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PROTOCOL ROOKWAREN, ALCOHOL EN DRUGS (genotsmiddelen) 
 
Het Hoofdvaart College vindt het belangrijk dat jongeren veilig en gezond kunnen opgroeien en leren. 
Middelengebruik kan deze ontwikkeling in de weg staan. Wij besteden daarom aandacht aan het thema 
genotsmiddelen, door de organisatie van mentorlessen, gastlessen en/of ouderavonden, met als doel 
middelengebruik en/of -problematiek te ontmoedigen. Hierbij werken wij samen met de Brijder Stichting en 
zijn er ook mogelijkheden voor leerlingen en/of ouders om gesprekken te voeren met een 
preventiemedewerker van Brijder Jeugd.  
 
Het Hoofdvaart College is een rookvrije school, wat betekent dat er zowel in als rondom het schoolgebouw niet 
gerookt mag worden. Ook het gebruik en het in bezit hebben van genotsmiddelen en verdovende middelen 
zoals tabak, alcohol, drugs, snuss, vape en energiedrankjes is op en rond de school niet toegestaan, ook al 
gedoogt de overheid het gebruik en het bezit. Ook het verhandelen van alcohol en drugs op school en in de 
nabijheid van de school is niet toegestaan. 
 
Indien een personeelslid merkt dat er sprake is van het bezit dan wel het gebruik of het verhandelen van 
verboden genotsmiddelen zal hij/zij de leerling hierop aanspreken en informeren over het protocol, waarop 
ogenblikkelijk de teamleider wordt ingelicht. De teamleider zal, in overleg met de leerlingcoördinator (leco) en 
de mentor, in gesprek gaan om tot juiste maatregelen te komen. 
 

Maatregelen rondom softdrugs en alcohol bezit en gebruik 
Indien er voor de eerste keer sprake is van bezit of gebruik van zogeheten softdrugs of alcohol, vindt binnen 24 
uur een gesprek plaats tussen leerling, ouder(s) en teamleider/leco plaats. De leerling wordt voor een periode 
van maximaal 5 achtereenvolgende schooldagen geschorst. Tevens dienen leerling en ouder(s) in het gesprek 
op school een keuze te maken uit onderstaande 2 consequenties: 
1. Het Hoofdvaart College doet aangifte bij de politie. 
2. Leerling en ouders nemen contact op met Brijder voor een voorlichtingsgesprek over de risico’s van het 

gebruik van softdrugs.  
Het gesprek wordt schriftelijk bevestigd door school en een kopie van de brief wordt in het leerling dossier 
bewaard.  
 
Tegen de schorsing kan binnen vijf schooldagen na dagtekening van de brief aan de ouder(s)/verzorger(s) 
beroep worden aangetekend bij de directievoorzitter van het college van bestuur. Daarnaast worden de 
leerplichtambtenaar en de inspecteur van het onderwijs schriftelijk van de schorsing op de hoogte gesteld.  
 
Indien de leerling in herhaling valt, wordt de procedure schorsen en verwijderen in werking gesteld. 
 

Maatregelen rondom harddrugs gebruik 
Indien er voor de eerste keer sprake is van bezit of gebruik van zogeheten harddrugs, vindt binnen 24 uur een 
gesprek plaats tussen leerling, ouders en teamleider/directeur. De leerling wordt door de directeur tot 
maximaal vijf achtereenvolgende schooldagen geschorst. Tevens wordt er aan aangifte gedaan bij de politie, 
volgens de Opiumwet uit 1976, ‘drugs met een onaanvaardbaar risico’.  
Tot slot worden ouders en leerling dringend geadviseerd contact op te nemen met Brijder voor een 
voorlichtingsgesprek over de risico’s van het gebruik van harddrugs. 
Het gesprek wordt schriftelijk bevestigd en een kopie van de brief wordt in het dossier bewaard. 
 
Tegen de schorsing kan binnen vijf schooldagen na dagtekening van de brief aan de ouder(s)/verzorger(s) 
beroep worden aangetekend bij de directievoorzitter van het college van bestuur. Daarnaast worden de 
leerplichtambtenaar en de inspecteur van het onderwijs schriftelijk van de schorsing op de hoogte gesteld.  
 
Indien de leerling in herhaling valt, wordt de procedure in werking gesteld om de leerling definitief te 
verwijderen. 
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Maatregelen rondom dealen 
Bij het vermoeden van dealen in en rond de school stelt de directeur ogenblikkelijk de politie op de hoogte. De 
leerling en zijn ouder(s)/verzorger(s) zullen op school uitgenodigd worden voor een gesprek over de toekomst 
van de leerling. Er zal in het geval er duidelijkheid is over het handelen in drugs, overgegaan worden tot een 
voorgenomen besluit tot verwijdering. 
 
 
 


