Verslag studiemiddag Alcoholvrij School Leiden
Goed alcoholbeleid, beter presteren!
Datum: 11 april 2012
Locatie: Da Vinci Leonardo, Noachstraat 2
Aanwezig:
GGD HollandsMidden - Pel van Hattum
Da Vinci Leonardo – Eva van Dam en Koos van den Yssel
Da Vinci Kagerstraat – Dick Twigt (manager beheer)
OCL Het Waterland - Jos Bauman en een docente
Stedelijk Gymnasium - Nicoline van Nieuwkerk, Remco van Montare, Diana Stuurman
Leidsch Dagblad - Annet van Aarsen
STAP – Inge Verhoef
Stanislascollege Delft – Boy Da Costa Gomez
Gemeente Leiden – Wethouder Roos van Gelderen, Enna Bongers, Anna Luijt (stagiaire)
Doel:
Met de Leidse scholen en de gemeente van gedachten wisselen over het in de praktijk
brengen van alcoholvrij beleid op school.
Discussiepunten:
1. Schoolfeesten
2. Werkweken
3. Weekendgebruik leerlingen
4. Alcoholgebruik overdag aanpakken
1. Schoolfeesten
Sommige scholen zijn bang voor de leegloop van feesten wanneer zij alcoholvrij worden. Uit
ervaring van andere scholen uit het gehele land blijkt dat dit inderdaad het eerste jaar
voorkomt, maar dat de opkomst in de loop der jaren bijna altijd verbetert. De GGD geeft aan
dat het een kwestie is van wennen: de leerlingen die nu 12 zijn groeien op met alcoholvrije
feesten, en weten straks als ze 16 jaar zijn niet beter. Het is dus een kwestie van consequent
volhouden.
Dan reist de vraag of de opkomst verbeterd door een leuk thema aan het feest mee te
geven. Dit kan wel helpen bijvoorbeeld rondom belangrijke momenten zoals kerst en
eindexamens, maar soms is het ook voldoende om het gewoon een schoolfeest te noemen.
Leerlingen vinden het gewoon leuk om met elkaar te feesten.
Voor alcoholvrije feesten buiten de school is het soms ingewikkeld voor leerlingen wanneer
er overal reclames hangen van alcoholhoudende dranken. Mede daarom is het aan te raden
het feest op de school zelf te houden.
2. Werkweken
Een school meldt dat tijdens de werkweek de leerlingen ‘s avonds vrij krijgen. Ze moeten om
22.30 uur zich weer melden in de accommodatie. Het is niet te doen om ’s avonds ook nog
een programma te hebben en bovendien willen de leerlingen ook wat vrije tijd. De docenten
vragen zich af wat ze kunnen doen om het alcoholgebruik in deze periode zonder toezicht
door docenten tegen te gaan. De volgende tips komen uit de groep:
- Stel van te voren een contract op met de leerlingen dat er niet gedronken mag
worden en dat ze teruggestuurd kunnen worden als ze deze regel overtreden.
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Stuur van te voren een brief naar de ouders met de regels en de sancties.
Neem blaastesten mee en laat de leerlingen 2 avonden blazen bij terugkomst om
22.30 uur. Laat ze niet elke dag blazen anders kan dit de sfeer bederven.
Stel niet als doel om het alcoholgebruik volledig uit te bannen, maar zorg voor zoveel
mogelijk preventie door bovengenoemde maatregelen. Er zullen dan wel eens een
paar leerlingen stiekem een biertje drinken, maar van excessen zal geen sprake
(meer) zijn.
De school wil niet overgaan op fouilleren en tassencontrole omdat het wel gezellig
moet blijven en omdat het gaat om leerlingen van 17 jaar.

3. Weekendgebruik leerlingen
Scholen vragen zich af wat zij kunnen doen om het alcoholgebruik in het weekend te
beperken.
- De gemeente heeft een integraal alcoholbeleid dat zich tevens richt op het
uitgaansleven; scholen kunnen zich het beste richten op de eigen schoolomgeving.
- De school kan leerlingen wel op maandagochtend laten blazen wanneer er het
vermoeden is dat er veel leerlingen nog onder invloed zijn van de avond ervoor. Dit is
ook al eens op een andere school gebeurd. Het is verder aan te raden om leerlingen
die op maandagmorgen ‘bij zitten te slapen in de les’ uit de les te sturen en hun
ouders er op aan te spreken. Op school moet je op kunnen letten in de les, op je werk
kun je later ook niet uit komen slapen.
4. Alcoholgebruik overdag aanpakken
Scholen verbazen zich over het aantal jongeren (12%) dat onder schooltijd wel eens heeft
gedronken. Het is niet bekend hoe vaak leerlingen dat doen en welke leerlingen dit zijn.
Uit de discussie blijkt dat scholen wel invloed kunnen hebben op het alcoholgebruik overdag,
bijvoorbeeld door:
- Met de gemeente te overleggen over de aanpak in parken of andere openbare
plaatsen waar jongeren overdag hangen en drinken. Dit pakken de scholen samen op
met wethouder Roos van Gelderen.
- Aan winkeliers rondom de school te vragen of zij onder schooltijd geen alcohol willen
verkopen aan leerlingen.
- Met leerlingen te praten waarvan docenten denken dat hij/zij heeft gedronken. Zo
lang leerlingen zelf niet de indruk wekken te hebben gedronken kun je hier onder
schooltijd ook moeilijk op controleren? Als ze wel de indruk wekken te hebben
gedronken dan kun je wel controleren.

