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Protocol Genotmiddelen 

Vooraf: Het Rijnlands Lyceum Oegstgeest wil haar leerlingen een veilige en stimulerende 
leeromgeving bieden waarbinnen zij tot maximale ontplooiing kunnen komen. Daartoe bewa-
ken we actief een gezond en veilig leefklimaat. 
De keuzes die leerlingen kunnen maken ten aanzien van roken, alcohol en drugs en de mo-
gelijke consequenties van die keuzes kunnen maken dat zowel het gezonde en veilige leefkli-
maat als ook de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen onder druk kunnen komen te staan. 
Daarom wordt bij verschillende vakken aandacht besteed aan deze onderwerpen met als doel 
de leerling in staat te stellen tot het maken van verantwoorde keuzes. 
Uit het Reglement Genotmiddelen blijkt nadrukkelijk de stellingname van de school dat al-
cohol en drugs niet samen kunnen gaan met leren. Onze inspanning is er dan ook op gericht 
om via preventie, signalering en begeleiding te voorkomen dat leerlingen in situaties geraken 
waarop het reglement van toepassing verklaard moet worden. Het Protocol Genotmiddelen 
geeft daarbij duidelijk aan op welk moment er van wie op onze school welke actie verwacht 
wordt. Het beschrijft daarmee, in aanvulling op het Reglement Genotmiddelen, zowel de han-
delwijze die van docenten en medewerkers van Het Rijnlands Lyceum Oegstgeest verwacht 
wordt in geval van gebleken overtreding van artikels 7, 8 en 10 van bovengenoemd Reglement 
Genotmiddelen als ook de handelwijze die verwacht wordt in geval er een vermoeden bestaat 
van problematisch gebruik van genotmiddelen die voorkomen op lijst 1 en 2 van de Neder-
landse Opiumwet zonder dat gebleken is dat artikels 7, 8 en 10 van het Reglement Genotmid-
delen van toepassing zijn. Werknemers van het Rijnlands Lyceum Oegstgeest zijn gehouden 
te handelen naar de richtlijnen van dit protocol.

Protocol

Dit protocol heeft betrekking op de volgende situaties ten aanzien van gebruik of vermeend 
gebruik van genotmiddelen waarop de verantwoordelijkheid van de school van toepassing is:

 1. De leerling overtreedt het reglement genotmiddelen
 2. Aanwijzingen af te leiden uit het gedrag van de leerling door 
  a. medewerkers van de school
  b. externen
 3. De leerling wil zelf een hulpvraag stellen

Bij elk van deze situaties hoort een eigen handelwijze die in het hiernavolgende wordt be-
schreven.

1. De leerling overtreedt het reglement genotmiddelen
  Wanneer een docent of medewerker van de school vaststelt dat een leerling artikel 7 of 8 

van het Reglement Genotmiddelen overtreedt of overtreden heeft, volgt er altijd een mel-
ding aan de afdelingsleider of lid van de directie. Een melding van het in bezit hebben, 
gebruiken of verhandelen van drugs op school betekent in alle gevallen dat de procedure 
‘ernstige misdragingen’ wordt gestart. De procedure leidt, via het proces van hoor en we-
derhoor, tot een oordeel van de directie ten aanzien van te nemen disciplinaire maatrege-
len. De directie beslist of de procedure geheel wordt doorlopen of niet. Indien de directie, 
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alles gehoord hebbende, besluit de procedure niet te volvoeren en daarmee de leerling dus 
niet van school te verwijderen, kunnen er aan het verdere verblijf van de leerling op school 
voorwaarden worden gesteld (bijvoorbeeld het onder behandeling stellen van interne of 
externe zorgverleners). 

2a. Aanwijzingen af te leiden uit het gedrag van de leerling door medewerkers van de school

 Stap 1: signaleren
  Het onderwijzend personeel van het Rijnlands Lyceum Oegstgeest is alert op signalen die 

kunnen wijzen op het gebruik van drugs (absentie, achterblijvende resultaten, te laat in 
de les, onder invloed tijdens de les). Met name conciërges zijn alert op afwijkend leerling-
gedrag buiten de lesuren. Zij houden ook toezicht op eventuele contacten tussen leerlingen 
van de school en buitenstaanders op het schoolplein of in de nabije omgeving.

  Degene die de signalen waarneemt, informeert de mentor van de betrokken leerling. De 
mentor beoordeelt of er aanleiding is om een eerste gesprek te voeren met de betrokken 
leerling. Indien hij/zij besluit een gesprek te voeren, wordt de afdelingsleider altijd om 
eventuele nadere informatie over de leerling gevraagd. In het gesprek dat de mentor met 
de leerling voert, wordt in ieder geval aangegeven dat er een verslag van het gesprek wordt 
opgenomen in het leerling-dossier en dat ouders worden geïnformeerd dat het gesprek 
heeft plaatsgevonden. De mentor geeft de leerling de gelegenheid eerst zelf verslag uit te 
brengen van het gesprek aan zijn/haar ouders. De mentor beoordeelt na het gesprek in 
overleg met de afdelings leider of er aanleiding is een tweede gesprek te voeren met de leer-
ling en zijn/haar ouders. De afdelingsleider bepaalt zelf of hij/zij bij dat gesprek aanwezig 
is.

 Stap 2: begeleiden
  Het doel van het eerste, signalerende gesprek is antwoord te krijgen op de vraag of spe-

cifieke begeleiding van de leerling op dit terrein nodig en mogelijk is. Als dat het geval is 
worden er in het tweede gesprek afspraken gemaakt tussen school, leerling en ouders. De 
directie draagt er zorg voor dat de afspraken op schrift gesteld worden. De mentor bewaakt 
de uitvoering van de afspraken, de eventuele voortgang van de begeleiding en de verdere 
communicatie met ouders. De mentor kan in deze fase advies vragen aan leden van het 
zorgteam. De afdelingsleider informeert de conrector (Nederlandse afdeling/internationale 
afdeling) op hoofdlijnen.

  Toont de leerling zich niet ontvankelijk voor begeleiding, dan wijst de mentor hem/haar 
met nadruk op het Reglement Genotmiddelen.

2b. Signalen afgegeven door anderen dan medewerkers van de school

 Stap 1: signaleren
  Het kan voorkomen dat externen zorg willen uiten of vermoedens willen verifiëren bij de 

school. Daarbij kan het gaan om ouders die willen reageren op verhalen van hun kinderen, 
omwonenden die overlast ervaren, medeleerlingen die zorg hebben, et cetera. De aange-
ver wordt in contact gebracht met de mentor. Leerlingen die zorgen willen uiten over een 
medeleerling kiezen hun eigen gesprekspartner.

  Als er geen naam bekend is of geen naam genoemd kan worden, wordt de aangever in 
contact gebracht met een lid van de directie. 
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 Stap 2: begeleiden
  Indien de melding niet te herleiden is tot een individuele leerling, kan aan de aangever 

slechts in algemene termen advies gegeven worden. Daarbij wordt in ieder geval gewezen 
op het bestaan van het zorgteam op onze school. 

  Indien de melding met naam en toenaam van de betrokken leerling wordt gedaan, beslist 
de mentor of de leerling benaderd zal worden. De mentor vraagt na of de aangever er 
bezwaar tegen heeft dat zijn/haar naam aan de betrokken leerling bekend gemaakt wordt. 
De mentor voert het eerste gesprek met de leerling met als doel zijn/haar reactie te horen 
op de informatie zoals die is binnengekomen. Indien het eerste gesprek daartoe aanleiding 
geeft vervolgt de mentor de begeleiding als bij situatie 2a (‘aanwijzingen af te leiden uit het 
gedrag...’). De mentor stelt de aangever van eventuele acties op de hoogte.

  Leerlingen die zorg uiten over medeleerlingen worden in alle gevallen in contact gebracht 
met leden van het zorgteam. Indien mogelijk ondersteunt het zorgteam deze leerlingen in 
het vervolgtraject. Wanneer leden van het zorgteam zelf de gekozen gesprekpartners zijn 
handelen zij zoals beschreven bij de mentor. Het zorgteam beoordeelt zelf of mentor en 
afdelingsleider moeten worden ingelicht. Wanneer dit niet gebeurt, kan het zorgteam dit te 
allen tijde motiveren. 

  Ook in deze situatie worden er met de betrokken leerling en diens ouders afspraken ge-
maakt over verdere ondersteuning en begeleiding. Wanneer de aangever de leerling wel bij 
naam noemt, wordt hij/zij in contact gebracht met de mentor. 

3.  De leerling wil zelf een hulpvraag stellen

 Stap 1: signaleren
  De leerling die zelf problematisch gebruik wil bespreken, of gericht om hulp wil vragen 

wordt met klem geadviseerd in contact te treden met een lid van het zorgteam. 

 Stap 2: begeleiden
  Het zorgteam onderzoekt de hulpvraag en bepaalt in eigen verantwoordelijkheid wie er 

in het vervolgtraject moeten worden ingeschakeld. Het zorgteam betrekt de leerling in de 
keuze voor de ondersteuning. Het zorgteam bespreekt ook met de betrokken leerling dat 
het stellen van de hulpvraag het schoolreglement niet buiten werking stelt. Het zorgteam 
informeert de afdelingsleider. Het zorgteam handelt vervolgens volgens het eigen hande-
lingsprotocol.


