
BIJLAGE 3 bij schoolreglement  

VISIETEKST OVER LEGALE EN ILLEGALE DRUGS 
 
 
Alle opgroeiende jongeren worden op een bepaald moment geconfronteerd met legale of illegale 
drugs. Aangezien de maatschappij niet stopt aan de schoolpoort, heeft het geen zin dit onderwerp 
uit de weg te gaan. De kop in het zand steken is dwaas; veeleer is het de boodschap het thema 
bespreekbaar te maken en een goede strategie uit te stippelen. Binnen de regio Voorkempen willen 
we dan ook expliciet aan deze realiteit aandacht schenken. 
 

Deze visietekst is het resultaat van overleg tussen de middelbare scholen van de regio¹, de CLB’s van 
Malle en Zoersel, de gemeenten Brecht en Zoersel, de interpolitiezone Voorkempen en het centrum 
voor geestelijke gezondheidszorg Vagga-Altox. Wij vonden het wenselijk om naar de buitenwereld 
toe een gezamenlijke visie te formuleren. De globale lijnen daarvan doen geen afbreuk aan de 
aandacht voor het concrete individu.  
 

De schoolreglementen van de betrokken onderwijsinstellingen verwoorden bondig maar duidelijk 
het standpunt van elke school met betrekking tot legale en illegale drugs. Jongeren hebben nood aan 
helderheid, en de school moet hen stimuleren om bewuste en verantwoordelijke keuzes te maken. 
 

Legale drugs zoals alcohol, tabak en geneesmiddelen kennen we al langer. Dit wil helemaal niet 
zeggen dat we er altijd en overal gepast mee omgaan: ze kunnen onze gezondheid en veiligheid 
ernstig in gevaar brengen. De scholen voeren dan ook een sterke ontradingspolitiek. Bezit noch 
gebruik van alcohol wordt toegestaan, en ook roken is verboden. Het toedienen van medicatie op en 
door de school wordt zoveel mogelijk beperkt.  
 

Wat illegale drugs betreft streven alle scholen naar een consequente aanpak zoals gespecificeerd in 
hun schoolreglement en conform de actuele wetgeving. Bezit, gebruik, onder invloed zijn of dealen 
van illegale drugs is verboden. De aanpak is voor alle leerlingen dezelfde. Omdat de school in haar 
controlemogelijkheden eerder beperkt is, kan het probleem in sommige gevallen slechts aangepakt 
worden met behulp van de daartoe bevoegde instanties, waaronder de politie. Deze wordt gezien als 
een partner en wordt ingeschakeld als een externe gezagsinstantie die tussenkomt wanneer 
leerlingen hun medewerking niet willen verlenen. 
 

Elke school voert een zorgbeleid, ook naar leerlingen die problemen hebben of in de problemen 
dreigen te geraken met legale of illegale drugs. Afhankelijk van de school kunnen zij voor hulp terecht 
bij kernleerkrachten, vertrouwensleerkrachten of –leerlingen, opvoeders,  klassenleraren of directie. 
Alle vakleerkrachten hebben doorverwijsplicht. Leerlingen met een drugsverleden moeten een 
nieuwe kans kunnen krijgen. 
 

Het CLB speelt een ondersteunende en meer gespecialiseerde rol. 
 

De ouders blijven als eersten verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Door het 
schoolreglement te ondertekenen geven zij aan dat ze de visie van de school ondersteunen. De 
onderwijsinstellingen verwachten dan ook dat de ouders constructief meewerken, in het belang van 
hun eigen kinderen. 
 
 
 
 
 

(1) Immaculata Instituut, Oostmalle; Koninklijk Atheneum, Oostmalle; Mariagaarde Instituut, Westmalle; Maris Stella Instituut, 
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