
DRUGSREGLEMENT 

 

A. BEGRIPSBEPALING 

 

1. Drugsreglement 

 

Reglement voor situaties waarin drugs (soft- en harddrugs), pillen, alcohol en andere 

verslavende stoffen een rol spelen. Al deze stoffen worden in dit reglement aangeduid 

met de term "drugs". 

 

2. School (schoolavonden inbegrepen) 

 

Onder het begrip school wordt verstaan: gebouwen, terreinen (waaronder sportterrein) tot 

aan de hekken, alsmede de afstand van tweehonderd meter vanaf de hekken daarbuiten. 

Indien in het kader van een schoolactiviteit leerlingen zich buiten de school bevinden 

(bijv. bij een excursie, schoolfeest, sportwedstrijd, culturele reis, of uitwisselings- 

programma) zijn de schoolregels en het drugsreglement onverkort van toepassing.   
Op avonden waarop door de schoolleiding het gebruik van alcohol wordt toegestaan geldt 

het reglement niet voor wat betreft alcohol. 

 

3. Dealen 

 

Hieronder wordt niet alleen verstaan het handelen, kopen of verkopen, maar eveneens 

wordt gedacht aan de situatie dat een leerling genoemde middelen verschaft, danwel 

bemiddelt of anderszins betrokken is bij de verspreiding en het gebruik ervan. 

 

B. SITUATIES 

 

De volgende situaties kunnen zich voordoen: 

 

I. Een leerling wordt betrapt op het gebruik van drugs op school of er bestaat een sterk 

vermoeden van gebruik van deze middelen op school. 

 

II. Een leerling wordt betrapt op of wordt verdacht van dealen op of bij school. 

 

III. Een leerling wordt betrapt op het in bezit hebben van drugs. 

 

IV Een leerling gebruikt drugs buiten schooltijd b.v. in het weekend, of dealt hierin buiten 

schooltijd. 

 

C. MAATREGELEN 

 

Ia. Een leerling van wie bewezen is, of van wie met zekerheid kan worden aangenomen dat 

hij zich schuldig maakt aan het gebruik van drugs op of bij school kan tot maximaal 5 

werkdagen van school verwijderd. Mocht blijken dat dit een tweede keer of vaker 



voorkomt, dan kan door het bevoegd gezag besloten worden om deze leerling voorgoed 

van school te verwijderen. In alle gevallen zal vanuit de afspraken vastgelegd in het 

Convenant Veiligheid gehandeld worden en zullen de normale procedures (bevoegd 

gezag, inspectie VO, leerplichtambtenaar) worden gevolgd. 

Er wordt zorg gedragen voor een schriftelijke verslaglegging, voor goede communicatie 

met de betrokkene(n) en voor voldoende beroepsmogelijkheden. (zie punt e) 

 

Ib. Wordt een leerling betrapt op het in bezit hebben van drugs, dan kan deze leerling voor 2 

dagen van school verwijderd worden. 

 

II. Een leerling van wie bewezen is, of van wie met zekerheid kan worden aangenomen dat 

hij zich schuldig maakt aan het dealen in drugs op of bij school kan onmiddellijk van 

school verwijderd worden. Uiteraard zal dit met dezelfde zorg als vermeld onder C I 

geschieden en volgens dezelfde procedure. 

 

III. Als het onder B-IV  vermelde ter kennis komt van de schoolleiding, en als blijkt dat 

gebruik leidt tot verminderde prestaties, verminderd concentratievermogen en/of gedrags-

verandering, zal er een gesprek plaatsvinden tussen de betrokken leerling, de mentor en/of 

conrector. 

In dit gesprek wordt het functioneren van de leerling, alsmede de mogelijke oorzaken aan 

de orde gesteld en wordt ook de mogelijkheid naar voren gebracht de ouder(s) in te 

lichten. Begeleiding zal bij dit punt een belangrijke rol spelen. (zie punt F.) 

 

D. CONSTATERING 

 

I. Alle bij de school betrokkenen zullen een open oog en oor moeten hebben voor 

aanwijzingen met betrekking tot het gebruik, het in bezit hebben en/of het dealen van 

drugs. Voorkomen moet worden dat er een heksenjacht ontstaat.  

Het zou goed zijn als er meer bekend zou zijn over herkenningsmogelijkheden. In 

gesprekken met de politie en andere deskundigen zal dit ter sprake moeten komen. 

 

II. Als bij een personeelslid het vermoeden bestaat dat één van de onder B. genoemde 

gevallen zich voordoet, dient hij/zij dit te melden aan de rector. 

 

III. Als de politie heeft geconstateerd dat één of meer leerlingen van onze scholen-

gemeenschap op de één of andere wijze betrokken is of zijn bij gebruik van drugs, bestaat 

de mogelijkheid en in de regel zelfs de verplichting tot overleg tussen de politie en de 

schoolleiding. Een en ander is geregeld in het Convenant Veiligheid, waarin afspraken 

tussen de gemeente, de politie en de scholen voor VO te Oud-Beijerland zijn vastgelegd. 

 

E. BEROEPSMOGELIJKHEDEN 

 

De betrokken leerling en/of zijn ouder(s)/verzorger(s) kunnen in beroep gaan tegen de 

strafmaatregel zoals vermeld onder C I of C II bij een door het bevoegd gezag van de 

school te benoemen arbiter of arbitragecommissie. 



 

 

F. BEGELEIDING VAN DE LEERLING 

 

Naast de gebruikelijke begeleiding op school kan bij dit soort gevallen altijd een beroep 

gedaan worden op hulpverlenende instanties zoals het Riagg of de GGD. 

 

G. VERTROUWENSMENSEN 

Door de school worden 1 of meer vertrouwensmensen aangewezen, bij wie leerlingen 

terecht kunnen om hun zorgen omtrent eigen gebruik of gebruik van medeleerlingen te 

uiten zonder dat dat consequenties heeft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


