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Hoe gaat men op school op de beste manier om met alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en problematisch
gamen? Met een Drugbeleid op School (DOS) geef je een antwoord op deze vragen. Wie kan terugvallen op een beleid heeft het
voordeel snel gedragen beslissingen te kunnen nemen. Bovendien werkt men met een alcohol- en drugbeleid rond de VOET, en
niet enkel met de pijler educatie, maar door te werken aan het geheel van een drugbeleid.

Feiten & cijfers
Alcohol en andere drugs hebben een directe invloed op het functioneren (sociaal, emotioneel, cognitief, fysiek, ...) van de leerling op school. Ze
kunnen de ontwikkeling van de jongere en zijn kansen op een succesvolle schoolloopbaan verstoren. Alcohol en andere drugs houden risico’s
in voor de gezondheid en de veiligheid van de leerling én de schoolomgeving. Gezondheid wordt hierbij beschouwd als fysiek, mentaal en
sociaal welbevinden, conform de WHO-omschrijving.

Doelstelling
Met deze gids in de hand heeft de school een praktische leidraad om zelfstandig een Drugbeleid op School uit te werken. Visieontwikkeling vormt
het fundament van het DOS. Je werkt het DOS uit met de pijlers regelgeving, begeleiding, educatie en structurele maatregelen in het schoolklimaat. Per pijler neem je acties op vlak van uitwerking communicatie en deskundigheidsbevordering. Hierbij gebruik je kant-en-klare
methodieken.
Als de school ondersteuning wenst, krijg je dit door een coach: een alcohol- en drugpreventiewerker, CLB-medewerkers, gezondheidscoördinator, …

Nieuwe aspecten in het DOS
De ’Gids voor de school’ werd in 2015 geüpdatet. Wat is er veranderd?
• De school kan zelfstandig aan de slag.
• Ook als de school al een beleid heeft, biedt de gids handvatten om het te evalueren of updaten.
• Het thema gamen werd expliciet opgenomen als nieuw thema.
• De pijler structurele maatregelen in de schoolcontext kreeg een nieuwe invulling. Je kan hiervoor nieuwe methodieken gebruiken.
• Er is meer aandacht voor de inbedding van het DOS in je school. Dit door:
		
o een continue focus op hoe je je DOS kan communiceren naar alle betrokkenen. Je krijgt concrete aandachtspunten.
		
o continue aandacht voor deskundigheidsbevordering van je schoolteam, door middel van vormingen.
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Met de gids ‘Drugbeleid op School’ gaat de school zelf aan de slag.
Daarnaast bestaat een gids voor de coach, met aanvullende informatie voor preventiewerkers en anderen die
een school coachen bij het ontwikkelen van het Drugbeleid op School.

Prijs / bestelinfo
De gids kan gratis gedownload worden via de online catalogus van VAD (www.vad.be/materialen).
Hij kan ook besteld worden aan € 12 per exemplaar.

Meer weten?
Voor meer info kan je terecht bij het regionaal CGG-preventiewerk tabak, alcohol en drugs, intergemeentelijke of lokale preventiewerkers en
de Logo’s: http://www.vad.be/preventie-en-hulpverlening
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