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Beleid verslavingen en andere drugproblemen (visie) 
 
Als school willen we dat elke leerling zich goed voelt en zo goed mogelijk functioneert op 
school. Daarom willen we de leerlingen bewust leren omgaan met drugs. Zo hopen we 
onze leerlingen weerbaar te maken wanneer ze in contact komen met genotsmiddelen 
zoals alcohol, tabak en drugs. Ook gaat er aandacht naar bepaalde medicatie (slaap- en 
kalmeringsmiddelen, antidepressiva, pijnstillers), gokken en problematisch gamen. 
Trouwens, jongeren begeleiden in dit proces, maakt deel uit van onze pedagogische 
opdracht. 
 
Een realistisch beleid rond verslavingen en andere drugproblemen wil jongeren hiermee 
op een verantwoorde manier leren omgaan. 
Dit beleid op school is een gedeelde verantwoordelijkheid. Iedereen die bij het 
schoolgebeuren betrokken is, kan er zijn of haar steentje toe bijdragen. 
Als school doen wij een beroep op leerlingen en leerkrachten, maar ook op ouders en 
schoolpartners om samen te zorgen voor een gezonde leer- en leefomgeving voor onze 
leerlingen. 
Onze school wil actief kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen die gericht zijn op de 
eigen gezondheid van de jongeren en ook op die van anderen. We willen bewust 
meehelpen aan het behouden van jongeren voor het overmatig roken, het drinken van 
alcohol en het misbruiken van genees- en genotsmiddelen. 
 
Voor de ontwikkeling van dit beleid baseerden we ons op de resultaten en adviezen die uit 
de VAD-enquête naar voor kwamen. 
 
Ons beleid steunt op 3 pijlers: 
 

1. Duidelijke regelgeving, waarbij de grenzen tussen aanvaardbaar en 

onaanvaardbaar gedrag duidelijk moeten zijn voor iedereen. Wie de regels, zoals 

vastgelegd in het schoolreglement overtreedt, wordt gesanctioneerd. 

2. In de pijler begeleiding tekenen we een traject uit welke begeleiding we aanreiken 

voor leerlingen met (vermoedelijke) problemen door alcohol en/of drugs. Er zijn 

duidelijke taakomschrijvingen voor het signaleren, begeleiden en eventueel 

doorverwijzen van leerlingen. 

3. Met de pijler educatie werken we op school uit hoe we leerlingen willen stimuleren 

tot een gezonde levensstijl op vlak van middelengebruik. Dit gebeurt door het 

aanbieden van continue en effectieve educatie over genotsmiddelen en het 

aanleren van sociale vaardigheden en weerbaarheid. 

 
 


