binnenkant petjes of inhoud schoenen.) Het controleren  van de 
inhoud van de tas(sen) van de leerling op aanwezigheid van wapens, verdovende middelen en gestolen 
goederen. 
Kluisjes- en/of tassencontrole: 
Het openen van de kluis van een of meerdere leerlingen door een personeelslid van De Korenaer Deurne in 
opdracht van de directie en het controleren van de inhoud op aanwezigheid van wapens, verdovende middelen 
en gestolen goederen. Medewerkers mogen ook de inhoud van een tas controleren. 
Verdovende middelen: 
Bewustzijnsbeïnvloedende middelen: harddrugs (bv. heroïne, cocaïne, XTC) en soft drugs (bv. hennep). Binnen 
de schoolsituatie valt alcohol hier ook onder. 
Wapens: 
Voorwerpen die zijn aangewezen in de Nederlandse wapenwetgeving, de Wet wapens en munitie. Hieronder 
vallen ook voorwerpen die strafbaar gesteld kunnen worden. Dit zijn voorwerpen die bedoeld zijn om als wapen te 
gebruiken. Voorbeelden hiervan zijn zakmessen en schroevendraaiers. De aard en omstandigheid dient altijd 
onderzocht te worden; een verklaring van de leerling is hiervoor noodzakelijk. 
Gestolen goederen: 
Alle zaken die zonder toestemming van de eigenaar weggenomen zijn, met de bedoeling om dit zelf te houden, 
door te verkopen of weg te geven. 
  
Uitgangspunten 
Onaangekondigd preventief fouilleren en kluisjes- en/of tassencontrole hoort bij het veiligheidsbeleid van De 
Korenaer Deurne. 
In verband met het privacybelang van leerlingen zal er terughoudend worden omgegaan met preventief fouilleren 
en kluisjes- en/of tassencontrole. 
Daar waar dit mogelijk is zal bij een verdenking van wapenbezit, verdovende middelen of gestolen goederen aan 
de politie gevraagd worden om te assisteren. Als illegaal wapen- of verdovende middelenbezit wordt 
geconstateerd of als gestolen goederen worden aangetroffen zal de politie ingeschakeld worden. Illegale wapens 
of verdovende middelen worden altijd overhandigd aan de politie. Gestolen goederen worden teruggegeven aan 
de rechtmatige eigenaar, daarnaast wordt de politie ingeschakeld. 
Als een leerling weigert mee te werken aan een preventieve fouillering, kan de directie besluiten om deze leerling 
te schorsen. Dit hangt samen met de aard van de verdenking en de redenen waarom een leerling niet mee wil 
werken. Op deze schorsing volgt altijd overleg met ouders/verzorgers en afhankelijk van de aard van de 
verdenking wordt de politie ingeschakeld. Ouders/verzorgers worden op de hoogte gesteld van het feit dat er 



preventieve gefouilleerd is of dat er een kluisjes- en/of tassencontrole heeft plaatsgevonden als er zaken 
gevonden zijn die niet binnen onze school thuishoren. 
In opdracht van een locatiedirecteur of locatiecoördinator hebben leraren de bevoegdheid leerlingen (preventief) 
te fouilleren dan wel de kluisjes en/of tassen te controleren op aanwezigheid van wapens, verdovende middelen 
en gestolen goederen. 
  
Aanpak 
Preventief fouilleren: 
1. Minimaal twee door de directie aangewezen personeelsleden zullen het fouilleren uitvoeren. Als de politie 
assisteert zal minimaal één personeelslid het fouilleren uitvoeren. 
2. De leerling wordt gevraagd om de inhoud van alle kledingzakken te tonen. Er kan ook gevraagd worden om 
andere bergplekken in kleding te tonen. (Zoals petten of schoenen.) Daarnaast kan de leerling gevraagd worden 
om de inhoud van zijn/haar tas(sen) te tonen. 
3. Als er zaken gevonden zijn die niet binnen onze school thuishoren zullen ouders/verzorgers op de hoogte 
worden gesteld van de reden van het fouilleren en de uitkomst ervan. 
Kluisjescontrole: 
1. Minimaal twee door directie aangewezen personeelsleden zullen de controle uitvoeren. Als de politie assisteert 
zal minimaal één personeelslid de controle uitvoeren. 
2. De kluisjes worden geopend met behulp van een loper. 
3. De inhoud van de kluisjes wordt doorzocht op aanwezigheid van ongeoorloofde zaken. 
4. De kluisjes worden na de controle afgesloten. 
5. Als er zaken gevonden zijn die niet binnen onze school thuishoren zullen ouders/verzorgers op de hoogte 
worden gesteld van de reden van de controle en de uitkomst ervan. 
Bij constatering wapenbezit, verdovende middelenbezit of gestolen goederen: 
1. Als er sprake is van een mogelijke wetsovertreding (zoals verboden wapenbezit, harddrugs, gestolen 
goederen), dan zal de politie worden ingeschakeld. Ouders/verzorgers en de leerling zullen hiervan zo snel 
mogelijk op de hoogte worden gebracht. 
2. Als er sprake is van niet verboden wapenbezit, alcohol en een kleine hoeveelheid softdrugs, dan zal de directie 
of een vertegenwoordiger van de directie in gesprek gaan met de leerling. Daarbij zal onder andere gevraagd 
worden naar de reden van het bezit. Dit gesprek kan leiden tot: 

§ Duidelijke afspraken met de leerling, waarbij verder geen andere stappen ondernomen worden behalve het 
informeren van ouders/verzorgers en eventuele andere belanghebbenden. 

§ Afstand te doen van de gevonden zaken. Deze worden vernietigd.  
§ Inschakelen van de politie. 

  
Klachten 
Op dit protocol is de klachtenregeling van De Korenaer Deurne van toepassing. 
  
Aldus vastgesteld op 1 januari 2018. 
Jurgen van Gerwen 
Locatiedirecteur Deurne 
 


