
Drugbeleid in het secundair onderwijs: een school getuigt 

 

“Hoe pakken we drugpreventie in onze school aan? Wat we doen, wordt natuurlijk bepaald 

door de context. Vaak wordt gezegd: toon me je huis en ik zal zeggen wie je bent. Onze-

Lieve-Vrouwecollege is een 6-jarige secundaire school met ASO-bovenbouw. We hebben een 

publiek dat voornamelijk kiest voor klassieke richtingen en wetenschappen. Onze school is 

gesitueerd in Oostende, wat in deze van relatief groot belang is. Oostende is niet alleen de 

koningin der badsteden... Onze stad komt de laatste jaren in de media, niet altijd op een even 

positieve manier...  

Enkele krantenkoppen van de laatste maanden: “Drie aanhoudingen na grootscheepse 

drugsrazzia”, “Verslaafden zo snel mogelijk detecteren” of “Zorgen dat ze zelf de beslissing 

nemen”. In dit laatste artikel wordt verwezen naar een leerlingenbevraging van de VAD. 12,9 

% van de leerlingen die het voorbije jaar alcohol dronken en 12,4 van de leerlingen die het 

voorbije jaar illegale drugs gebruikten, raakten betrokken in een ruzie of een gevecht. Een 

deel kreeg problemen op school: 4,6 % van de alcohol en 11,9 % van de druggebruikers. 

Sommige jongeren kwamen zelfs in aanraking met de politie. Dit toont aan dat een drugbeleid 

voeren op school van belang is. Het is een aandachtspunt. Ook al kan ik het evengoed met het 

krantenbericht “Oostende wordt niet onveiliger” uit diezelfde periode allemaal wat nuanceren.  

 

Hoe ziet ons drugbeleid er uit? 

We haalden in 2009 het DOS-label (drugsbeleid op school). Daar ging een intense 

samenwerking met de stad aan vooraf. Die drugpreventie werd meten ingebed in een 

gezondheidsplan. Vroeger beperkten we ons meer tot informatie-avonden voor ouders waar 

vooral productinformatie werd gegeven. Daar zijn we van teruggekomen. Tegelijk doen we  

mee aan de VAD-enquêtes, wat ons toelaat om de evolutie in het druggebruik op te volgen.  

Die maatregelen zijn zeker zinvol, maar situeren zich vooral op het macroniveau. Drugbeleid 

voeren op een school is ’ moet meer zijn  dan een rapport maken dat mooi oogt in de kast.  

Het moet m.a.w. een vertaling krijgen op microniveau om ook de leerlingen rechtstreeks te 

bereiken. Daar kom ik straks op terug. 

Een drugbeleid valt uiteen in een viertal componenten. Regelgeving, begeleiding, educatie, en 

de inbedding via structurele maatregelen. “De leerkracht is geen geboren expert”, training en 

professionalisering zijn zeker op hun plaats.  

 

Regelgeving 

Bij ons vindt de schoolcontext zijn vertaling in het schoolreglement mbt het te voeren 

drugbeleid. Denk bijvoorbeeld aan de middagpauze.  We zijn daar relatief streng in en bieden 

twee keuzes: over de middag gaat men naar huis ofwel blijft men op school. Dus in de stad 

rondhangen laten we niet toe. Op die manier kunnen we een aantal zaken voorkomen. We 

weten dat het niet sluitend is. Maar de regel is duidelijk. Ook bij buitenschoolse activiteiten 

zijn er afspraken. Aan leerlingen die op Italiëreis gaan, wordt een contract voorgelegd (ook 

met ouders), met daarin afspraken over middelengebruik. Dit betekent voor onze school niet 

dat 18-jarigen nooit een glaasje alcohol mogen drinken. Ze moeten echter wel normaal 

kunnen blijven functioneren. 

In ons reglement staat duidelijk wat we doen bij bezit of gebruik. Wat als iemand onder 

invloed is, of als iemand betrapt wordt op dealen?  

Toch deze randbemerking: regels zijn van belang, maar rij jezelf daar niet in vast. Elke 

situatie is anders. We beschouwen die regels als richtingaanwijzers. Van belang is dat de 

procedures gedragen worden door het hele lerarenkorps en dat zeer duidelijk vaststaat : wie 

doet wat bij grensoverschrijdend gedrag. Wie meldt dat aan wie? En idem voor het geval er 



iets gevonden wordt. Wie geeft een eventueel sanctie, bij voorkeur gekoppeld aan 

begeleiding. 

Vijftien jaar geleden ging een leerling die betrapt werd op cannabisgebruik eruit. Vandaag 

pakken we dit anders aan. Wanneer ga je ouders daarbij betrekken? Zo snel mogelijk zou ik 

zeggen. Eventueel ook derden, CLB, CGG,... Dat leg je vast in je regelgeving 

 

Begeleiding  
Een regelgeving kan niet zonder begeleiding. Het functioneren van de leerling staat hierbij 

centraal. Grenzen stellen en begeleiden gaat hand in hand. En zo’n begeleidingstraject is de 

taak van iedereen. Iedereen heeft hier een verantwoordelijkheid. Dus een gedragenheid van 

alle collega’s (ook bv ouderhoudspersoneel) en natuurlijk ook ouders en derden. 

 

Educatie -> preventie 

Educatie mag niet eenzijdig gericht zijn op de leerlingen. Kennisoverdracht is belangrijk, ook 

naar collega’s , naar leerkrachten toe. Wat leerlingen betreft, focussen we op het Unplugged-

pakket.  De scharnierleeftijd voor preventie bij leerlingen legen we op 13-14-15 jaar. Heb 

hierbij ook aandacht voor het fenomeen van de “peers”. Groepsdruk speelt, maar evenzeer 

groepsvorming. Ik herinner me een situatie met een nieuwe leerling die aan zijn derde school 

toe was. Al vrij snel begon het fout te  lopen. We merkten dat die leerling zich opmerkelijk 

snel geïntegreerd had bij een bepaald select publiek. De enige gemeenschappelijke kenmerken 

tussen al die betrokken leerlingen bleek het stellen van eenzelfde risicovol gedrag. En verder 

zijn bij educatie t.a.v. leerlingen (gebrek aan) kennis en (nood aan) informatie van belang. 

 

Structurele maatregelen (theorie en praktijk koppelen aan elkaar) 

Heel belangrijk is het welbevinden van leerlingen stimuleren. En dat begint met de relatie 

leerling-leerkracht. Hoe werk je zo’n goed contact in de hand?  Hoe zorg je ervoor dat een 

leerkracht zich goed voelt? Infrastructuur kan daar een rol in spelen. Als je ervoor kiest om 

leerlingen bijvoorbeeld maximaal op school te houden over de middag, moet je opvang of een 

aanbod voorzien aangepast aan de leeftijd. Zo zorgen we voor een gezellige socioruimte waar 

leerlingen tijdens pauzes samen kunnen zitten, waar zo bijvoorbeeld naar eigen muziek 

kunnen luisteren. Voor de eerste graad hebben we een spelletjeslokaal. We organiseren over 

de middag soms een strandwandeling. Dat bevordert allemaal de sfeer. Ook de inspraak van 

leerlingen is belangrijk . Het drugpreventiebeleid kan via leerlingenraden en plaats krijgen.  

 

Sleutelproject- Unplugged  

Eerst een relativerende noot. Projecten kunnen immers nogal eenzijdig zijn. Zaken wordt 

soms uitvergroot, zodanig zelf dat je een averechts effect als gevolg hebt. Dat kan 

bijvoorbeeld het geval zijn indien men zich beperkt tot het aanbrengen van productinformatie. 

Het is belangrijk om tegelijk aandacht te hebben voor sociale vaardigheden en de persoonlijke 

vaardigheden. Doelen kunnen vooropstellen, beslissingen kunnen nemen,... Begeleiding is  

soms nodig.  Dat gaat daarom niet over drugspecifieke aangelegenheden.  Jongeren 

assertiviteit  aankweken in kader van sociale vaardigheden. Daar moeten ze in getraind 

worden. En tevens werken aan attitudes.   (daar kom ik op terug) 

 

Unplugged behouden we voor de tweedejaars. Dat is een scharnierleeftijd. We halen er al een 

aantal zaken uit, en wachten bewust niet tot derde of vierde jaar waar het eigenlijk voor 

bedoeld is.  

 

Hoe ziet zo’n project dag eruit? Concreet laten we preventietrainer Johan Van de Walle in de 

voormiddag starten met een algemene inleiding. Daarna splitsen we de groep in twee en volgt 



enerzijds een interactieve voordracht (door preventie trainer Johan Van de Walle). Dit is heel 

beklijvend . Het bevat informatieverschaffing, activiteiten, met indringende videofragmenten 

(vb bingedrinking).  Anderzijds krijgt een groep een getuigenis van iemand in begeleiding bij 

De Sleutel. Dit is voor de leerlingen nog beklijvender. Soms hangt de inhoud wel af van het 

levensverhaal. Dat komt niet altijd even goed over. Zo herinner ik me een getuige die 

eigenlijk sterkere interventies deed toen hij de groep volgde tijdens de  klasactiviteiten (o.m. 

rond normative belief, kennistest, risicoscores geven op situaties ahv Streetwise) in het 

namiddaggedeelte.   

Concreet kwamen we toen op het punt dat aan de leerlingen de vraag werd gesteld: wat doe je 

als iemand van je vrienden door gebruik in de problemen aan het geraken is en aan het 

veranderen is? Ga je die leerkrachten aanspreken? Ga je dat aan die ouders vertellen? De 

leerlingen vonden dit geen goed idee. En daar is die cliënt van jullie sterk tegen ingegaan. 

Zoiets maakt indruk. 

 

Ons gezamenlijk slotmoment laten we altijd doorgaan in de kapel. Elke groep bereid dan iets 

voor. Dat is vaak een mix tussen zang, foto’s, poëzie en dans. We hebben het altijd over het 

principe van de normative belief. Het feit dat: als je ervan overtuigd bent dat de meeste 15-

jarigen weed roken,  dat voor jou de norm wordt. Dat je je volgens die norm gaat gedragen. 

Meestal is dat een gepercipieerde norm en dus niet correct! Als je dit via een test doet, waarbij 

ze zelf ondervinden, dat ze zaken fout inschatten, zal dat veel meer resultaat opleveren 

 

Bredere inbedding 

Los van deze projectdag moet er in de school werk gemaakt worden van de bredere 

inbedding. Deze projectdag doen we dus tijdens het tweede jaar. Maar eigenlijk moet het 

werken met sociale vaardigheden veel meer aan bod komen. Ook in andere lessen. Zo werken 

we in het eerste jaar vooral naar weerbaarheid (o.m. via het ladderspel). In het derde jaar gaan 

we steevast dieper in op de invloed van drugs op het menselijk lichaam, (tijdens biologie). 

Een bredere inbedding realiseerden we via de vorming van onze leerkrachten.  

De leerlingbegeleiders participeren aan een extern aanbod en wat betreft de klassenleraren 

gebeurde dit op school zelf.  

 

Conclusie 
Onze bevinding is dat de samenwerking met de Sleutel heel positief ervaren wordt. Het wordt 

op een enthousiaste manier gegeven, en dit brengt motivatie in ons lerarenkorps. Er wordt 

gewerkt in kleine groepen en onze leerkrachten vinden het heel leerrijk om zelf lesactiviteiten 

uit te voeren (welke mogelijke denkpistes / haalbaarheid van de verschillende activiteiten 

i.f.v. je eigen stijl en competenties). Positief is dat we dankzij deze projectdag meer 

zelfzekerd geworden zijn. We kregen een bredere achtergrondinformatie en ook de 

handleiding is goed uitgewerkt. We krijgen immer echt bruikbare tips om verschillende zaken 

aan te brengen. Tot slot is het een meerwaarde dat achteraf een uitwisseling volgt van 

ervaringen van collega’s die project al begeleidden (wat de leerlingen vaak antwoorden of niet 

antwoorden, hoe je best reageert, timing …).” 

 

 

Met dank aan Yannick Scheyving, adjunct-directeur van het Onze-Lieve-Vrouwecollege 

van Oostende 


