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Reglement alcohol en globale gedragslijn rond gebruik c.q. verkoop 
van alcohol en andere drugs 

 

Reglement alcohol 

Volgens wetgeving mag aan jongeren onder de 16 jaar geen alcohol verkocht of geschonken worden. 
Aan jongeren tussen de 16 en 18 mag uitsluitend zwak alcoholische drank worden geschonken en 
verkocht.  In principe geldt dit ook voor scholen. Een school die hier niet goed op toeziet, met als 
mogelijk gevolg dat bijvoorbeeld na een schoolfeest een leerling onder de 16 en onder invloed iets 
overkomt of schade veroorzaakt,  kan daarop aangesproken worden én aansprakelijk gesteld!  Men 
moet kunnen aantonen dat er daadwerkelijk op de schoolavond aan leerlingen van de genoemde 
leeftijd geen alcohol is geschonken. Dat hoeft met zoveel leerlingen als getuige geen probleem te zijn.  

Eigenlijk is de kern, dat een leerling in principe zelf verantwoordelijk is voor zijn daden. Daarnaast geldt 
ook, dat als er iets gebeurt tijdens of door schoolactiviteiten, de positie van de school zwak is als er 
geen duidelijke regels zijn en/of het toezicht onvoldoende is. De regels moeten natuurlijk sporen met 
wettelijke regels. Naast dit juridische verhaal zijn er vanzelfsprekend ook de verwachtingen die de 
ouders hebben t.o.v. de school en hebben we als school te maken met maatschappelijke zorgen rond 
het gebruik van alcohol.  

Op basis van het bovenstaande besluiten we dat Ubbo Emmius in principe een alcoholvrije school is. 
Dat betekent: 

a. we houden ons aan de wet en regelgeving; 
b. waar sprake is van activiteiten die ‘alcoholgevoelig’ zijn doen we (toezichthouders) wat in redelijke 

wijze van ons verwacht mag worden1; 
c. de directeuren dragen er zorg voor dat de regels ten opzichte van het alcoholgebruik voor leerlingen 

en hun ouders helder zijn. 
 
Uitzonderingen? 

 Op personeelsavonden en activiteiten die uitsluitend voor volwassenen bedoeld zijn kan de 
directeur toestaan dat er alcohol geschonken wordt. Daarbij geldt wel het volgende. I.v.m. 
maatschappelijke zorgen rond alcoholgebruik overwegen gemeenten om tot een afspraak van 
werkgevers te komen om recepties en feestelijke activiteiten alcoholvrij te maken. Indien in één van 
onze drie gemeenten een dergelijk verzoek wordt gedaan, dan gaan we daar positief op in. 

 We realiseren ons dat tijdens excursies het gebruik van alcohol een item is, m.n. in het HAVO en 
VWO. Mogen leerlingen die ouder zijn dat 16 jaar zwak alcoholische drank gebruiken?  Wettelijk 
gezien mag dat en ouders hebben hier veelal geen bezwaar tegen. Er zijn docenten die het 
standpunt huldigen dat het gezamenlijk (met de docent als begeleider) drinken van één biertje veel 
alcoholproblematiek voorkomt. Ze hebben het idee dat een restrictief beleid contraproductief is. In 

                                                      
1 een toezichthouder (bijvoorbeeld bij excursies) die faalt in zijn toezicht en/of zich niet aan de afgesproken regels houdt, kan 
vanwege falend toezicht aangesproken worden. Het gaat erom, dat op redelijke wijze toezicht wordt uitgeoefend. Het onmogelijke 
wordt niet gevraagd van de toezichthouder. Het verwijtbare gedrag moet namelijk aangetoond worden. 
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deze uitzonderlijke situatie wordt alcoholgebruik gedoogd. De verantwoordelijkheid ligt hier wel in 
het geheel bij de toezichthouder.  
 

 

Globale gedragslijn rond gebruik, c.q. verkoop van alcohol en andere 
drugs 
 

1. GEBRUIK VAN ALCOHOL BINNEN SCHOOLVERBAND (ook werkweken e.d.) 
 Alle activiteiten die door de school worden georganiseerd en/of waarvoor de school 

verantwoordelijkheid draagt zijn alcoholvrij.  
 Uitzondering hierop zijn activiteiten die uitsluitend voor personeelsleden worden georganiseerd 

en waarbij geen leerlingen zijn betrokken. 
 
2. OP SCHOOL KENNELIJK ONDER INVLOED VAN ALCOHOL OF DRUGS  

naar huis (brengen);  contact met ouders.    

3. VERMOEDEN VAN GEBRUIK VAN DRUGS  
 Eerst in de gaten houden. Informatie inwinnen. 
 Zo nodig: na ongeveer drie weken: gesprek. 
 Bij voortdurend vermoeden: gesprek met de ouders.   

 
4. MEENEMEN VAN ALCOHOL OF ANDERE DRUGS NAAR SCHOOL 

 In beslag nemen. 
 Contact met ouders.                                 

 
5. GEBRUIK SOFT DRUGS 

5.1. Binnen de school ("Hash roken op het plein"): 
 Verbieden. Gesprek. Ouders informeren. 
 Bij herhaling: disciplinaire maatregelen. Zo nodig: tijdelijke verwijdering. 

5.2. Buiten de school 
Zie 3.                         

6. HANDELEN IN, c.q. VERSTREKKEN VAN  ALCOHOL OF SOFT DRUGS 
6.1. Binnen het terrein van de school. 

 Tijdelijke verwijdering. Contact met ouders. 
 Bij herhaling: 

o Contact met externe hulpverleners. 
o Uiteindelijk: zo nodig en zo mogelijk: definitieve verwijdering van school.  

6.2. Buiten de school 
 Gesprek. Contact met de ouders.  
 Indien gewenst contact met externe hulpverleners.  
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7. GEBRUIK HARD DRUGS (HEROINE, LSD, OPIATEN, LIBRIUM, EXTASY, e.d.) 
7.1. Bij vermoeden: hard gesprek, ook met ouders. 
7.2. Bij zekerheid:  

 Contact met externe hulpverleners. 
 Met ziekteverlof sturen.  
 Politie inlichten.  

   
8. HANDEL IN HARD DRUGS  

 Definitieve verwijdering van school.  
 Politie inschakelen.  

 

Vastgesteld in de directie op 10 februari 2010 na een positief advies van de MR op 22 januari 2010. 
 

Op 19 juni 2015 opnieuw besproken en bekrachtigd in de schoolleiding van Ubbo Emmius 


