
 

Drugpreventie in het Vlaams onderwijs, wie ondersteunt? 

Vanuit het Vlaams preventief gezondheidsbeleid hechten wij een bijzonder belang aan leerkrachten 

en aan de school als omgeving. Niet alleen omdat wij zoals iedereen beseffen hoe cruciaal een goede 

opvoeding is. Maar ook omdat wij maar al te goed weten hoe afhankelijk we zijn van jullie dagelijkse 

inspanningen, om ook op vlak van het gezondheidsbeleid onze doelen te bereiken. En het doel, als 

het over tabak, alcohol en drugs gaat, is dat jongeren niet beginnen met roken, drinken of 

druggebruik, en dat degenen die dat toch doen dat zo laat mogelijk doen in hun leven, en er zo snel 

mogelijk mee stoppen. 

Onderwijs is van bij de opstart van het preventiebeleid, ondertussen meer dan dertig jaar geleden, 

een bevoorrecht partner geweest, en dat is de afgelopen jaren alleen maar meer het geval 

geworden. Elk jaar vinden er in Vlaanderen meer dan 5.500 preventieactiviteiten plaats en bij meer 

dan een derde is onderwijs als sector betrokken. De afgelopen jaren hebben honderden scholen, 

vaak in moeilijke en hectische omstandigheden, intensief gewerkt aan een tabak, alcohol en 

drugbeleid: gegevens verzameld, een beleid uitgewerkt met regels, met preventieve acties, 

afspraken gemaakt met hulpverleners, personeel gevormd om het thema op te nemen met de 

leerlingen… Dat is wel iets om even bij stil te staan, en trots op te zijn.  

Maar het werk is natuurlijk nooit af. De komende jaren gaan we verder in de uitbouw van het 

preventiebeleid vanuit d Vlaamse Gemeenschap en we hanteren daarbij een aantal principes.  

Het eerste principe is dat we dingen willen doen waarvan we weten dat ze in de praktijk echt 

werken. Met een duur woord ‘evidence based’. Zeker rond dit thema is dat belangrijker dan het 

misschien op het eerste gezicht lijkt.  

Ten eerste omdat er nog altijd een heleboel mensen rondlopen met het (verkeerde) idee dat niks 

werkt. Terwijl onderzoek duidelijk aangeeft dat kwaliteitsvolle preventie in het onderwijs wel 

degelijk een effect heeft. En preventie in het onderwijs is kwaliteitsvol wanneer er op een 

interactieve manier wordt gewerkt met leerlingen, wanneer het volledige schoolteam en de ouders 

betrokken zijn en voldoende informatie en vorming krijgen, en wanneer er expliciet wordt gewerkt 

met de sociale norm.  

Maar evidence based werken is ook belangrijk omdat, aan de andere kant van het spectrum, 

sommige mensen denken dat het vooral de intentie is die telt. Ook dat klopt niet. Het is niet alleen 

belangrijk dat je iets doet, maar ook wat je doet. Het adagium ‘baat het niet dan schaadt het niet’ 

gaat hier niet op. Zo weten we bijvoorbeeld dat bij het geven van lessen over drugs, die alleen maar 

productinformatie geven, hoe afschrikwekkend ook, of die geen sociale norm meegegeven, of niet 

interactief zijn, er een reëel risico is dat ze een omgekeerd effect hebben bij leerlingen. En dat is toch 

wel het laatste wat we willen. 

Een tweede principe is dat we vanuit preventieve gezondheidzorg, vooral een ondersteunende rol 

opnemen naar de mensen die het werk uitvoeren op het terrein. Die ondersteuning gebeurt op drie 

niveaus: 



 De partnerorganisaties, met name de Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen, en 

het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (tabak) ontwikkelen 

kwaliteitsvolle methodieken en materialen. Ze betrekken daarbij zoveel als mogelijk de 

mensen voor wie die methodieken bedoeld zijn, zodat gebruiksvriendelijkheid gegarandeerd 

is. 

 De Logo’s informeren en sensibiliseren CLB en via hen ook scholen(gemeenschappen) om 

deze methodieken ook te gaan toepassen in de praktijk. Ze leggen uit wat er bestaat en hoe 

het werkt. 

 De regionale alcohol- en drugpreventiewerkers bij de Centra voor Geestelijke 

gezondheidzorg en de Organisaties met terreinwerking, zoals De Sleutel, ondersteunen 

scholen die actie willen ondernemen met advies en training om dat op een zo goed mogelijke 

manier te doen. 

Wij gaan er van uit dat het in de eerste plaats de leerkrachten zijn die hun leerlingen kennen, en dus 

het best geplaatst zijn om hen te beïnvloeden, ook rond dit thema. En niet één of andere expert van 

buiten die één keer per jaar langskomt om een exposé te geven.  

Ik ben mij er tegelijk van bewust dat leerkrachten veel en moeilijk werk hebben en dat sommigen het 

niet zo erg zouden vinden als iemand dit in hun plaats zou komen doen. Maar  u weet ook dat het op 

de langere termijn meestal geen goed idee is om iets in andermans plaats te doen. Het is beter om 

hen te leren hoe ze het zelf kunnen doen. Leerkrachten moeten trouwens geen experten worden. Ze 

zijn al experten. We moeten er enkel voor zorgen dat ze hun competenties ook inzetten om efficiënt 

te werken rond dit thema. 

Vanuit het preventief gezondheidsbeleid kunnen wij onmogelijk alles doen wat er moet gebeuren 

rond tabak, alcohol en drugs. Niet alleen omdat zoiets een budget zou vragen dat 100 keer groter is 

dat wat we nu besteden, maar ook omdat de problemen die tabak, alcohol en drugs veroorzaken nu 

eenmaal een gedeelde verantwoordelijkheid zijn van de hele maatschappij. Niet alleen van onderwijs 

trouwens. Ook sectoren als gezondheidzorg, welzijn, arbeid, jeugdwerk, politie en justitie… hebben 

daar een belangrijke rol te spelen. En zeker ook de gezinnen en de lokale gemeenschappen. 

We streven er ook naar om scholen die een inspanning willen doen, zoveel mogelijk de keuze te laten 

hoe en in welk tempo ze een alcohol en drugbeleid uitwerken. Er is geen one-size-fits-all aanpak. 

Iedere school en iedere leerkracht kan en moet eigen accenten leggen, in functie ook van zijn of haar 

leerlingen.  

Het is onze rol om al die mensen en sectoren aan te spreken op hun verantwoordelijkheid en dat is 

niet altijd eenvoudig. We kunnen het werk niet in uw plaats doen. Maar wat we wel kunnen doen is 

er voor zorgen dat u kan beschikken over effectieve, gebruiksvriendelijke methodieken en 

materialen, en over experts die u kunnen bijstaan met advies, coaching en training. Wij moeten er 

voor zorgen dat uw werk zo eenvoudig mogelijks is, en zo veel mogelijk opbrengt. 

Ik wens u nog een aangename en inspirerende dag toe. 
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