
 

protocol middelengebruik 
 

Aanleiding 
Via onze contacten met de politie, de gemeentebesturen van Westerveld, 

Steenwijkerland en Tactus Verslavingszorg, is bekend dat in deze beide genoemde 
gemeenten een deel van de jongeren kunnen gaan experimenteren met softdrugs, 

harddrugs en alcohol. Dit vinden wij zeer verontrustend. Het is slecht voor de fysieke en 
geestelijke ontwikkeling van deze jongeren en heeft ook een bewezen zeer nadelige 

invloed op de leerprestaties. 
 

Onze gezamenlijke insteek als scholen voor VO in Steenwijk, in samenwerking met de al 

eerder genoemde organisatie, is om jonge gebruikers in beeld te krijgen en deze 
kinderen en hun ouders/verzorgers in een zo vroeg mogelijk stadium door te kunnen 

verwijzen naar hulpverlenende organisaties. Wij zijn daarbij, waar het deze jonge 
gebruikers betreft, niet uit op strafrechtelijke vervolging, maar op het bieden van hulp. 

Politie en justitie richten zich voornamelijk op het aanpakken van de dealers en 
handelaren. 

 
CSG Eekeringe heeft, t.a.v. middelengebruik door leerlingen tijdens schooluren en/of op 

de schoolterreinen een zerotolerancebeleid. Leerlingen die gebruiken tijdens schooltijd 

worden onherroepelijk geschorst en worden niet eerder weer tot school toegelaten nadat 
een hulpverleningstraject in gang is gezet. Van dealen door leerlingen of andere 

personen op of rond de school wordt aangifte gedaan. 
 

Vanuit bovenstaand overleg is besloten om een daadkrachtig preventief beleid te voeren. 
Daarom gaan de scholen over tot invoering van preventief fouilleren, dit houdt in dat de 

leerling gevraagd kan worden zakken en tassen leeg te halen. Dit doen we bovenop ons 
cameratoezicht en onze periodieke kluisjescontrole. Daarnaast werken wij preventief 

samen met de politie. 

 
Concrete afspraken 

Preventief beleid 
-  In samenwerking met Tactus Verslavingszorg organiseren wij als school 

 thematische lessen rondom de thema’s alcohol en drugs. 
-  Cameratoezicht in en rondom de school. 

-  Incidentele inzet van politie. 
-  Mogelijkheid om leerlingen preventief te fouilleren. 

Constateren van gebruik op school/schoolterrein of onder schooltijd 

-  Ouders/verzorgers worden ingelicht. 
-  Gesprek leerling, ouders/verzorgers en schoolleiding. 

-  Leerling wordt geschorst. 
-  Schorsing wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar. 

-  Hulpverleningstraject is een voorwaarde voor terugkeer naar school. 
  Weigering traject: er wordt een verwijderingsprocedure opgestart. 

Vermoedens van gebruik 
-  Gesprek leerling en mentor. 

-  Mentor licht ouders in en geeft de mogelijkheden m.b.t. een hulpverleningstraject 

 aan. 
Dealen 

Van dealen door leerlingen of anderen personen op of rond de school wordt aangifte 
gedaan. 

 


