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Inleiding
Het Beekdal Lyceum is een ontmoetingsplaats van en voor vele mensen. Het Lyceum wil een veilige
omgeving bieden, waar leerlingen en personeel zich op hun gemak voelen. Om in grensoverschrijdende
situaties zoals het gebruik van alcohol en drugs planmatig, verstandig eenduidig en consequent te
kunnen handelen, is een houvast belangrijk. Om die reden is dit handelingsprotocol gemaakt. Het
protocol bevat afspraken die ingezet kunnen worden bij het afhandelen van grensoverschrijdend gedrag
omtrent het gebruik van alcohol en drugs.
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Alcohol- en drugsgebruik, bezit en handel
Algemene definitie
Het voorhanden hebben van alcohol, drugs op het Beekdal Lyceum is niet toegestaan, evenals het
voorhanden hebben van medicijnen welke niet aantoonbaar in het belang van de eigen gezondheid zijn.
Ook het handelen in/verstrekken van drugs of bedoelde medicijnen op het Beekdal Lyceum is verboden.

Juridische definitie
• Het gebruik van drugs, zoals heroïne, cocaïne, XTC, paddo’s en cannabis en gedragingen met
betrekking tot deze drugs zijn verboden op basis van de Opiumwet en deels ook van de
Warenwet
• Het handelen in bepaalde middelen, zoals de hierboven genoemde harddrug en cannabis is
eveneens verboden op basis van de Opiumwet
• Voor het gebruik en het bezit van alcohol geldt de Drank- en Horecawet, waarin tevens is
aangegeven dat verkoop van alcohol aan jongeren beneden de 16 jaar is verboden
• Het roken van tabak in openbare gebouwen, zoals scholen is verboden bij de Tabakswet, met
uitzondering van daarvoor specifiek aangewezen ruimten
• Voor productie en/ of handel in geneesmiddelen die als drugs worden gebruikt, is de
Geneesmiddelenwet van toepassing

Toelichting
Wanneer door signalen of uit een gesprek blijkt dat een leerling onder invloed is, dan zal het Beekdal
Lyceum als school hierop reageren. De leerling die onder invloed van alcohol of drugs de lessen volgt, zal
uit de lessen verwijderd worden. Goede of slechte schoolprestaties zijn hierbij niet doorslaggevend.
Enerzijds tast drugs en alcoholgebruik/-bezit het leefklimaat binnen een school aan en anderzijds is het
een directe bedreiging voor de onderwijsdoelstellingen. Indien jongeren drugs voorhanden hebben dit
gebruiken c.q. aan anderen uitdelen, al dan niet met winstbejag, zal de politie worden ingeschakeld.
Dit om de drempel om drugs te gebruiken hoog te houden en om een duidelijk en goed te hanteren
beleid te voeren.
Bij middelengebruik dan wel handel moet de grens op nul gesteld worden, inhoudende dat drugs in het
geheel niet getolereerd worden op het Beekdal Lyceum. Eenieder die drugs c.q. alcohol vindt, ziet en/ of
gebruik hiervan ziet doet melding hiervan bij de directie of de leerlingbegeleiders.
Het Beekdal Lyceum verbiedt 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 de
school de kennis dan wel het redelijk vermoeden heeft dat een persoon drugs/ medicijnen binnen het
schoolgebouw heeft gebracht of voorhanden of op een andere wijze onder zich heeft, wordt deze
persoon bewogen tot afgifte van deze goederen. De school geeft hiervoor geen schadevergoeding en is
niet aansprakelijk voor schade, in welke zin dan ook, welke voortvloeit uit deze maatregel.
Het Beekdal Lyceum verbindt deze regel en maatregel als voorwaarde tot toelating tot schoolgebouw of
schoolterrein. Ingeleverde drugs en medicijnen worden ter vernietiging overgedragen aan de politie.
De directie behoud het recht in uitzonderlijke gevallen, naar eigen inzicht af te wijken van het
beschreven stappenplan.

2017 •

PRO TO CO L AL CO HOL & DRUGS

3

Maatregelen school
Inschatten van de situatie en daarmee keuze bepalen wel of niet politie in te schakelen.
Primair:
• Toepassen van de voor geschreven maatregelen (zie stappenplan)
• Drugs afgeven aan de politie
• Eventueel de politie op de hoogte stellen of om advies vragen (met name wanneer jongeren
drugs op school uitdelen, al dan niet met winstbejag)
• Bepalen welke instantie te betrekken bij hulpverlening, verwijzing en preventieactiviteiten

Secundair:
• Ouders van minderjarige dader(s) en slachtoffer(s) informeren
• De politie in kennis stellen wanneer sprake is van feiten die in de toelichting zijn omschreven
en die overeenkomen met de juridische definitie
• Alle relevante informatie in verband met feiten en personen doorgeven aan de politie.

Hulpmogelijkheden:
• Zorg Advies Team
• Bureau Slachtofferhulp
• Bureau jeugdzorg
• GGD
• Politie
• Huisarts
• Advies- en meldpunt kindermishandeling
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