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Dit protocol is bedoeld voor gemeentes en regio’s die voor 
hun VO en VSO scholen gebruik willen maken van het 
landelijke keurmerk van de Alcoholvrije School van het Nederlands Instituut voor 
Alcoholbeleid (STAP). Onderstaande  condities zijn noodzakelijk voor een goede 
implementatie van het keurmerk op regionaal niveau. Gemeentes en regio’s die ervoor 
zorgen dat deelnemende scholen voldoen aan de keurmerkcriteria, transparantie van 
schoolbeleid garanderen en bijdragen aan de zichtbaarheid van de Alcoholvrije School 
kunnen aanspraak doen op het keurmerk.  
 
 

1. Nulmeting 
• Alle scholen in de regio worden op de hoogte gesteld van de mogelijkheid om deel te 

nemen aan het keurmerk.   
• Vooraf vullen directies van deze scholen een enquête in die inzicht geeft in het 

huidige alcoholbeleid en in het draagvlak voor een alcoholvrij beleid. Wenselijk maar 
niet verplicht is om een onderzoek naar het alcoholgebruik en het alcoholbeleid op de 
scholen uit te laten voeren door STAP. Dit onderzoek gaat volgens een beproefde 
methode en is gekoppeld aan landelijk onderzoek naar alcoholgebruik en 
alcoholbeleid op scholen. 

• De enquête of het onderzoek geeft een overzicht van de scholen die voldoen aan alle 
keurmerkcriteria, van de scholen die alcoholvrij willen worden maar nog niet voldoen 
aan alle criteria en van de scholen die niet alcoholvrij willen worden. Per school is te 
zien op welke punten het alcoholbeleid nog verbeterd kan worden. 

 
2. Advisering 
De scholen krijgen de juiste informatie om te kunnen omschakelen naar een alcoholvrij 
beleid (de brochure Praktische tips voor Alcoholvrije Scholen en de website 
www.alcoholvrijomgeving.nl met praktijkvoorbeelden van STAP). Wanneer blijkt dat een 
school meer ondersteuning nodig heeft bij de invoering van het beleid, biedt de 
gemeente of regio dat aan of schakelt STAP in voor deze advisering. 
 
3. Tekenen en uitreiking 
De scholen die voor het keurmerk in aanmerking komen zijn op de hoogte van de criteria 
waaraan een alcoholvrije school moet voldoen en weten dat de gemeente of regio de 
school zal monitoren volgens het door STAP opgestelde protocol. Scholen ondertekenen 
het officiële document dat door STAP digitaal wordt opgestuurd. Schooldirecties printen 
het document, zetten hun handtekening eronder en sturen het per post of gescand per 
email retour. De regio of gemeente laat zelf een gevelbordje of een andere uiting met het 
logo van de Alcoholvrije School erop maken.  
Het moment van uitreiking is een officieel en feestelijk moment waarbij een bestuurder of 
afgevaardigde aanwezig is en zoveel mogelijk regionale pers. Vooraf wordt de pers 
uitgenodigd. 

 
4. Monitoring 
De scholen die het keurmerk dragen worden in het opeenvolgende jaar gescreend op de 
vijf criteria waaraan de scholen moeten voldoen. De directies worden gevraagd om een 
enquête in te vullen waarbij ze de volgende vragen beantwoorden: 

 
1. Reglement: zijn de alcoholregels opgenomen in het reglement en in de schoolgids? 



 
2. Schoolfeesten – Wanneer is het mogelijk een schoolfeest te bezoeken? 

 
Eenmalig bezoekt de gemeente/ regio in overleg met de school een schoolfeest voor 
observaties. Het is ook mogelijk om een leerling van de school in te schakelen om deze 
observaties te doen. De volgende vragen worden in de observatie meegenomen:  
• Is het feest als alcoholvrij aangekondigd? 
• Wordt er alcohol verkocht? 
• Zijn er leerlingen te zien die alcohol mee hebben genomen? 
• Is er controle op meesmokkelen? 
• Wordt er getest op indrinken, zijn er alcoholtesters? 

 
3. Werkweken – Kunt u een docent noemen die mee gaat op werkweken?  
Deze docent wordt door de gemeente/ regio gebeld voor een paar korte vragen over het 
alcoholbeleid op de werkweek. 
• Is er vooraf een brief naar ouders gestuurd met de alcoholregels? 
• Neemt de school blaastesten mee? 
• Hoeveel vrije tijd hebben leerlingen waarin ze zelf alcohol kunnen kopen? 
• Worden de sancties die gelden bij alcoholgebruik uitgevoerd (schorsing, naar huis 

sturen, ouders inlichten)? 
• Drinken docenten in functie en/ of in bijzijn van leerlingen? 
• Extra vraag: Moesten leerlingen een contract tekenen vooraf over alcoholgebruik? 

 
4. Communicatie  

• Staat het logo van de Alcoholvrije school op de website, schoolgevel, en 
eventueel in de nieuwsbrief? 

• Zijn de docenten op de hoogte: is het in een teamvergadering besproken? 
• Zijn de leerlingen op de hoogte, is het bekend gemaakt? 
• Zijn de ouders op de hoogte: is het in de ouderraad besproken en is er een 

brief naar alle ouders gestuurd? 
 

5. Voorlichting 
• Zijn er voorlichtingslessen over alcohol (minimaal eenmaal in de schoolcarrière)? 

 
6. Extra vraag: wat zijn problemen waar de scholen tegenaan lopen bij de invoering van 

het alcoholvrije beleid? 
Bijv leegloop van feesten, moeilijke financiering van feesten, ouders die het beleid te 
streng vinden, leerlingen die in opstand komen 

 
 

5. Communicatie 
In alle interne en externe communicatie-uitingen over het keurmerk van de Alcoholvrije 
School wordt STAP genoemd als eigenaar van het keurmerk.  
 
 


