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Samenvatting 
 

In Rotterdam is door Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP) in samenwerking met de GGD 

Rotterdam-Rijnmond een regionaal project opgezet waarin scholen voor het voortgezet onderwijs (VO) 

enthousiast gemaakt worden voor de Alcoholvrije School. Doel van het project is om de scholen met 

voldoende draagvlak en mogelijkheden voor een alcoholvrij beleid te identificeren en deze scholen 

verder te informeren over het opzetten van de Alcoholvrije School.  

STAP wil met dit project ertoe bijdragen dat de leefomgeving van jongeren tot 18 jaar zoveel mogelijk 

alcoholvrij wordt. Dit regionale project is onderdeel van het landelijke project Alcoholvrije Omgeving. 

Om een zo alcoholvrij mogelijke leefomgeving voor jongeren te kunnen bewerkstelligen zullen vooral 

volwassenen daartoe het initiatief moeten nemen. Volwassenen kunnen ertoe bijdragen dat de 

beschikbaarheid van alcohol in de omgeving van jongeren zoveel mogelijk wordt beperkt. Belangrijke 

volwassenen in het leven van jongeren zijn docenten.  

Door middel van enquêtes onder scholieren van 23 scholen en van interviews onder schooldirecties 

van 5 scholen is een beeld verkregen van het alcoholgebruik en het alcoholbeleid op Rotterdamse 

scholen. Dit rapport beschrijft de resultaten van beide onderzoeken die zijn uitgevoerd in de periode 

maart tot en met juli 2011. Deze resultaten zijn ter vergelijking naast de resultaten van eerder 

uitgevoerd landelijk onderzoek onder VO scholen gelegd (Verhoef, 20111). Op basis hiervan zijn 

conclusies en aanbevelingen voor de regio Rotterdam geformuleerd. Deze resultaten, conclusies en 

aanbevelingen worden gepresenteerd aan de gemeente en de scholen in Rotterdam. Scholen met 

een groot draagvlak voor alcoholvrij beleid worden vervolgens aangemoedigd om de stap te zetten 

naar de Alcoholvrije School.  

 

De belangrijkste conclusies zijn: 

 

• In Rotterdam worden op 15 van de 23 (65%) onderzochte scholen alcoholvrije feesten 

georganiseerd, dat is hoger dan het landelijk gemiddelde van 56% in 2011 (Verhoef, 2011). 

• Op 16 van de 23 (70%) onderzochte Rotterdamse scholen zijn ook de werkweken alcoholvrij. 

Dat is iets minder dan het landelijk gemiddelde van 75%. In Rotterdam zegt toch 50% van de 

leerlingen wel eens alcohol te drinken tijdens werkweken.  

• Minder Rotterdamse leerlingen drinken op schoolfeesten alcohol (40% van de Rotterdamse 

leerlingen heeft wel eens alcohol gedronken op een schoolfeest t.o.v. 68% landelijk). Er is 

vervolgonderzoek nodig om dit verschil te kunnen verklaren.  

• In Rotterdam organiseert 23% van de scholen de schoolfeesten op een externe locatie en nog 

eens 43% van de scholen organiseert zijn schoolfeest afwisselend op school en in de horeca. 

Op deze locaties heeft de school te maken met (horeca)personeel dat gedeeltelijk 

verantwoordelijk is voor de alcoholverstrekking aan de leerlingen. 

                                                           
1 Verhoef, I. (2011). Drinken op school. Landelijk scholierenonderzoek naar alcoholverstrekking en het alcoholgebruik binnen 
het voortgezet onderwijs en op schoolfeesten. Utrecht: STAP 
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• Onder schooltijd wordt er in Rotterdam door net zoveel leerlingen gedronken als op de 

gemiddelde landelijke school. Zestien procent van de leerlingen zegt wel eens gedronken te 

hebben onder schooltijd.  

• Drie van de vijf ondervraagde scholen geven aan alcoholvrij te willen worden. Eén school wil 

het keurmerk dragen. De andere scholen verwachten wel de nodig weerstand en geven aan 

gezamenlijk optrekken en advies te waarderen. De andere twee scholen geven aan dat 

alcoholbeleid niet de prioriteit nummer 1 is. Schooldirecties zeggen de maatschappelijke 

verantwoordelijkheid te voelen om een duidelijk alcoholbeleid te formuleren. Sommige scholen 

zijn in eerste instantie niet bereid om een alcoholvrij beleid in te voeren vanwege de 

verwachte weerstand van staf, leerlingen of ouders. Als argument wordt de brede 

maatschappelijke acceptatie van alcohol genoemd. Wellicht denken deze scholen er anders 

over na de informatiebijeenkomst over de Alcoholvrije School in oktober. 

 

De belangrijkste aanbevelingen zijn:  

 

• STAP adviseert het invoeren en het duidelijk communiceren van een volledig alcoholvrij beleid 

op Rotterdamse scholen. Het maakt het voor scholen een stuk eenvoudiger om de regels op 

werkweken en schoolfeesten te handhaven. Nu wordt er nog op een aantal scholen 

onderscheid gemaakt in alcoholgebruik tussen 16-plussers en 16-minners. Als voor alle 

leeftijden een alcoholvrij beleid geldt, komt dit ten goede aan de veiligheid op school en de 

leerprestaties van de leerlingen.  

• Advies is om alcoholvrije werkweken in te voeren met scherpere handhaving van de regels, 

bijvoorbeeld door middel van tassencontroles, alcoholtesters en meer toezicht. Goede 

communicatie daarover naar ouders en leerlingen is een vanzelfsprekende voorwaarde. 

• Voor schoolfeesten in de horeca dient er extra aandacht besteed te worden aan de 

handhaving van de regels door het horecapersoneel. Dit kan bijvoorbeeld door beter en meer 

toezicht of door helemaal geen alcohol meer te verstrekken. 

• Scholen kunnen het alcoholgebruik onder schooltijd tegengaan door zeer duidelijk te 

communiceren dat alcoholgebruik niet is toegestaan en maatregelen te nemen als leerlingen 

dit overtreden (schorsing). Daarnaast kunnen scholen vaker overdag controles houden op 

drankgebruik zoals kluiscontroles, tassencontrole, alcoholtesters of sociale controle door 

leraren. Ook kunnen scholen overleggen met eventuele verkooppunten nabij de school over 

het verstrekken van alcohol aan leerlingen.  

• Advies aan de Rotterdamse scholen is om gezamenlijk op te trekken in het formuleren van 

alcoholvrij beleid. Dit kan bereikt worden door ten eerste de regels helder en duidelijk te 

communiceren en vervolgens maatregelen te treffen als leerlingen de regels overtreden. 

Duidelijke communicatie over het alcoholbeleid naar leerlingen en ouders helpt hierbij. De 

scholen kunnen zich voeden met informatie over de risico’s van alcohol en de voordelen van 

een alcoholvrij beleid op de komende bijeenkomsten in Rotterdam over de Alcoholvrije 

School. 
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1. Inleiding 
 
Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP) wil ertoe bijdragen dat de leefomgeving van  

jongeren tot 18 jaar zoveel mogelijk alcoholvrij wordt. Daartoe voert STAP het project Alcoholvrije 

Omgeving uit. Om een zo alcoholvrij mogelijke leefomgeving voor jongeren te kunnen bewerkstelligen 

zullen vooral volwassenen daartoe het initiatief moeten nemen. Volwassenen kunnen ertoe bijdragen 

dat de beschikbaarheid van alcohol in de omgeving van jongeren zoveel mogelijk wordt beperkt. 

Belangrijke volwassenen in het leven van jongeren zijn, naast de ouders, de docenten. De Alcoholvrije 

School is dan ook een belangrijk onderdeel van een alcoholvrije omgeving voor jongeren. De school 

en de schooltijd zijn erg bepalend in de opvoeding van een kind. Scholen vervullen een 

verantwoordelijke functie en het kan niet de bedoeling zijn dat jongeren in deze omgeving in aanraking 

komen met een middel dat juist voor hen erg schadelijk is. Behalve op scholen richt dit project zich 

ook op ouders, campings, sportverenigingen en scouting. 

 

In Rotterdam is door STAP in samenwerking met de GGD Rotterdam-Rijnmond een regionaal project 

opgezet waarin scholen in het voortgezet onderwijs (VO) enthousiast gemaakt worden voor de 

Alcoholvrije School. Doel van het project is om de scholen met voldoende draagvlak en mogelijkheden 

voor een alcoholvrij beleid te identificeren en deze scholen verder te informeren over het opzetten van 

de Alcoholvrije School. Dit regio-project is een van de vier regionale projecten die momenteel in 

Nederland lopen. Daarnaast coördineert STAP het landelijke project Alcoholvrije Omgeving waarin 

onder andere landelijk onderzoek plaatsvindt naar het alcoholgebruik en het alcoholbeleid op scholen 

en diverse initiatieven voor een alcoholvrije omgeving worden aangemoedigd.  

Dit Rotterdamse regio-project is opgedeeld in twee fasen: de onderzoeksfase en de 

kennismakingsfase. In de onderzoeksfase wordt het huidige alcoholgebruik en het alcoholbeleid op 

Rotterdamse VO scholen onderzocht middels enquêtes en interviews. Om te achterhalen wat het 

huidige alcoholgebruik tijdens door Rotterdamse scholen georganiseerde activiteiten is, zijn enquêtes 

gehouden onder 142 leerlingen van 23 Rotterdamse scholen. Er zijn vragen gesteld over 

schoolfeesten, werkweken en alcoholgebruik onder schooltijd. Vragen over het alcoholbeleid zijn 

daarin ook meegenomen. De status en wensen met betrekking tot het alcoholbeleid zijn verder 

onderzocht in interviews met schooldirecties van vijf Rotterdamse VO scholen. In deze 

beleidsverkenningen is het draagvlak voor de Alcoholvrije School onderzocht.  

In de kennismakingsfase informeren we de scholen over het concept van de Alcoholvrije School door 

middel van twee conferenties. Doel van de conferenties is om de scholen waar een draagvlak 

aanwezig is om alcoholvrij beleid te formuleren te informeren over de wijze waarop de Alcoholvrije 

School kan worden ingevoerd en welke praktische problemen daartoe dienen te worden opgelost. 

De laatste jaren is er steeds meer bekend geworden over de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik 

op jonge leeftijd. Het heeft nadelige effecten op de hersenontwikkeling bij pubers wat o.a. kan leiden 

tot achteruitgang in intellectuele vaardigheden (creativiteit, geheugen, zelfcontrole). Wie te vroeg 

begint met regelmatig drinken heeft op latere leeftijd een 4 keer zo grote kans op verslaving (Grant en 
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Dawson, 20072). Het alcoholgebruik onder jongeren in Nederland is hoog, blijkt onder andere uit 

cijfers van het Trimbos-Instituut (Dorsselaer, 20103). Van alle jongeren op het voortgezet onderwijs 

heeft 79% ooit alcohol gedronken: ongeveer evenveel meisjes (77%) als jongens (81%). Daarbij blijkt 

dat 36% van de jongeren in de maand voorafgaand aan het onderzoek vijf of meer glazen heeft 

gedronken op één gelegenheid (binge drinking). Binge drinken is een vorm van overmatig en 

schadelijk alcoholgebruik. 

De resultaten van het Rotterdamse onderzoek onder scholieren leggen we naast die van landelijk 

onderzoek uit 2011 onder scholieren van VO scholen. Dit landelijk onderzoek is een herhaling van 

eerdere onderzoeken onder VO scholieren uit 2005 en 2009 (Mulder, 20054, Bos, v.d., 20095, 

Verhoef, 20116). In 2011 is dit onderzoek uitgevoerd op 47 scholen voor het voortgezet onderwijs 

verspreid over het hele land. In 2009 bleek dat er sinds 2005 op steeds minder scholen alcohol op 

schoolfeesten en andere activiteiten wordt verstrekt. Tussen 2009 en 2011 constateren we geen 

verdere daling. In cijfers: in 2005 werd op 38 van de 50 scholen alcohol verstrekt tijdens 

schoolfeesten, en in 2009 op 27 van de 43 onderzochte scholen. In 2011 werd op 26 van de 47 

scholen alcohol op een schoolfeest verstrekt. Scholen die op schoolfeesten alcohol schonken, 

hanteren de (vanzelfsprekende) regel dat aan leerlingen onder de 16 geen alcohol verstrekt wordt. 

Toch dronk meer dan de helft (51%) van de leerlingen onder de 16 jaar in 2005 alcohol op het 

schoolfeest. In 2009 is dat aantal gedaald naar 33% en in 2011 ligt het percentage op 34%. Ruim 

eenderde van de jongeren gaf aan wel eens in te drinken voor een schoolfeest en circa een vijfde 

heeft wel eens alcohol onder schooltijd gedronken (dit geldt voor alle drie de onderzochte jaren).  

Hoofdvraag van dit onderzoek: 

In welke mate wordt er op scholen voor het voortgezet onderwijs in Rotterdam alcohol verstrekt aan 

leerlingen en hoe kenmerkt het alcoholgebruik van leerlingen zich tijdens en rondom schooltijden, op 

werkweken en op schoolfeesten? 

Deelvragen: 

1.  Hoe is het alcoholgebruik en het alcoholbeleid op Rotterdamse scholen in vergelijking met 

landelijk alcoholgebruik en alcoholbeleid anno 2011? 

2. Wat doen de Rotterdamse scholen op dit moment aan alcoholbeleid? 

3. Wat motiveert de scholen om aandacht te besteden aan alcoholbeleid? 

4. Hoe ziet volgens de scholen de meest ideale situatie eruit met betrekking tot alcoholbeleid? 

                                                           
2 Grant, B.F., Dawson, D.A. (2007), Age at onset of alcohol use and its association with DSM-IV alcohol abuse and 
dependence: Results from the National Longitudinal Alcohol Epidemiologic Survey, National Institute on Alcohol Abuse and 
Alcoholism. 
3 Dorsselaer S van, et al. (2010), HBSC 2009. Gezondheid, welzijn en opvoeding van jongeren in Nederland. Utrecht, Trimbos-
instituut. 
4 Mulder, J. (2005). Drinken op school. Landelijk scholierenonderzoek naar alcoholverstrekking en het alcoholgebruik binnen 
het voortgezet onderwijs en op schoolfeesten. Utrecht: STAP 
5 Bos, V. v.d. (2009). Drinken op school. Landelijk scholierenonderzoek naar alcoholverstrekking en het alcoholgebruik binnen 
het voortgezet onderwijs en op schoolfeesten. Utrecht: STAP 
6 Verhoef, I. (2011). Drinken op school. Landelijk scholierenonderzoek naar alcoholverstrekking en het alcoholgebruik binnen 
het voortgezet onderwijs en op schoolfeesten. Utrecht: STAP 
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Leeswijzer:  

In hoofdstuk 2 wordt kort de methode van onderzoek besproken, waarna in hoofdstuk 3 de 

onderzoeksresultaten worden beschreven. In hoofdstuk 4 wordt de vergelijking gemaakt met het 

landelijk onderzoek. Hoofdstuk 5 bevat de conclusie en aanbevelingen. De vragenlijsten voor 

leerlingen en schooldirecties zijn opgenomen in bijlage 1 en 2. In bijlage 3 is een kaart van Rotterdam 

opgenomen met de scholen die hebben deelgenomen aan het leerlingenonderzoek. 
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2. Onderzoeksopzet 
 
In de volgende paragrafen worden achtereenvolgens de methode van onderzoek, de procedure en de 

demografische kenmerken van de respondenten besproken.  

 

2.1. Methode van onderzoek 

Het leerlingenonderzoek is uitgevoerd aan de hand van gestructureerde vragenlijsten die aan 

scholieren uit het voortgezet onderwijs zijn voorgelegd (zie bijlage 1). De vragenlijst bestaat uit 24 

gesloten vragen over de verstrekking en het gebruik van alcohol op middelbare scholen. De vragenlijst 

is gebaseerd op de vragenlijsten voor het landelijk onderzoek, aangepast aan de steekproefgrootte 

van dit Rotterdamse onderzoek. 

Per school zijn 5 à 6 leerlingen geënquêteerd. In totaal zijn 142 leerlingen ondervraagd. Uit landelijk 

onderzoek blijkt dat bij 5 vragenlijsten per school er een consistent beeld ontstaat van het 

alcoholbeleid op een school (Mulder, 20057). De 142 vragenlijsten zijn afgenomen bij jongeren van 23 

VO scholen uit alle klassen. Alle scholen zijn in maart 2011 bezocht. De selectie van de scholen is 

gebaseerd op een zo goed mogelijke geografische spreiding van de scholen over de stad Rotterdam. 

Er zijn ongeveer evenveel scholen in Rotterdam Noord als in Rotterdam Zuid bezocht. Daarnaast zijn 

er zowel openbare scholen als scholen voor bijzonder onderwijs bezocht. Ook is geselecteerd op 

basis van het opleidingsniveau. Leerlingen van het VMBO, HAVO en VWO zijn gevraagd aan het 

onderzoek deel te nemen. Voor de spreiding en de namen van de scholen zie bijlage 3. Tijdens de 

selectie van de leerlingen is rekening gehouden met de spreidingscriteria geslacht, leeftijd en leerjaar.  

De interviews onder schooldirecties zijn uitgevoerd aan de hand van vragenlijsten (zie bijlage 2 voor 

een voorbeeld). Deze vragenlijsten bevatten vragen over de volgende thema’s: het 

genotmiddelenbeleid voor schoolfeesten, voor werkweken en onder schooltijd, en het draagvlak en de 

mogelijkheden voor alcoholvrij beleid. De vragenlijsten zijn per school opgesteld aan de hand van 

resultaten van de leerlingen enquêtes. De vijf scholen zijn geselecteerd aan de hand van de volgende 

spreidingscriteria: geografische ligging, signatuur en opleidingsniveau.  

 

2.2. Procedure 

De onderzoekers bezochten onaangekondigd de school en vroegen aan een aantal leerlingen of ze 

een vragenlijst wilde invullen. De leerlingen zijn willekeurig benaderd tijdens tussenuren of pauzes op 

of rond het schoolplein. De leerlingen konden anoniem deelnemen aan het onderzoek en waren niet 

verplicht tot deelname. Het invullen van de vragenlijsten duurt ongeveer 10 minuten. 

2.3. Demografische variabelen  

Aan het onderzoek hebben leerlingen van de verschillende opleidingsniveaus, leeftijden, geslacht en 

leerjaren deelgenomen.  

                                                           
7 Mulder, J. (2005). Drinken op school. Landelijk scholierenonderzoek naar alcoholverstrekking en het alcoholgebruik binnen het 
voortgezet onderwijs en op schoolfeesten. Utrecht: STAP 
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• Opleidingsniveau: 36% VMBO, 32% Havo, 32% VWO 

• Leerjaar: 1e klas 19%, 2e klas 23%, 3e klas 17%, 4e klas 23%, 5e klas 13%, 6e klas 5% 

• Geslacht: Jongens 56%, meisjes 44%  

• Gemiddelde leeftijd: 15 jaar 
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3. Onderzoeksresultaten leerlingenenquête 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de leerlingenenquête naar het alcoholgebruik en het 

alcoholbeleid op Rotterdamse scholen beschreven. De resultaten die worden beschreven gaan over 

de organisatie van schoolfeesten, het alcoholgebruik op schoolfeesten, indrinken voorafgaand aan 

schoolfeesten, het alcoholgebruik tijdens werkweken/kampen en het alcoholgebruik van leerlingen 

tijdens schooluren.  

3.1. De organisatie van schoolfeesten  

Wel of geen schoolfeesten 

Van de 23 onderzochte scholen organiseren er 20 schoolfeesten. Drie scholen organiseren geen 

schoolfeesten. Schoolfeesten worden redelijk goed bezocht, 71% van de leerlingen bezoekt zijn of 

haar schoolfeest.  

 

Locatie van schoolfeesten 

Op 8 scholen (34%)  vinden de schoolfeesten plaats op de school zelf, en nog eens 10 scholen (43%) 

organiseren zijn schoolfeesten afwisselend op school en in de horeca. Vier scholen (16%) organiseren 

schoolfeesten die altijd plaatsvinden in de horeca, meestal in een café of discotheek. De overige 7% 

van de scholen organiseert schoolfeesten op andere locaties zoals op een boot.  
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Indeling van de schoolfeesten 

Van de scholen organiseren 5 scholen (23%) aparte feesten voor onder- en bovenbouw en 5 scholen 

(11%) scheidt de onder- en de bovenbouw door de avond in twee tijdseenheden te verdelen. De 

bovenbouw komt dan op een later tijdstip naar het feest, wanneer de onderbouw naar huis gaat. Zo 

kunnen 16-minners geen alcohol drinken. 

Figuur 1. Locaties van Rotterdamse schoolfeesten  (n=23 scholen). 
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Alcoholverstrekking op schoolfeesten 

Van de 23 scholen verstrekken 8 scholen alcohol op schoolfeesten. Dat komt overeen met 35% (zie 

figuur 2). Op 65% van de scholen zijn de schoolfeesten alcoholvrij. Op scholen die alcohol verkopen 

wordt de wettelijke regel gehanteerd dat aan leerlingen onder de 16 geen alcohol mag worden 

verstrekt. Van vier scholen is het uit het leerlingenonderzoek niet op te maken wat precies de regels 

met betrekking tot de verstrekking van alcohol zijn. Het is mogelijk dat de leerlingen niet bekend zijn 

met de regels. Tabel 1 geeft aan hoe de alcoholverstrekking op Rotterdamse schoolfeesten en 

werkweken geregeld is. 

 

 Tabel 1. Wel of geen alcoholverstrekking tijdens sc hoolfeesten en werkweken 

 Aantal scholen met 

schoolfeesten 

Aantal scholen met 

werkweken 

Schenken geen alcohol 11 15 

Schenken wel alcohol 8 7 

Onbekend/ n.v.t. 4 1 

Totaal 23 23 

 

 

 

 

Figuur 2. Percentage scholen dat alcohol verstrekt op 

schoolfeesten (n=23 scholen). 
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3.2.  Alcoholgebruik algemeen en op schoolfeesten 

Alcoholgebruik algemeen 

Op de vraag of leerlingen in het algemeen ooit wel eens alcohol hebben gedronken antwoord 60% 

bevestigend. De leeftijd van de leerlingen die wel eens alcohol hebben gedronken is te zien in figuur 

3. Van de 13-jarigen en 14-jarigen heeft gemiddeld 42% wel eens alcohol gedronken. Van de 15-

jarigen heeft 89% wel eens alcohol gedronken. Van de leerlingen vanaf 16 jaar heeft 69% wel eens 

alcohol gedronken. Het opleidingsniveau lijkt niet bepalend voor het alcoholgebruik. Van alle niveaus 

blijkt ongeveer 60% wel eens alcohol gedronken te hebben. 
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Alcoholgebruik op schoolfeesten  

Veertig procent van de leerlingen van scholen waar tijdens schoolfeesten alcohol wordt geschonken 

drinkt wel eens alcohol tijdens het feest. Dit gaat in totaal om 19 van de 48 jongeren, verspreid over 

de acht scholen waar alcohol geschonken wordt. Van deze 19 jongeren die drinken op schoolfeesten 

zijn er vijf jonger dan 16. Deze steekproef is te klein om conclusies te trekken over de invloed van de 

leeftijd op het alcoholgebruik, maar het geeft wel aan dat er dus wel degelijk jongeren van onder de 16 

alcohol drinken op schoolfeesten. Het aantal van vijf 16-minners kan in werkelijkheid hoger liggen 

omdat jongeren de neiging hebben om sociaal wenselijk te antwoorden.  

 

3.3. Indrinken voorafgaand aan schoolfeesten  

Een deel van de jongeren drinkt in voordat ze naar een schoolfeest gaan. Ze komen dan voorafgaand 

aan een feestje bij elkaar om thuis, bij vrienden of bijvoorbeeld op straat alcohol te drinken. Van de 

ondervraagde jongeren geeft 18% aan wel eens in te drinken voorafgaand aan een schoolfeest (zie 

figuur 4). Het gaat om 16 jongeren in totaal waarvan 5 meisjes en 11 jongens. De meeste jongeren die 

indrinken, doen dat thuis of bij vrienden (10). De overige 6 drinken op een hangplek op straat of in een 

Figuur 3. Percentage van de Rotterdamse scholieren 

dat wel eens alcohol heeft gedronken (n=142). 
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Een manier om indrinken van jongeren te voorkomen is om aan de deur te controleren op 

drankgebruik. Op 8 scholen (35%) uit het onderzoek wordt regelmatig gecontroleerd of leerlingen 

hebben ingedronken. Op nog eens 8 scholen (35%) wordt soms gecontroleerd op indrinken. In totaal 

vindt op 16 van de 23 (70%) scholen controles plaats. Op 8 van de scholen gebeurt dit op een 

subjectieve manier door de leraren zelf zonder blaastest: ze observeren dan het gedrag van leerlingen 

en proberen te ruiken of er alcohol gedronken is. In tabel 2 is de methode van controle weergegeven.  

Tabel 2. Controle op indrinken 

Type controle op indrinken Aantal scholen  

Objectieve controle met blaastest 8  

Subjectieve controle door leraren 8 

Geen controle 3 

Onbekend/ n.v.t. 4 

Totaal 23 

 

Een ander probleem is het meesmokkelen van alcohol naar schoolfeesten. Drie procent van de 

leerlingen neemt wel eens stiekem alcohol mee naar een schoolfeest. 

3.4.  Alcohol tijdens kampweken en/of werkweken 

Van de 23 scholen die deelnamen aan dit onderzoek organiseren 22 scholen werk- en/of kampweken. 

Figuur 4. Percentage van de Rotterdamse scholieren dat wel eens 

indrinkt voorafgaand aan een schoolfeest (n=142). 
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Uit het onderzoek blijkt dat het op 7 van de 22 scholen is toegestaan dat er tijdens kamp- en 

werkweken alcohol wordt gedronken: op 15 scholen wordt alcoholgebruik niet toegestaan (zie tabel 1). 

Er wordt op deze scholen alleen alcohol toegestaan aan leerlingen van 16 jaar en ouder. Naast de 

16+ regel hebben enkele scholen bepaalde uren of momenten vastgesteld waarin jongeren van 16 

jaar en ouder mogen drinken.  
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In figuur 5 wordt weergegeven in hoeverre er daadwerkelijk alcohol gedronken wordt tijdens 

werkweken van Rotterdamse scholen. Uit deze figuur blijkt dat hoewel het op 16 scholen (70%) niet is 

toegestaan om alcohol te drinken tijdens werk- en of kampweken, het op 12 scholen (54%) wel 

gebeurt. 

3.5. Alcoholgebruik onder schooltijd  

Aan de Rotterdamse leerlingen is gevraagd of zijzelf of klasgenoten van hen wel eens alcohol hebben 

gedronken tijdens een tussenuur of pauze. Van de leerlingen antwoordt 33% bevestigend op de vraag 

of een klasgenoot wel eens alcohol heeft gedronken onder schooltijd. Dat zijn in totaal 46 van de 142 

leerlingen. Wanneer er gevraagd wordt of ze zelf wel eens alcohol tijdens een tussenuur of pauze 

hebben gedronken, geeft 16% van de leerlingen aan dit wel eens gedaan te hebben (zie figuur 6). Dat 

zijn in totaal 22 van de 142 leerlingen. Het betreffen vooral leerlingen van 15 jaar (8 jongeren) die 

onder schooltijd drinken. Elf leerlingen van 16 jaar of ouder en drie leerlingen jonger dan 15 jaar 

geven zelf aan wel eens alcohol te drinken onder schooltijd.  

 

Figuur 5. Percentage Rotterdamse leerlingen dat aangeeft dat er alcohol wordt 

gedronken op een werkweek (n=142). 
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3.6.  Alcoholverstrekking in buurt van school 

Op de vraag of er binnen een straal van 250 meter van de school alcohol kan worden gekocht 

antwoord 89% van de leerlingen met ‘ja’. In bijna al deze gevallen gaat het om de verkoop van alcohol 

in een supermarkt of een slijterij.  

Figuur 6. Percentage Rotterdamse leerlingen dat aangeeft zelf wel 

eens alcohol onder schooltijd te hebben gedronken (n=142). 
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4. Alcohol op Rotterdamse scholen in vergelijking m et landelijk 
 

Het doel van dit hoofdstuk is om het alcoholgebruik en het alcoholbeleid op Rotterdamse scholen te 

vergelijken met dat van de Nederlandse scholen voor het voortgezet onderwijs anno 2011. Dit 

landelijke onderzoek is een herhaling van eerder onderzoek uit 2005 en 2009 (Mulder, 20058, Bos, 

v.d., 20099, Verhoef, 201110). De Rotterdamse steekproef bevat 142 leerlingen, de landelijke 

steekproef 704 leerlingen. De Rotterdamse onderzoekspopulatie is te klein om harde conclusies te 

trekken, maar geeft wel een goede indicatie van de Rotterdamse situatie ten opzichte van de 

landelijke situatie.  

4.1. De organisatie van schoolfeesten  

In Rotterdam organiseren 20 scholen (87%) schoolfeesten. Dit komt overeen met de landelijke 

resultaten waaruit blijkt dat in 2011 92% van de scholen schoolfeesten organiseren. Schoolfeesten 

worden in Rotterdam net zo goed bezocht als op scholen door het hele land (71%). Landelijk 

organiseert 72% van de scholen gescheiden schoolfeesten voor onder- en bovenbouw. Opvallend is 

dat dit in Rotterdam veel lager ligt: 23% organiseert volledig gescheiden feesten en 11% scheidt de 

onder- en de bovenbouw door de avond in twee tijdseenheden te verdelen.  

Veel scholen organiseren hun schoolfeesten op school in plaats van op externe locaties: 62% in 2011 

tegenover 51% in 2009 en 41% in 2005. In Rotterdam ligt dit aantal lager: op 34% van de scholen 

vinden de schoolfeesten plaats op de school zelf, en nog eens 43% van de scholen organiseert zijn 

schoolfeest afwisselend op school en in de horeca. De rest van de schoolfeesten vindt op andere 

locaties buiten de school plaats zoals in afgehuurde zalen en op boten.  

4.2. Alcoholgebruik op schoolfeesten  

In Rotterdam verstrekken 8 scholen (35%) alcohol op schoolfeesten. Dit percentage ligt aanmerkelijk 

lager dan het landelijke percentage van 56%. In 2011 drinkt 68% van de Nederlandse leerlingen die 

schoolfeesten met alcohol wel eens bezoeken, wel eens alcohol. In Rotterdam is dat met 40% een 

stuk lager. Van de leerlingen onder de 16 drinkt in 2011 eenderde (34%) alcohol op een schoolfeest 

waar dat verkrijgbaar is. In Rotterdam zijn er vijf van in totaal 28 16-minners die aangegeven hebben 

wel eens alcohol te drinken op een schoolfeest. Het ondervraagde aantal jongeren is te klein om het 

Rotterdamse percentage (18%) goed te kunnen vergelijken met het landelijke percentage (34%) 

4.3. Regels voor alcoholgebruik  

In 2011 hanteren alle onderzochte Nederlandse scholen de regel dat de alcoholverstrekking alleen is 

toegestaan vanaf 16 jaar. In Rotterdam anno 2011 hanteren 19 van de 23 scholen deze regel voor 

schoolfeesten en 22 van de 23 scholen hanteren deze regel voor werkweken. Op 11 scholen is 

                                                           
8 Mulder, J. (2005). Drinken op school. Landelijk scholierenonderzoek naar alcoholverstrekking en het alcoholgebruik binnen 
het voortgezet onderwijs en op schoolfeesten. Utrecht: STAP 
9 Bos, V. v.d. (2009). Drinken op school. Landelijk scholierenonderzoek naar alcoholverstrekking en het alcoholgebruik binnen 
het voortgezet onderwijs en op schoolfeesten. Utrecht: STAP 
10 Verhoef, I. (2011). Drinken op school. Landelijk scholierenonderzoek naar alcoholverstrekking en het alcoholgebruik binnen 
het voortgezet onderwijs en op schoolfeesten. Utrecht: STAP 
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alcoholverstrekking voor geen enkele leeftijdsgroep toegestaan op schoolfeesten en op 15 scholen is 

alcoholverstrekking voor geen enkele leeftijdsgroep toegestaan op werkweken. 

4.4. Indrinken en meesmokkelen  

Het aantal jongeren dat indrinkt voor een schoolfeest is landelijk 35% en in Rotterdam 18% (26 van de 

142 ondervraagde leerlingen). In 2011 hanteerden 23 (49%) van de 47 landelijk onderzochte scholen 

controles op indrinken, waarvan 8 (17%) scholen alcoholtesters gebruikten. In Rotterdam gebruiken 

relatief meer scholen alcoholtesters: 8 (35%) van de 23 scholen. Een ander probleem is het 

meesmokkelen van alcohol naar schoolfeesten. Drie procent van de Rotterdamse leerlingen zegt wel 

eens stiekem alcohol mee naar binnen te nemen op een schoolfeest. Dat is opvallend minder dan 

landelijk (11%).  

4.5. Werkweken 

Het aantal scholen dat werkweken organiseert waar alcohol gedronken wordt, is hoger dan je zou 

verwachten gezien de regels die de scholen stellen. Met andere woorden: leerlingen houden zich niet 

aan de regels wanneer alcoholgebruik op werkweken niet is toegestaan. Dit geldt zowel voor de 

landelijke steekproef als voor de Rotterdamse steekproef. Landelijk is op 75% van de scholen 

alcoholgebruik tijdens werk- en/of kampweken niet toegestaan, maar op 66% van de scholen wordt 

wel alcohol gedronken. In Rotterdam is alcoholgebruik tijdens werkweken op 16 scholen (70%) niet 

toegestaan. Toch drinkt 52% van de leerlingen wel eens alcohol tijdens werkweken.  

4.6.  Alcoholgebruik onder schooltijd  

De jongeren is gevraagd of zij wel eens alcohol hebben gedronken in een tussenuur of pauze. Het 

percentage jongeren uit het landelijke onderzoek dat wel eens alcohol heeft gedronken onder 

schooltijd is in 2011 21%, in Rotterdam is dat 16% (23 van de 142 ondervraagde leerlingen). Dat zou 

kunnen betekenen dat op een gemiddelde Rotterdamse school met 1000 leerlingen er 160 wel eens 

alcohol drinken onder schooltijd. Het aantal jongeren dat aangeeft dat een klasgenoot wel eens met 

alcohol op in de klas heeft gezeten is in Rotterdam 33%. Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde 

van 24% in 2011. 
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5.  Onderzoeksresultaten beleidsverkenning schooldi recties 
Voor dit deel van het onderzoek zijn vijf schooldirecties geïnterviewd van diverse typen scholen 

verspreid over de stad Rotterdam. Er is gevraagd naar het genotmiddelenbeleid en in specifieke zin 

naar het alcoholbeleid onder schooltijd, op schoolfeesten, op werkweken en tijdens andere door de 

school georganiseerde activiteiten. Daarnaast is gevraagd naar het draagvlak voor alcoholvrij beleid 

onder de staf, leraren, leerlingen en ouders. De wensen, mogelijkheden en belemmeringen om 

alcoholvrij beleid in te voeren zijn verkend. De scholen die zijn geïnterviewd blijven anoniem. De 

vragenlijst vindt u in bijlage 2. Onderstaande verslagen bieden een zo letterlijk mogelijke weergave 

van de uitspraken van schooldirecties en zijn dus geen feitelijkheden.  

• School 1: openbare HAVO/ VWO  

• School 2: christelijke VMBO school  

• School 3: openbaar gymnasium 

• School 4: christelijke scholengemeenschap  

• School 5: openbare VMBO school  

5.1.  Schoolfeesten 

School 1 

Schoolfeesten worden gedeeltelijk in horecagelegenheden gehouden. Daar gelden dezelfde regels als 

op school. Er wordt geen alcohol geschonken aan leerlingen onder de 16. Dit wordt gecontroleerd met 

polsbandjes. Boven de 16 is alcoholgebruik met mate toegestaan. Leerlingen boven de 16 krijgen een 

polsbandje en kunnen drank kopen aan de bar. Er zijn geen limieten aan het aantal glazen. Maar het 

personeel houdt wel in de gaten of leerlingen niet teveel kopen. En er zijn per schoolfeest vier ‘zware 

jongens ’ aanwezig. Dit zijn stevige docenten en conciërges die voortdurend in de gaten houden of 

leerlingen zich niet vreemd gedragen. Als ze vreemd gedrag opmerken worden leerlingen eruit 

gehaald en naar de EHBO post gebracht. Als blijkt dat ze teveel hebben gedronken worden de ouders 

gebeld en is de sanctie uitsluiting voor het volgende feest. Dit gebeurt gemiddeld 5 à 6 keer per feest. 

De school hanteert 1 keer per jaar een blaastest. De blaastest voor indrinken wordt niet bij elk feest 

afgenomen. Dit gebeurt door de politie. De visie van de school is dat de politie een groter gewicht 

geeft aan de test. De school wil niet bij elk feest testers inzetten, wat dan vindt de directie dat 

alcoholgebruik in een crimineel hokje komt. Er zijn 4 schoolfeesten per jaar.  

School 2 

Schoolfeesten worden gedeeltelijk in horecagelegenheden gehouden. Daar gelden dezelfde regels als 

op school. Er wordt nooit alcohol geschonken, ook niet aan leerlingen boven de 16. De docenten 

houden in de gaten of leerlingen zich niet vreemd gedragen. Als ze vreemd gedrag opmerken, worden 

leerlingen eruit gehaald voor een gesprek met de ouders. De communicatie is snel, direct en pro-
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actief. Er wordt onmiddellijk ingegrepen, dat geldt voor alle problemen: agressie, vervelend seksueel 

gedrag, drugs en alcohol. Door deze open cultuur en het juiste voorbeeldgedrag van docenten zijn er 

geen problemen op het gebied van alcoholgebruik. Het zal best wel eens voorkomen dat een leerling 

stiekem drinkt, maar dit komt zeer weinig voor. De handhaving is geen enkel probleem. In de 

onderbouw denkt men er niet eens aan om alcohol te gebruiken. In de bovenbouw is in enkele 

gevallen wel sprake van drugs- en agressieproblematiek. Blaastesten zijn daarom niet nodig. De 

leerlingen vinden het geen probleem dat er geen alcohol geschonken wordt. Ook de bovenbouw niet. 

Ze komen omdat het een gezellig feest is met leuke muziek. Ze vragen niet naar alcohol. 

School 3 

De opkomst op schoolfeesten is met 900 tot 1100 leerlingen hoog te noemen. Jaarlijks zijn er 4 tot 5 

feesten die georganiseerd worden door de feestcommissie. Deze commissie bestaat uit leerlingen van 

de school. Zij zorgen voor een goed programma met soms dure dj’s en locaties. Om dat te bekostigen 

is een aantal jaren geleden besloten om betalende introducés toe te laten op de feesten. De aantallen 

liepen op tot 1000 introducés en de feesten werden steeds populairder. De feesten zijn een begrip 

onder scholieren in Rotterdam Noord. Naar aanleiding daarvan heeft de school besloten het aantal 

introducés weer terug te schroeven tot 300. De school verstrekt polsbandjes aan scholieren boven de 

16 zodat zij alcohol kunnen kopen. De school handhaaft de verkoop van alcohol aan 16-plussers niet 

zelf. Die verantwoordelijkheid ligt bij het barpersoneel van de horecagelegenheid. Tijdens het feest 

surveilleert er speciaal ingehuurd veiligheidspersoneel. Zij treden op bij overmatig alcoholgebruik. 

Gebruik van blaastesten is niet standaard. Er is eenmaal een blaastest ingezet om indrinken te 

voorkomen. 

School 4 

Voor schoolfeesten gelden regels voor de alcoholverstrekking. Deze school kent meerdere 

vestigingen voor verschillende niveaus. Als er feesten/gala’s en dergelijke op de vestigingen zijn, zijn 

die meestal geheel alcoholvrij, zeker voor de VMBO scholen. Op de schoolbrede feesten die op een 

externe locatie worden gehouden in de horeca gelden de volgende regels: jongeren onder de 16 

mogen niet drinken, jongeren boven de 16 krijgen polsbandjes. Er is altijd een docent aanwezig die 

alle bovenbouwleerlingen kent zodat er niet stiekem een onderbouwleerling een polsbandje draagt. 

Het beleid op schoolfeesten uit zich in een hoge docent/ leerling ratio waardoor de sociale controle 

hoger is. Op elke 15 leerlingen is er een docent aanwezig. Bij elk schoolfeest wordt er gecontroleerd 

op indrinken door middel van een blaastest. Alle leerlingen moeten dan blazen. Er zijn 6 testers. De 

leerlingen worden na 22.00 uur niet meer binnengelaten en het feest is om 01.30 uur afgelopen. Dit 

om dronkenschap te voorkomen.  

School 5 

Schoolfeesten worden altijd in de school gehouden en zijn geheel alcoholvrij. Bij de ingang worden 

leerlingen gecontroleerd op indrinken door ‘de neus’. Dat is een docent met een neus voor 

alcoholgebruik. Er wordt wel overwogen om blaasapparatuur te gaan gebruiken. De school geeft er 
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dan de voorkeur aan dat de politie de testen komt afnemen. Echter heeft de politie helaas nog geen 

tijd gehad om bij de schoolfeesten aanwezig te zijn.  

Leerlingen mogen geen tassen en jassen meenemen naar het feest. Die moeten ze in de garderobe 

achterlaten. Eenmaal zijn er leerlingen betrapt op het meesmokkelen van drank. Toen zijn onmiddellijk 

de ouders gebeld. De leerlingen werden apart gezet in een kamer en moesten wachten tot de ouders 

jen kwamen ophalen. Dit was erg beschamend voor de leerlingen en heeft volgens de directie een 

grote impact gehad op de andere leerlingen.  

De feesten beginnen tussen 19:00 en 19:30 uur en zijn om 22:00 uur weer afgelopen. De leerlingen 

mogen niet naar binnen als ze later dan 19:30 uur komen. Na afloop brengen de docenten de 

leerlingen naar de bus zodat ze weer veilig thuis komen.  

Tijdens het feest wordt er zeer goed gesurveilleerd volgens de directie. Ook bij de toiletten. De 

wijkagent is ook gewaarschuwd als er een feest is en die komt dan wat vaker rondom de school 

surveilleren. De leerlingen vinden het geen probleem dat er geen alcohol geschonken wordt. Ze zijn 

het gewend. De jonge leerlingen denken er niet eens aan om alcohol te gebruiken. 

 

5.2.  Werkweken en andere door de school georganise erde activiteiten 

School 1 

Op werkweken van de Havo mag niet gedronken worden. Op werkweken van het VWO mag boven de 

16 met mate gedronken worden (één of twee glazen). Dat mag bijvoorbeeld tijdens het avondeten. De 

directie meldt dat de leerlingen goed in de gaten worden gehouden; ze mogen niet de stad in zonder 

toezicht. ‘s Avonds op de hotelkamer mogen leerlingen geen alcohol gebruiken. Dit wordt regelmatig 

gecontroleerd door tassen en kasten te doorzoeken.  

School 2 

Op werkweken wordt geen alcohol toegestaan. Er gelden dezelfde regels als op schoolfeesten.  

School 3 

De school organiseert veel werkweken en tevens facultatieve reizen in de weekenden en vakanties. 

Het is niet toegestaan om drank te hebben op de hotelkamers. Er is geen handhaving of controle 

hierop. Het alcoholbeleid op werkweken wordt overgelaten aan de docent die de werkweek begeleidt.  

School 4 

Naar werkweken, evenementen en sporttoernooien gaan er veel docenten mee om de leerlingen te 

controleren op goed gedrag maar ook op alcoholgebruik. Het is wel eens voorgekomen dat een groep 

leerlingen onder begeleiding van een docent eerder weg is gegaan wanneer een sporttoernooi uit de 

hand liep en er een negatieve sfeer ontstond.  
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School 5 

Op werkweken wordt geen alcohol toegestaan. Er gelden dezelfde regels als op schoolfeesten. Alleen 

de brugklas gaat op werkweek. Die zijn nog niet met alcohol bezig volgens de directie. De overige 

klassen gaan op schoolreis. Dat zijn dagtripjes waarbij veel docenten meegaan. 

 

5.3.  Onder schooltijd 

School 1 

Onder schooltijd drinken is ten strengste verboden. Dit is bekend bij docenten en leerlingen. De 

sanctie bij overtreding is een dag schorsing en de ouders worden op de hoogte gesteld. Dit is tot nog 

toe een enkele maal gebeurd. 

School 2 

Onder schooltijd drinken is ten strengste verboden. Dit is bekend bij docenten en leerlingen. De 

sanctie bij overtreding is een dag schorsing en ouders worden op de hoogte gesteld. 

School 3 

Het is uiteraard niet toegestaan om onder schooltijd te drinken, maar er zijn wel mogelijkheden voor 

leerlingen want het blijkt dat er wel eens stiekem gedronken wordt. Er is geen extra controle op 

drankgebruik onder schooltijd. 

School 4 

Onder schooltijd is het praktisch onmogelijk om alcohol te drinken, gezien de grote sociale controle.  

School 5 

Onder schooltijd drinken is ten strengste verboden. Dit is bekend bij docenten en leerlingen. In 

principe zijn er geen tussenuren voor de leerlingen. Mocht dit toch eens voorkomen, bijvoorbeeld door 

ziekte van een docent, dan mogen de leerlingen het schoolplein niet af. Als ze dit toch doen krijgen ze 

een geel formulier.  

5.4.  Draagvlak Alcoholvrije School 

School 1 

Uit de Jeugdmonitor van de GGD is gebleken dat er een hoog percentage alcoholgebruikers onder de 

leerlingen van deze school is. Dit komt volgens de directie met name door het thuisgebruik. De cultuur 

bij veel ouders van leerlingen is dat ze bij het eten gewoon mee drinken, soms ook dagelijks. Veel, 

maar niet alle ouders zeggen dat ze alcoholgebruik door hun kinderen heel gewoon vinden. Onder 

ouders verwacht de conrector dan ook weinig draagvlak voor de Alcoholvrije School. De school ziet 
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voor zichzelf een taak om leerlingen tussen 16 en 18 te begeleiden in het alcoholgebruik. Ze zien de 

school als een omgeving waar onder gecontroleerde omstandigheden gedronken kan worden. Een 

deel van de verantwoordelijkheid ligt bij de leerling zelf, een deel bij de ouders, en een deel bij de 

school. Als het mis gaat heeft de school als taak om een pedagogisch gesprek te voeren met de 

leerling. Jaarlijks wordt de discussie over het alcoholbeleid gevoerd in de ouderraad. De school is 

tevreden over de gang van zaken op de schoolfeesten. Ook tijdens werkweken zijn er geen 

incidenten. 

De school zou pas overstappen naar een Alcoholvrije School als: 

• Landelijk bekend wordt gemaakt hoeveel hersenschade er op treedt door het gebruik van 

alcohol door jongeren (ook matig gebruik). 

• Er een landelijke grens wordt gesteld voor het aanschaffen/ gebruiken van alcohol van 18 jaar 

i.p.v. 16 jaar. 

• Er meerdere scholen in Rotterdam gezamenlijk alcoholvrij beleid gaan maken en ook de 

hockeyfeesten alcoholvrij worden. 

• Er een ernstig incident met alcohol gebeurt. 

School 2 

Deze school is in feite alcoholvrij maar wil zichzelf niet zo noemen. De visie van de school is dat 

alcoholgebruik geen issue was en is, en men wil dit dan ook niet als zodanig benoemen. De directie is 

daarom geen voorstander van een keurmerk voor de Alcoholvrije School. De directie wil de positieve 

kant van jongeren benaderen, bijvoorbeeld talentontwikkeling. Er is geen echt schoolreglement met 

regels voor het alcoholgebruik. Iedereen weet dat het niet is toegestaan. Er zijn wel regels voor de 

omgang met elkaar: 1. Respect, 2. Veiligheid, 3. Verantwoordelijkheid. Dit zijn de regels voor een 

goede omgang met elkaar, die dagelijks in de praktijk worden gebracht door de docenten. De school 

ziet voor zichzelf een duidelijk opvoedkundige taak. Ook naar de ouders toe. Als er bijvoorbeeld 

leerlingen zijn die ’s nachts veel tv kijken, dan wordt er een gesprek met de ouders gevoerd dat deze 

gewoonte niet zo goed is voor de schoolprestaties. 

De school heeft als tips voor het alcoholbeleid voor andere scholen: 

• Zorg voor een rooster met een ‘basisschoolstructuur’, dat wil zeggen zonder tussenuren. Dan 

is er overdag zeker geen mogelijkheid tot alcohol- of drugsgebruik. 

• Handel direct en pro-actief bij incidenten, hoe klein ook. Open communicatie met docenten, 

leerlingen en ouders zorgt voor een goede sfeer. 

• Geef extra aandacht en zorg aan de groep van 15 en 16 jarigen: in deze groep is het risico op 

alcohol- en drugs gebruik het grootst. 
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• Het maakt niet uit hoe groot of hoe klein de school is. Het gaat om een goede organisatie 

structuur die open en direct is en waar iedereen gehoord kan worden. 

School 3 

Deze school heeft voornamelijk leerlingen uit de hogere sociaal economische klasse. Geld speelt niet 

zo’n rol en kan daarom ook gemakkelijk uitgegeven worden aan alcohol. De schoolfeesten zijn 

belangrijk (ook voor de ouders)  en drankgebruik hoort bij de cultuur. De rector wil graag iets doen aan 

het drankgebruik op de school. Echter zal het invoeren van de Alcoholvrije School een zeer 

omstreden maatregel zijn met weinig draagvlak onder staf, leerlingen en ouders. De staf bestaat uit 8 

personen waarvan ook weinig voorstander zijn van de Alcoholvrije School. Echter, de rector ziet ook 

niet veel in het stellen van een maximum aantal alcoholische consumpties. Uit het verleden is 

gebleken dat dit toch wordt overschreden en niet te handhaven is. Beter is het om geheel alcoholvrij te 

zijn. De vraag is of de school zo’n maatregel wil invoeren. De rector stelt voor om met een collectieve 

aanpak op Rotterdam Noord het alcoholbeleid vorm te geven. Centraal staat de vraag waar je als 

school verantwoordelijk voor wilt zijn. Elk feest heeft de potentie om uit te monden in incidenten door 

het hoge alcoholgebruik en de lage controle. Dat moet de school niet willen. 

School 4 

Alcoholbeleid heeft niet zo’n hoge prioriteit op deze school. Er zijn andere issues die belangrijker zijn, 

bijvoorbeeld seksuele omgang, agressief en onhandelbaar gedrag, jongeren die een slechte motivatie 

hebben, of jongeren die te laat naar bed gaan of niet ontbijten.  Een van de belangrijkste oorzaken is 

het ontbrekende gezag van ouders. Een deel van de ouders stelt veel te weinig regels en normen voor 

leerlingen en dat moet de school dan opvangen. De school heeft een duidelijke voorbeeldfunctie, en 

wil dit ook zeker wat betreft het alcoholbeleid uitstralen. Over de Alcoholvrije School is nog geen 

discussie gevoerd en er kan nog geen standpunt gegeven worden. De huidige gang van zaken is 

goed, er zijn nauwelijks problemen, behalve met individuele gevallen. Dit gebeurt dan meestal buiten 

schooltijd en is dan echter te wijten aan de individuele situatie en de opvoedingssituatie, en niet aan 

het beleid op de school. 

School 5 

De school is alcoholvrij en wil graag ook het keurmerk dragen.  Waarom zou je als school de veiligheid 

en gezondheid van je leerlingen op het spel zetten? Dat moet je niet willen. Zeker niet als het tot 

incidenten zoals comazuipen kan leiden. De school ziet voor zichzelf een duidelijk opvoedkundige 

taak. Ook naar de ouders toe. De ouders zijn overigens zeer tevreden met het alcoholvrije beleid. Het 

is voor de ouders prettig dat de school zulke duidelijke regels heeft, dan kunnen de ouders dit thuis 

ook doorvoeren. 

5.5.  Conclusie 

Het alcoholbeleid is één van de beleidsvraagstukken waar scholen in het voortgezet onderwijs in 

Rotterdam mee te maken hebben. Op sommige scholen lijkt het alcoholgebruik onder leerlingen een 
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groter probleem dan op andere scholen. Op die scholen wordt bijvoorbeeld drugsgebruik of agressief 

gedrag als een groter probleem gezien.  

De ondervraagde scholen op Rotterdam Zuid geven aan dat een relatief groot deel van de leerlingen 

veel zorg nodig heeft omdat zij uit een lagere sociale klasse komen of een etnische achtergrond 

hebben. Dat zorgt in sommige gevallen voor specifieke problematiek zoals seksuele agressie of 

slechte verzorging. Genotmiddelenbeleid maken en handhaven is op die scholen niet direct een 

prioriteit. Er is wel een VMBO school in Zuid die een duidelijk alcoholvrij beleid heeft. 

Op Rotterdam Noord is de situatie anders. Een aantal van de scholen op Rotterdam Noord heeft te 

maken met een zeer hoog alcoholgebruik op schoolfeesten. Het betreffen openbare scholen met een 

groot percentage leerlingen uit een hogere sociaal economische klasse. Twee scholen hebben 

aangegeven gezamenlijk alcoholbeleid voor schoolfeesten te willen maken. Zij willen dit samen met 

soortgelijke scholen doen, omdat leerlingen naar elkaars schoolfeesten toe gaan. Met een 

bijeenkomst over alcoholbeleid doen ook twee soortgelijke scholen op Rotterdam Noord mee voor een 

gezamenlijke aanpak.  

Er is een verschil aan te merken in alcoholproblematiek op VMBO versus Havo/VWO/gymnasium 

scholen. VMBO schooldirecties geven aan dat hun leerlingen eerder geneigd zijn regels omtrent 

genotmiddelengebruik aan te nemen dan leerlingen van een hogere opleiding omdat die zich 

autonomer opstellen. VMBO scholen zijn vaker alcoholvrij, omdat leerlingen meestal niet ouder dan 16 

jaar zijn. 

Het voorkomen van incidenten zoals comazuipen, vechtpartijen en ongelukken is de belangrijkste 

reden die scholen aangeven om op een alcoholvrij beleid over te stappen. Daarnaast willen scholen 

onderwijsprestaties verbeteren. Alle scholen zien het als de verantwoordelijkheid van de school om 

leerlingen onder de 16 alcoholvrij te houden, tenminste in het schoolgebouw. Niet alle scholen vinden 

dat het ook de verantwoordelijkheid van de school is voor leerlingen boven de 16. Eén school gaf aan 

dat het de gedeelde verantwoordelijkheid van leerlingen boven de 16, de school en hun ouders is om 

te leren om te gaan met alcohol. 
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6.  Conclusie, discussie en aanbevelingen 
 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies beschreven. Per conclusie volgt er een discussie 

en aanbevelingen voor verbetering van het alcoholbeleid op Rotterdamse scholen in het VO.  

 

Minder Rotterdamse scholieren drinken op schoolfees ten t.o.v. Nederlandse scholieren 

Minder Rotterdamse leerlingen drinken op schoolfeesten vergeleken met landelijk onderzoek op 

scholen (40% van de Rotterdamse leerlingen heeft wel eens alcohol gedronken t.o.v. 68% landelijk). 

 

In Rotterdam zijn er relatief veel alcoholvrije sch oolfeesten  

Door de landelijke en de Rotterdamse resultaten met elkaar te vergelijken kan er gesteld worden dat 

er in Rotterdam meer scholen voor het voortgezet onderwijs zijn die alcoholvrije feesten geven en dat 

er meer gecontroleerd wordt op indrinken dan op de gemiddelde landelijke school. Er wordt minder 

vaak alcohol geschonken (op 35% t.o.v. op 44% van de scholen). Vergeleken met landelijke scholen 

lijkt het er op dat Rotterdamse scholen tweemaal zo vaak de alcoholtester inzetten om te controleren 

op indrinken. 

 

Veel Rotterdamse schoolfeesten in de horeca 

In Rotterdam organiseren 5 scholen (23%) de schoolfeesten op een externe locatie en nog eens 43% 

van de scholen organiseert zijn schoolfeest afwisselend op school en in de horeca. Op deze locaties 

heeft de school te maken met (horeca)personeel dat gedeeltelijk verantwoordelijk is voor het 

alcoholgebruik van de leerlingen. 

Veel leerlingen drinken alcohol tijdens werkweken v an Rotterdamse scholen 

In Rotterdam drinkt 50% van de leerlingen op werkweken terwijl dit op 16 scholen (70%) niet is 

toegestaan. Veel scholen hebben scherpe regels maar zouden strenger moeten toezien dat die regels 

ook nageleefd worden door de leerlingen, bijvoorbeeld door bagage en hotelkamers te doorzoeken en 

alcoholtesters in te zetten. Tijdens werkweken is er dus geen duidelijke verschil te zien ten opzichte 

van de landelijke situatie.  

 

Fors aantal leerlingen drinkt onder schooltijd 

Onder schooltijd wordt er in Rotterdam door een vergelijkbaar aantal leerlingen gedronken als op de 

gemiddelde landelijke school. Zestien procent van de leerlingen zegt wel eens gedronken te hebben 

onder schooltijd, wat in absolute aantallen hoog te noemen is: 160 leerlingen op een school met 1000 

leerlingen.  

 

Nieuw alcoholbeleid 

Eén van de vijf ondervraagde scholen is al alcoholvrij. Twee van de vijf ondervraagde scholen geven 

aan alcoholvrij te willen worden. Zij verwachten wel de nodige weerstand en geven aan gezamenlijk 
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optrekken en advies te waarderen. De andere twee scholen geven aan dat alcoholbeleid niet de 

prioriteit nummer 1 is.  

De meeste scholen zeggen zich ervan bewust te zijn wanneer er alcoholproblemen onder leerlingen 

van hun school zijn. De schooldirecties zeggen te beschikken over goede zorgstructuren zodat 

individuele gevallen opgevangen kunnen worden. Scholen zeggen daarnaast de maatschappelijke 

verantwoordelijkheid te voelen om alcoholbeleid te formuleren. Sommige scholen zijn in eerste 

instantie niet bereid om een alcoholvrij beleid in te voeren vanwege de verwachte weerstand van staf, 

leerlingen of ouders. Als argument wordt de brede maatschappelijke acceptatie van alcoholgebruik 

genoemd. Daarnaast zijn ouders en leerlingen steeds mondiger geworden en accepteren het volgens 

de directie niet zomaar als de school impopulaire maatregelen neemt. De meeste scholen geven wel 

aan geïnteresseerd te zijn in het concept van de Alcoholvrije School, alhoewel sommige scholen die er 

voorstander van zijn niet expliciet zo getypeerd  willen worden en sommige juist weer wel.  

 

Aanbevelingen 

• STAP adviseert het invoeren van een alcoholvrij beleid op Rotterdamse scholen. Het maakt 

het voor scholen een stuk eenvoudiger om regels op werkweken en schoolfeesten te 

handhaven. Nu wordt er nog op een aantal scholen onderscheid gemaakt tussen 16-plussers 

en 16-minners bijvoorbeeld door het gebruik van polsbandjes. Uit de dagelijkse praktijk blijkt 

vaak dat polsbandjes niet zo goed werken doordat leerlingen van 16 jaar en ouder alcohol 

doorgeven aan jongere leerlingen of de bandjes niet goed gecontroleerd worden. Als voor alle 

leeftijden een alcoholvrij beleid geldt, komt dit ten goede aan de veiligheid op school en de 

leerprestaties van de leerlingen.  

• Wanneer volledig alcoholvrij beleid voor sommige scholen een brug te ver is, adviseert STAP 

om overgangsmaatregelen te nemen zoals het scheiden van onderbouw en bovenbouw op 

schoolfeesten, het verbieden van alcohol op werkweken, structureel invoeren van 

alcoholtesten om indrinken te voorkomen, geen schoolfeesten meer organiseren in 

horecagelegenheden en het vervroegen van de sluitingstijd. 

• Op werkweken van Rotterdamse scholen is het noodzakelijk de handhaving van de regels te 

verbeteren bijvoorbeeld door middel van tassencontroles, alcoholtesters en meer toezicht. 

• Advies is om door te gaan met het gebruik van alcoholtesters met als doel om te voorkomen 

dat leerlingen onder invloed van alcohol aan het feest gaan deelnemen (indrinken). Het is aan 

te raden om de subjectieve test door leraren te vervangen door een objectieve alcoholtest. 

• Advies is om als Rotterdamse scholen gezamenlijk op te trekken in het formuleren van 

alcoholvrij beleid en dit duidelijk te communiceren naar docenten, leerlingen en ouders. Als de 

gevolgen van alcoholgebruik op jongeren duidelijk worden gecommuniceerd, is de kans op 

draagvlak voor de Alcoholvrije School groter. De scholen kunnen zich voeden met informatie 

over deze risico’s en de voordelen van een alcoholvrij beleid op de komende bijeenkomsten 

over de Alcoholvrije School.  
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• De Alcoholvrije School betekent dat er ook onder schooltijd niet meer gedronken wordt. Dit 

kan bereikt worden door ten eerste de regels helder en duidelijk te communiceren en 

vervolgens maatregelen te treffen als leerlingen de regels overtreden. Daarnaast kan de 

school onder schooltijd meer sociale controle door docenten invoeren, lesroosters zonder 

tussenuren maken en het kopen van alcohol overdag moeilijker maken. Scholen kunnen vaker 

controles houden op drankgebruik zoals kluiscontroles, tassencontrole en het gebruik van 

alcoholtesters op schoolfeesten en werkweken. 
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Bijlage 1 Vragenlijst Leerlingen  

 

ALGEMEEN 

 

Leeftijd………………………  

Geslacht: man/vrouw   

Klas…………. 

Opleidingsniveau………………  

 

1) Heb je wel eens alcohol gedronken? 
� Ja 
� Nee  

 

SCHOOLFEESTEN 

 

2) Organiseert jouw school ook 
schoolfeesten? 

� Ja 
� Nee (door naar vraag 17) 

 

3) Ga je meestal naar jouw schoolfeest? 
� Ja 
� Nee  
 

4) Waar worden schoolfeesten meestal 
gehouden? 

� Op school 
� Horeca 
� Anders…………………………

…...……………………………
………… 

 

5) Zijn schoolfeesten van de onder- en 
bovenbouw meestal gescheiden van 
elkaar? 

� Ja 
� Nee 

 

SCHOOLFEESTEN EN ALCOHOL 

 

6) Wordt er op schoolfeesten alcohol 
verkocht? 

� Ja 
� Nee (door naar 12) 
 

 

7) Zijn er regels voor de verkoop van 
alcohol op school? 

� Ja, er wordt geen alcohol 
verkocht 

� Ja, alleen alcohol boven de 16 
� Weet ik niet 
� Nee 
� Anders…………………………

…. 
 

 

8) Drink jij wel eens alcohol op een 
schoolfeest? 

� Ja 
� Nee (door naar vraag 13) 
 

9) Hoeveel glazen alcohol (bier, wijn, 
breezer.etc. ) drink je meestal per keer 
op een schoolfeest? 

� 0-2 glazen 
� 2-5 glazen 
� 5-10 glazen 
� meer dan 10 glazen 

 

10) Hoe kom je aan drank op school of 
schoolfeesten? 

� Die koop ik zelf 
� Die koopt een ander 
� Anders…………………………

…...……………………………
…………………………………
……………… 

 

11) Vind jij het goed dat er bij jou op 
schoolfeesten alcohol wordt verkocht? 

� Ja 
� Nee 
� Weet ik niet 

 

 

12) Drink je wel eens in voor een 
schoolfeest? 
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� Ja 
� Nee (door naar 20) 

 

13) Waar drink je dan meestal in? 
� Thuis of bij vrienden thuis 
� Op straat /hangplek  
� In een keet /hok 
� In een café 
� Anders………………………….

. 
 

14) Wordt er door de school gecontroleerd 
of  
leerlingen hebben ingedronken? 

� Ja 
� Nee (door naar 22) 
� Weet ik niet (door naar 22) 
 

15) Hoe wordt door de school 
gecontroleerd of leerlingen hebben 
ingedronken? 

� Blaastest bij binnenkomst 
� Wordt door leraren bepaald 

(geen blaastest) 
� Anders 

…………………………. 
 

16) Neem je wel eens stiekem alcohol mee 
naar binnen tijdens een schoolfeest? 

� Ja 
� Nee 

 

 

ALCOHOLGEBRUIK OP 
SCHOOLKAMPEN / WERKWEKEN 

 

17) Organiseert jouw school 
schoolkampen/  

werkweken? 

� Ja 
� Nee (door naar 27) 
 

18) Mag er alcohol worden gedronken 
tijdens  

schoolkampen/ werkweken? 

� Ja 
� Nee 

 

19) Wordt er alcohol gedronken tijdens  

       schoolkampen/ werkweken? 

� Ja 
� Nee 
 

 

ALCOHOLGEBRUIK OP SCHOOL 

 

20) Is het mogelijk in tussenuren alcohol te  

kopen in de buurt (<500 m) van de 
school? 

� Ja, 
waar…………………………. 

………………………………………
… 

� Nee 
 

21) Hebben klasgenoten van je op school 
wel  

eens alcohol gedronken in een 
tussenuur of pauze? 

� Ja 
� Nee 
 

22) Heb je wel eens alcohol gedronken in 
een  

tussenuur of pauze? 

� Ja 
� Nee 
 

23) Heeft er wel eens iemand uit je klas 
met  

alcohol op (aangeschoten) in de klas 
gezeten? 

� Ja 
� Nee (einde vragenlijst) 
 

 



Bijlage 2. Vragenlijst schooldirecties 
 

Voorbeeld van een vragenlijst, toegespitst op de resultaten van het leerlingenonderzoek op de 

school: 

 

Schoolfeesten 

1. Hoe is de opkomst op schoolfeesten? 

2. Waar in de horeca worden schoolfeesten georganiseerd? 

3. Zijn er dan toezicht/ regels voor het alcoholgebruik/ genotmiddelengebruik op locatie? 

4. De schoolfeesten zijn meestal gescheiden wat betreft onder- en bovenbouw. Is dat ivm de 

alcoholverkoop? 

5. Op schoolfeesten wordt alcohol verkocht boven de 16. Leerlingen krijgen polsbandjes en hun 

ID wordt gecontroleerd. Hoe wordt dit gehandhaafd? Hoe gaan jullie om met doorgeven van 

drank van 16 jarigen naar jongere kinderen? 

6. Zijn er limieten op jullie school voor de hoeveelheid glazen? 

7. Jullie gebruiken een blaastest. Hoe gaat dat in zijn werk? Zijn er problemen? Was er een 

aanleiding voor? Hoe vaak gebruiken jullie de blaastest? Voor alle leerlingen? 

Werkweken en andere activiteiten 

1. Er mag volgens 1 leerling alcohol gedronken worden op werkweken, en volgens 5 leerlingen 

mag dit niet. Maar er geven 4 leerlingen aan dat ze wel alcohol drinken. Hoe is de 

communicatie en de handhaving op werkweken? 

Onder Schooltijd 

1. Een leerling heeft wel eens alcohol gedronken in een tussenuur of pauze. En een andere 

leerling wist dat iemand uit zijn klas alcohol had gedronken voor de les. De leerlingen werden 

niet verwijderd uit de klas. Hoe gaan jullie daarmee om? Zijn er regels voor drinken onder 

schooltijd? 

Draagvlak Alcoholvrije school 

1. Hoe schat u het draagvlak in onder het personeel, de leerlingen en de ouders om een geheel 

Alcoholvrije School te worden? Dus ook voor 16 t/m 18 jaar. 

2. Zijn er wensen om een genotmiddelen/ alcoholbeleid te formuleren, te handhaven en te 

communiceren? 

3. Wie is er binnen de school verantwoordelijk voor het genotmiddelenbeleid?  

4. Wie organiseert de schoolfeesten en de werkweken? 

5. Is er schoolpolitie of zorgcoördinator? 

6. Wenst u ondersteuning bij het invoeren van de Alcoholvrije School? 

7. Is er samenwerking met de gemeente voor het invoeren van de Alcoholvrije School? 
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Bijlage 3. Spreiding scholen Rotterdams onderzoek a lcoholgebruik 

 

De deelnemende scholen zijn: 

1. Accent Praktijkonderwijs Vijverhofstraat 
2. Marnix Gymnasium 
3. CSG Calvijn - Vreewijk 
4. Melanchthon - Schiebroek 
5. Penta College C.S.G. Godried Richter 
6. STC-Group 
7. Wartburg College 
8. Theaterhavo/vwo 
9. De Waal 
10. Montfort College 
11. Wellantcollege 
12. IBN Ghaldoun VMBO 
13. Nieuw Zuid - VMBO 
14. Libanon Lyceum 
15. Thorbecke VO  
16. Wolfert van Borselen - Dalton 
17. Erasmiaans Gymnasium 
18. Einstein Lyceum 
19. Randstad Geref. S.G. 
20. Montessori Lyceum Rotterdam 
21. Grafisch Lyceum 
22. Laurenscollege St. 
23. Albeda College  

 


