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Inleiding

Het beleid van de Gooise Scholen Federatie rondom middelengebruik is opgesteld conform de
richtlijnen van de VO-raad, Stichting School en Veiligheid en het Trimbos Instituut.
De Gooise Scholen Federatie wil de veiligheid en het welzijn waarborgen van alle leerlingen en
medewerkers. Dat kan alleen door regels op te stellen die voor iedereen gelden. Ook voor het
gebruik van verdovende middelen gelden regels. Deze regels zijn bedoeld om:

● bij te dragen aan ieders gezondheid;
● te voorkomen dat iemand onnodig last heeft van anderen;
● ervoor te zorgen dat de school haar belangrijkste functie (het geven en volgen van

onderwijs) zo goed mogelijk kan uitvoeren.

In dit protocol worden de regels voor leerlingen omtrent middelengebruik nader toegelicht.
Ook is de werkwijze bij signalering van middelengebruik hierin omschreven. Het protocol
middelengebruik dient als uitgangspunt voor alle scholen van de Gooise Scholen Federatie,
waarbij afhankelijk van de interne ondersteuningsstructuur afgeweken kan worden van
onderstaande richtlijnen ten behoeve van de leerling.

Om de veiligheid van iedereen binnen de school te kunnen garanderen, wordt het gebruik van
verdovende middelen in of rondom de school niet toegestaan. Onder middelengebruik vallen
roken, alcohol en drugs. Bij roken wordt niet alleen het roken van sigaretten bedoeld, ook het
gebruik van e-sigaretten valt onder deze regelgeving. Wanneer in het protocol gesproken wordt
over drugs, worden daarmee alle vormen van soft- en harddrugs bedoeld.
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Schoolregels rondom middelengebruik

De hier genoemde regels gelden zowel voor de dagelijkse gang van zaken op school, als
wanneer er buiten school(tijd) onder verantwoordelijkheid of in naam van de school
bijeenkomsten plaatsvinden. Hierbij valt te denken aan buitenschoolse activiteiten als
personeelsfeesten, klassenavonden, werkweken en andere (leerling)activiteiten die buiten de
lesuren plaatsvinden.

Roken
1. In het schoolgebouw wordt niet gerookt.

De school is een openbaar gebouw. Volgens de wet mag daar binnen niet worden
gerookt.

2. Op het schoolplein wordt niet gerookt.
Vanaf 2020 zijn alle scholen (PO, VO, MBO en HBO/WO) verplicht een rookvrij
schoolterrein te voeren. Het rookverbod geldt altijd (24 uur per dag, 7 dagen per week).
Roken is alleen toegestaan op de daarvoor door de schoolleiding aangewezen locaties.

3. Tijdens buitenschoolse activiteiten geldt dat de organisatoren - zo nodig in overleg met
de directie - van tevoren met elkaar afspreken of, en zo ja waar, er mag worden gerookt.

4. In gevallen die niet in de voorgaande regels worden genoemd, beslist de directie.

Alcohol
1. Op school en tijdens buitenschoolse activiteiten is men niet onder invloed van alcohol.

2. Tijdens buitenschoolse activiteiten wordt voor geen van de aanwezigen
alcoholhoudende dranken geschonken. Volgens de wet is het verboden om alcohol te
verkopen aan personen onder de 18 jaar. Vanuit de Gooise Scholen Federatie is de keuze
gemaakt om ook aan personen vanaf 18 jaar gedurende de schoolactiviteit in
aanwezigheid van leerlingen geen alcohol te schenken.

3. Het is verboden om op school en tijdens buitenschoolse activiteiten alcoholhoudende
drank bij zich te dragen.

Drugs
1. Het is volgens de wet verboden drugs in bezit te hebben of te verhandelen. Op school is

bezit en handel van drugs dus ook verboden.

2. Op school en tijdens buitenschoolse activiteiten is men niet onder invloed van drugs.

Voor het gebruik van door een medisch specialist voorgeschreven medicatie kan een
uitzondering op bovenstaande worden gemaakt. Hiervoor wordt verwezen naar het protocol
medicijnverstrekking en medisch handelen.

Dealen
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1. Dealen is niet toegestaan, niet in en rond de school en ook niet tijdens buitenschoolse
activiteiten. Onder dealen wordt verstaan het al dan niet gratis verstrekken, verkopen,
kopen, vervoeren en afleveren van alle drugs.

Consequenties bij het overtreden van de schoolregels
rondom middelengebruik

Roken
Wanneer iemand de regels omtrent roken overtreedt, wordt hij/zij hierop aangesproken. Indien
de leerling herhaaldelijk deze schoolregels overtreedt, volgt een gesprek tussen de mentor,
leerling en diens ouder(s)/verzorger(s). De leerling kan bestraft worden met het maken van een
extra opdracht omtrent dit onderwerp.

Alcohol / drugs
Bij het overtreden van de schoolregels rondom het gebruik van alcohol en/of drugs, wordt altijd
een gesprek georganiseerd met de leerling, diens ouder(s)/verzorger(s) en de schoolleiding.
Afhankelijk van de ernst van de overtreding en bij herhaling volgt schorsing voor ten minste
twee dagen en maximaal 5 dagen. Wanneer de overtreding tijdens een buitenschoolse activiteit
plaatsvindt, volgt bovendien uitsluiting van die activiteit of van de eerstvolgende activiteit.
Indien gewenst kan de regionale instelling voor verslavingszorg worden ingeschakeld voor een
gesprek. In het geval dat de school weet, dan wel een redelijk vermoeden heeft, dat een
leerling drugs binnen een schoolgebouw of schoolterrein heeft gebracht of bij zich heeft, moet
deze persoon de goederen afgeven. De school geeft hiervoor geen schadevergoeding en is niet
aansprakelijk voor de schade, in welke zin dan ook, die voortvloeit uit deze maatregel. De in
beslag genomen drugs worden overgedragen aan de politie voor vernietiging.

Dealen
Wanneer aangetoond is dat iemand betrokken is bij dealen in of rondom de school, worden de
leerling en diens ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd voor een gesprek op school. Afhankelijk van
de ernst van de overtreding en bij herhaling volgt schorsing van maximaal een week of in
uitzonderlijke gevallen zelfs verwijdering van de school. De ernst van de overtreding weegt
hierin mee. Daarnaast wordt altijd aangifte van het misdrijf gedaan bij de politie.

Bovenstaande werkwijze is uitgewerkt in een stappenplan, zie hiervoor bijlage 1. Op basis van
iedere individuele situatie kan de schoolleiding besluiten af te wijken van het voorgenomen
stappenplan.
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Handreiking voor de docent/coach/mentor: signalering

Als (vak)docent of coach/mentor heb je intensief contact met de leerlingen op school. Hierdoor
kan het voorkomen dat je als eerste in aanraking komt met zorgelijke signalen omtrent de
ontwikkeling van middelengebruik bij leerlingen. Binnen dit hoofdstuk proberen we een
handreiking te geven over het herkennen van signalen die kunnen wijzen op middelengebruik.
Het signaleringsproces bestaat uit zes stappen:

1. Waarnemen
Er valt wat op aan de leerling. Hij/zij vertoont gedrag wat anders is.

2. Herkennen
Het gedrag dat de leerling vertoont is niet normaal.

3. Interpreteren
Misschien heeft het iets te maken met alcohol of met drugs? Of iets anders?

4. Toetsen
Vraag het na bij collega’s. Is hen iets opgevallen?

5. Het gesprek voeren
Ga het gesprek aan met de leerling

6. Analyseren
Wat is er precies aan de hand? Is er sprake van een probleem?

Deze stappen zullen niet altijd in dezelfde volgorde doorlopen worden. Belangrijk is bij een
vermoeden van middelengebruik altijd de samenwerking met anderen te zoeken om dit
vermoeden nader te bekijken. Inventariseer als eerste of de zorgen gedeeld worden en stem af
wat anderen die de leerling goed kennen zien of ervaren. Bekijk of het sociaal gedrag van de
leerling is veranderd en onderzoek of de cijfers van de leerling zijn gedaald. Waak voor
overhaaste of onterechte conclusies. Ook als blijkt dat er geen sprake is van middelengebruik,
kan het vermoeden ook wijzen op andere aanwezige problematiek of zorgelijke situaties.

Hieronder is per middel uitgewerkt welke signalen zouden kunnen wijzen op middelengebruik.
Deze signalen zijn niet uitputtend of concluderend, maar richtinggevend.

Per middel vallen de volgende kenmerken op (Jellinek, juni 2020):

Alcohol Adem ruikt naar alcohol, vrolijke stemming, luidruchtig, meer durf,
verlegenheid verdwijnt, minder controle over bewegingen.

Hasj en wiet Rode ogen, opgewekt, suffig, sloom, vergeten wat er net gezegd is, giechelig,
trek in eten, zware armen en benen. Sterke zoetige geur van de cannabis.

MDMA (XTC) Opgewekt, knuffelig, energiek en praterig, ontspannen en zorgeloos. De
pupillen zijn vergroot. Gebruikers kunnen repetitieve bewegingen maken.
Dagen na gebruik kan een dip volgen. Ze voelen zich dan leeg en down en zijn
oververmoeid en geïrriteerd.

Amfetamine
(speed)

Wijde pupillen, energiek, praterig, snelle ademhaling. De dagen erna: down,
leeg, lusteloos, oververmoeid en geïrriteerd.
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Cocaïne Wijde pupillen (niet altijd), vaak naar het toilet gaan, opgewekt, energiek,
praterig (vooral over zichzelf), zelfverzekerd/overmoedig, rusteloos, geïrriteerd,
opvliegend. De dagen erna: down, leeg, oververmoeid.

LSD Wijde pupillen, chaotisch gedrag, onlogisch gedrag, niet goed uit zijn/haar
woorden komen.

Heroïne Vernauwde pupillen, bijna gesloten oogleden, dromerig, net alsof de persoon in
slaap dommelt, sloom, passief, stil, langzame ademhaling.

Gemeenschappelijke kenmerken drugsgebruik
Vooral de stemmingswisselingen zijn een gemeenschappelijk kenmerk van alle drugs. Dan weer
is iemand vrolijk, dan weer down. Op het ene moment is hij erbij, het volgende moment is hij
sloom of afwezig. Bij voortgezet gebruik presteert de gebruiker steeds minder en gaat het leven
steeds meer om drugs draaien.
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Handreiking voor de docent/coach/mentor:
gespreksvoering

Wat doe je na het ontdekken van middelengebruik?
Het is belangrijk dat je van tevoren goed weet wat je gaat doen wanneer je het
middelengebruik gesignaleerd en met redelijke zekerheid bevestigd hebt. In gesprek gaan met
de leerling is de volgende stap. Bedenk welk doel dat gesprek zou moeten hebben. Je vergroot
de kans op een zinvol gesprek als je van tevoren weet waarom de leerling zijn middelengebruik
zou verzwijgen. Verzwijgen of ontkennen gebeurt meestal omdat er een zeer negatieve reactie
wordt verwacht. De leerling verwacht dat je schrikt, kwaad wordt, teleurgesteld is of dat je je
onnodig zorgen gaat maken. Wanneer je een niet-verwijtende of angstige houding hebt
tegenover het middelengebruik, zal de leerling eerder bereid zijn erover te praten. Stel je zo
open en onbevooroordeeld mogelijk op.

Het doel van dit gesprek is niet (enkel) om de leerling te waarschuwen of informatie te geven.
Dit is niet voldoende en zorgt meestal niet voor gedragsverandering. Het is beter om in dit
gesprek na te gaan wat er bij de leerling speelt; wat beweegt/motiveert de leerling? Welke
gevoelens ervaart de leerling? Via een individueel gesprek kun je de leerling aan het denken
zetten, zodat de leerling zelf tot een ander inzicht kan komen, dat niet van buitenaf is opgelegd.
Beloof de leerling nooit geheimhouding, ook wanneer hij of zij je vraagt om het niet verder te
vertellen. Als je geheimhouding belooft, kom je mogelijk in contact met problemen van diegene
waar je vanuit je rol wel degelijk iets mee moet doen. Je kunt deze belofte dus nooit
waarmaken.

Overweeg bij de voorbereiding op dit gesprek andere deskundigen (bijvoorbeeld de
veiligheidscoördinator, teamleider en/of ondersteuningscoördinator) te betrekken. Ga nooit
onvoorbereid het gesprek in en neem onderstaande tips mee in het proces.

Adviezen voor een individueel gesprek:
- Het gesprek hoeft niet altijd plaats te vinden in een lokaal of spreekkamer; soms praat

een leerling makkelijker tijdens een wandeling of andere activiteit.
- Benoem in de aanleiding van het gesprek je zorgen; koppel deze bijvoorbeeld aan

specifieke voorbeelden uit de praktijk.
- Blijf altijd bij jezelf; praat alleen vanuit de ik-vorm.
- Laat je eigen visie over dit onderwerp buiten beschouwing; laat niet blijken dat jouw

visie de enige juiste is. Wat de school of samenleving belangrijk vindt, volgt later en
staat niet voorop in het individuele gesprek.

- Stel je vragend op; zo kunnen vragen als; ‘ik ben benieuwd wat dit met jou deed’, ‘ik ben
benieuwd hoe jij je daarover voelt’, ‘kun je me daar iets meer over vertellen’ of ‘kun je
dat verduidelijken’ ondersteunend zijn.

- Blijf het contact houden met de leerling; toon interesse en geef ruimte zodat de leerling
zich veilig blijft voelen.

- Let op je eigen lichaamstaal; als je een heel gesloten houding aanneemt is het moeilijk
voor de leerling om open te zijn.

- Let op de lichaamstaal van de leerling: als de leerling een gesloten houding aanneemt,
probeer dan meer ontspanning in het gesprek te brengen en vraag de leerling
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ontspannen te gaan zitten. Breng het gesprek bijvoorbeeld op een ander onderwerp,
sluit hierbij aan op de interesses van de leerling.

- Creëer in het gesprek rustmomenten; laat stiltes vallen, vat samen wat hiervoor gezegd
is en probeer daarmee tot een vervolgvraag te komen. Gun de leerling tijd om over
vragen na te denken.

- Sluit het gesprek positief af wanneer je het idee hebt dat er voldoende zicht is op wat
de leerling motiveert of drijft. Wanneer je gedurende het gesprek echter het idee hebt
dat het een eenzijdig gesprek wordt, de leerling het middelengebruik ontkend of je
gehinderd wordt door je eigen emoties, sluit dan het gesprek af.

- Vraag de leerling of er behoefte is aan een vervolggesprek en maak hiervoor eventueel
een afspraak.

- Benoem bij de afsluiting dat je op dit gesprek terugkomt bij de leerling.

Na afloop van het gesprek is het van belang om de inhoud terug te koppelen naar de
veiligheidscoördinator en/of de teamleider. Gezamenlijk kan dan bekeken worden welke
vervolgstappen noodzakelijk zijn. Het stappenplan zoals beschreven in de bijlage treedt in
werking.
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Bijlage 1a: Stappenplan gebruik verdovende middelen

Stap 1: Signalen worden opgemerkt door of gemeld aan veiligheidscoördinator

Stap 2: Veiligheidscoördinator gaat middels een gesprek met de aangever en/of de
leerling na of de signalen kloppen. Wanneer dit het geval is, informeert de
veiligheidscoördinator teamleider-mentor-schoolleider en rapporteert in SOM.

Stap 3: Teamleider gaat in gesprek met leerling. Leerling geeft toe of leerling ontkent.

Stap 4:
Wanneer
schuldig:

Inlichten ouder(s)/verzorger(s), meedelen dat de leerling geschorst wordt.
Leerling krijgt een opdracht mee voor schorsingsperiode. Betreffende mentor
en leerkrachten worden ingelicht. Ouder(s)/verzorger(s) krijgen bevestiging van
de schorsing per brief. Bij een externe schorsing gaat er een cc brief naar
bestuur en inspectie.
Stappenplan wordt vervolgd bij stap 5.

Stap 4:
Wanneer
onschuldig:

Het signaal wordt gedeeld met de ouder(s)/verzorger(s). In SOM wordt een
gespreksverslag vastgelegd. Hierop stopt het stappenplan.

Stap 5: Incidentregistratie en cc van alle correspondentie in leerlingdossier SOM.
Afspraak plannen terugkeergesprek met ouders, leerling, teamleider en
schoolleider.

Stap 6: Terugkeergesprek volgt na schorsing; hierin worden afspraken gemaakt met
leerling en diens ouder(s)/verzorger(s) en de opdracht wordt door de leerling
ingeleverd bij de teamleider. De teamleider informeert
ondersteuningscoördinator en bepaalt of nazorg nodig is. Indien nodig wordt
het lesgevend team geïnformeerd.  Administratieve afhandeling
(incidentregistratie) in SOM.

Stap 7: Bij herhaling van middelengebruik wordt de leerling doorverwezen naar
gespecialiseerde hulpverlening/schoolarts en kan de procedure verwijdering in
gang worden gezet.
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Bijlage 1b: Stappenplan dealen verdovende middelen

Stap 1: Signalen worden opgemerkt door of gemeld aan veiligheidscoördinator

Stap 2: Veiligheidscoördinator gaat middels een gesprek met de aangever en/of de
leerling na of de signalen kloppen. Wanneer dit het geval is, informeert de
veiligheidscoördinator teamleider-mentor-schoolleider en rapporteert in SOM.

Stap 3: Teamleider gaat in gesprek met leerling. Leerling geeft toe of leerling ontkent.

Stap 4:
Wanneer
schuldig:

Inlichten politie en ouder(s)/verzorger(s), meedelen dat de leerling geschorst
wordt. Leerling krijgt een opdracht mee voor schorsingsperiode. Betreffende
mentor en leerkrachten worden ingelicht. Ouder(s)/verzorger(s) krijgen
bevestiging van de schorsing per brief. Bij een externe schorsing gaat er een cc
brief naar bestuur en inspectie. Zonodig procedure verwijdering in gang zetten.
Stappenplan wordt vervolgd bij stap 5.

Stap 4:
Wanneer
onschuldig:

Het signaal wordt gedeeld met de ouder(s)/verzorger(s). Er volgt geen
schorsing, totdat er opnieuw signalen rondom dealen bekend worden of blijkt
dat de leerling alsnog schuldig is. In SOM wordt een gespreksverslag
vastgelegd. Hierop stopt het stappenplan.

Stap 5: Incidentregistratie en cc van alle correspondentie in leerlingdossier SOM. Bij
schorsing afspraak plannen terugkeergesprek met ouders, leerling, teamleider
en schoolleider. Stappenplan wordt vervolgd bij stap 6.
Bij schoolverwijdering wordt de verwijderingsprocedure voortgezet en stopt
het huidige stappenplan.

Stap 6: Terugkeergesprek volgt na schorsing; hierin worden afspraken gemaakt met
leerling en diens ouder(s)/verzorger(s) en de opdracht wordt door de leerling
ingeleverd bij de teamleider. De teamleider informeert
ondersteuningscoördinator en bepaalt of nazorg nodig is. Indien nodig wordt
het lesgevend team geïnformeerd. Administratieve afhandeling
(incidentregistratie) in SOM.

Stap 7: Bij herhaling van dealen wordt de leerling doorverwezen naar gespecialiseerde
hulpverlening/schoolarts en wordt de procedure verwijdering in gang gezet.
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