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De school en de schooltijd zijn erg bepalend voor de opvoeding van een kind. Alcohol hoort hier 
niet thuis. Toch blijken er nog veel scholen te zijn die alcohol schenken tijdens schoolactiviteiten. 
Uit gesprekken met veel scholen blijkt dat zij daarmee wel willen stoppen maar dat ze niet goed weten 
hoe ze dat het beste kunnen aanpakken. 

Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP) ondersteunt scholen en gemeenten bij het opzetten 
van Alcoholvrije Scholen. Het is een concreet en positief antwoord op de roep in de samenleving om iets 
te doen aan het alcoholgebruik onder jongeren. Er is in diverse gemeenten goede ervaring opgedaan met 
de introductie van een alcoholvrij schoolbeleid met als resultaat: geen alcohol meer op schoolfeesten en 

werkweken en een verbeterde veiligheid. Ook veel ouders zijn er blij mee.

Productaanbod:
1. ONDErzOEk NAAr HET AlcOHOlgEbrUIk
   OP DE ScHOlEN IN Uw gEmEENTE
Hoe staat het er voor met het alcoholgebruik door scholieren? 
Per school enquêteren we anoniem een aantal leerlingen onderzoeken 
of er alcoholvrije activiteiten zijn, wat de regels zijn en hoeveel er wordt 
gedronken tijdens deze activiteiten. 

2. DrAAgvlAk vOOr AlcOHOlvrIjE ScHOlEN
Door gesprekken met directies van de vO scholen in de gemeente 
worden het huidige alcoholbeleid en het draagvlak voor de Alcoholvrije 
School in kaart gebracht.

3. PrOmOTIE vAN DE AlcOHOlvrIjE ScHOOl
Een promotiebijeenkomst zal het concept van de Alcoholvrije School 
beter bekend maken en scholen motiveren om ermee aan de slag te gaan. 

4.  ADvIES OP mAAT AAN ScHOlEN
Scholen die er bewust voor kiezen om alcoholvrij te worden, ontvangen 
advies op maat afgestemd op de schoolcultuur, de ouders, de leerlingen 
en op eventuele belemmeringen.
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