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Bij Attendiz vinden we het van belang dat het gebruik van alcohol en drugs aan 
strakke regels gebonden is, zeker waar het jonge gebruikers betreft. Om te beginnen 
zijn er wettelijke kaders. Daaruit afgeleid en daarnaast zijn er ook onze eigen regels 
die we rond dit onderwerp hanteren. Als die regels zijn terug te voeren op de waarde 
dat overmatig gebruik van alcohol en drugs het menselijk geluk in de weg staan. 
Daarom moet dit gebruik worden terug gedrongen.   
Het gebruik en/of bezit van drugs is dan ook verboden op onze scholen.   

  
Onze scholen werken nauw samen met politie en maatschappelijk partners om een 
preventief beleid te voeren in onze school. Zo maakt kennis over een gezonde 
levensstijl deel uit van onze onderwijsprogramma’s en begeleiden we onze leerlingen 
in het maken van de goede keuzes.  
Daarnaast kunnen preventieve controles op de aanwezigheid van verboden middelen 
en voorwerpen uitgevoerd worden, eventueel in samenwerking met de politie.   
Corrigerende maatregelen zijn enerzijds bedoeld om uiting te geven aan ons zero-
tolerance beleid t.a.v. alcohol en drugsgebruik. Anderzijds zijn deze gericht op het 
betrekken van ouders/verzorgers bij ons handelen, het helpen van leerlingen in het 
inzien van het gedrag, uitleg van de gevolgen, herstellen van fouten en het opnieuw 
kiezen voor een gezonde levensstijl.   
  
Met onderstaande uitgangspunten en beschreven handelingswijze beogen we een 
veilige, middelenvrije school en het welbevinden van alle leerlingen in onze scholen.   
 

Uitgangspunten  
• Onze scholen verbieden het om alcohol, drugs of medicijnen die niet aantoonbaar  

      door een arts zijn voorgeschreven binnen de schoolgebouwen of het terrein van  
      de school te brengen.  

• In het geval dat de school weet, dan wel een redelijk vermoeden heeft, dat een  
      persoon drugs/medicijnen binnen een schoolgebouw of schoolterrein heeft   
      gebracht of bij zich heeft, moet deze persoon de goederen afgeven. Ingeleverde  
      drugs en medicijnen draagt de school over aan de politie voor vernietiging. De  
      school geeft hiervoor geen schadevergoeding en is niet aansprakelijk voor de     
      schade, in welke zin dan ook, die voortvloeit uit deze maatregel.    

• We verbinden deze regel en maatregel als voorwaarde tot toelating tot  
             schoolgebouw of schoolterrein.   
• Indien nodig vraagt de school preventieve ondersteuning van de politie.  
• De directeur neemt in ieder geval contact op met de politie bij verboden  
              middelenbezit voor een strafrechtelijke afhandeling.   

  

Onze handelingswijze  
Vermoeden van bezit verboden middelen  

• De leerling wordt in een gesprek geconfronteerd met het vermoeden. Bij dit  
             gesprek is de directeur aanwezig.    
•       De school mag controleren of er verboden voorwerpen aanwezig zijn in kleding en  
             tassen. Om te schending van de persoonlijke integriteit te voorkomen (grondwet),  
             controleert de school alleen losse kledingstukken, zoals jaszakken en mutsen. 
             Leerlingen maken zelf hun eigen jas en broekzakken leeg, waarbij ze de  
             voorwerpen op tafel leggen.  
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• Mannen controleren de mannelijke leerlingen, vrouwen controleren 
de vrouwelijke leerlingen.  
  

• De school mag controleren of er verboden voorwerpen aanwezig zijn 
in de kluisjes van leerlingen. Deze controles worden altijd uitgevoerd 
in aanwezigheid van twee personeelsleden onder 
verantwoordelijkheid van de schoolleiding.  

  

Gebruik en/of bezit van verboden middelen  
• Indien een leerling voor of tijdens school met drugs/alcohol in  
               aanraking komt (gebruik en/of bezit) volgt er een gesprek met de  
               leerling, leerkracht, directeur, zorgcoordinator of orthopedagoog en  
               eventueel ouders/verzorgers. Controle op bezit kan onderdeel  
               uitmaken van dit gesprek.   
• Bij een eerste constatering van (vermeend) gebruik of bezit, dit ter  
              beoordeling van de school, dient de desbetreffende leerling zich te  
              verwijderen uit de les en worden de ouders/verzorgers ingelicht. De  
              leerling krijgt een time-out. De school bepaalt de invulling van de  
              time-out.   
• Bij herhaling van gebruik en/of bezit worden de ouders/verzorgers  
               van de leerling op school uitgenodigd. Schorsing en eventueel  
               opstarten van een verwijdering procedure van school kan het  
               gevolg zijn. Indien wenselijk wordt er een preventiemedewerker  
               van Tactus ingeschakeld.  
• Als bij controle (visitatie) drugs/alcohol worden gevonden, worden  
              deze zaken in beslag  genomen. De ouders worden op school  
               uitgenodigd en indien nodig wordt de politie geïnformeerd.  
• In het geval van dealen wordt de politie ingelicht en volgt  
              onmiddellijke verwijdering van school. Onder dealen verstaat de  
              school het verstrekken van drugs en/of alcohol aan derden met een  
              winstoogmerk. Indien wenselijk wordt er een preventiemedewerker  
              van Tactus ingeschakeld.  
• Bij het (uit)delen, dus om andere redenen dan winstoogmerk, volgt in 
              ieder geval een schorsing. De directeur bepaalt de lengte van de  
              schorsing, maximaal voor 5 schooldagen. Na een schorsing vindt er  
              een gesprek plaats waarin opnieuw afspraken gemaakt worden. De  
              gemaakte afspraken zullen met de ouders/verzorgers worden  
              besproken en schriftelijk bevestigd worden door school. Indien  
              wenselijk wordt er een preventiemedewerker    
              van Tactus ingeschakeld.   
• Het beleid van Attendiz is erop gericht dat we  
              ouders/verzorgers  altijd op de hoogte stellen indien hun  
              zoon/dochter betrokken is bij drugsgebruik, uitdelen van drugs of  
              dealen, voor of onder schooltijd.  Dit geldt dus ook voor leerlingen die  
              18+ zijn.  

 


