
 
 

 
 
De wijkagent op school 
 
Gelukkig is het voor de meeste leerlingen niet nodig: het betrekken van de politie bij gebeurtenissen op 
en rondom de school. Toch zijn er situaties dat een school niet anders kan. In zo’n geval is het een groot 
voordeel als de politie weet van de voorgeschiedenis van de leerling en een intensief contact onderhoudt 
met de school. De contactpersoon bij de politie is hiervoor de wijkagent 

Sinds 2013 ben ik als wijkagent werkzaam in de wijken 't Hofke / Koudenhoven / de Karpen / 't Wasven.  Door de 

wijkagent wordt intensief samengewerkt met de scholen.  De scholen in de wijk worden door mij eenmaal in de 

twee weken bezocht.  Als wijkagent ben ik het aanspreekpunt bij de politie voor de school, ouders en leerlingen. 

Daarnaast maak ik deel uit van het zorgadviesteam.  Door deze contactmomenten beschik ik als wijkagent 

bekendheid met en bij de leerlingen. Daarnaast ben ik bekend met eventuele schoolproblematieken maar kunnen 

zorgsignalen van school ook gecombineerd worden met achtergrondinformatie over de thuissituatie en op straat.  

De samenwerking tussen de politie ( wijkagent ) en school is vastgelegd in het schoolveiligheidsplan. Door de 

school worden alle incidenten welke plaatsvinden op school vastgelegd en waar nodig besproken met de 

wijkagent. Bij strafbare feiten houdt de school ruggespraak met de wijkagent om gezamenlijk te zien welk 

vervolgtraject het beste kan worden doorlopen. ( denk hierbij bv. Aan het wel of niet doen van aangifte) 

 Ik maak als wijkagent deel uit van de zorgadviesteams van de scholen. Wij vergaderen ongeveer 1 keer in de 

zes tot acht weken. Dat kan per school wel wat verschillen. Tijdens dit gesprek worden de probleemleerlingen 

besproken. Op deze manier werken we als politie en school effectief samen. Je voorkomt hiermee dat leerlingen 

waarover zorgen zijn bij de ene partij, onbekend blijven voor de andere partij. Gezamenlijke aanpak is voor de 

school, maar ook voor de leerling, van groot belang.’ 

Taken wijkagent 
De wijkagent is verantwoordelijk voor de totale politiezorg binnen zijn wijk. Hij richt zich op de aanpak 
van sociale problemen, maar ook op zaken als overlast, criminaliteit, milieu en verkeer. In 
samenwerking met collega’s van de surveillancedienst, recherche, milieu en jeugd werkt de wijkagent 
voortdurend aan het verbeteren en vergroten van de veiligheid in uw wijk of buurt. De wijkagent 
onderhoudt contact met externe partners, zoals de gemeente en maatschappelijke organisaties. Met 
deze organisaties worden problemen besproken en wordt overlegd hoe deze adequaat aangepakt 
kunnen worden, en door wie. Ook dan is informatie uit de buurt van essentieel belang. Hebt u vragen, 
tips of opmerkingen over de veiligheid in uw buurt of wijk, neem dan gerust contact op met mij.  
 
Contactgegevens: 
 
Wijkagent John van Hoppe 
Tel: 0900-8844 
e-mail: John.van.hoppe@politie.nl 
twitter: brigadierHofke 
 
 
 
 

mailto:John.van.hoppe@politie.nl

