
Bijlage 7 – Beleid inzake genotsmiddelenpreventie op school of in een 

schoolgebonden context 

In uitvoering van artikel 25 van het arbeidsreglement wordt de intentieverklaring betreffende 

alcohol- en drugspreventie op school verder uitgewerkt, met het oog op de realisatie van de daarin 

geponeerde doelstellingen en uitgangspunten. 

Het uitgewerkte beleid is van toepassing op alle personeelsleden, ongeacht het ambt of het 

statuut. Het slaat zowel op gesubsidieerde als op niet-gesubsidieerde personeelsleden. 

Dit beleid is in eerste instantie gericht op preventie, meer bepaald is het de bedoeling 

personeelsleden te confronteren met de negatieve gevolgen die genotsmiddelenmisbruik kan 

hebben ten aanzien van het personeelslid zelf, maar ook ten aanzien van zijn omgeving en de 

school. Zo hopen wij alle personeelsleden aan te zetten tot een verantwoord gebruik van 

genotsmiddelen. 

In tweede instantie is dit beleid gericht op het tijdig opsporen van problematisch gebruik van 

genotsmiddelen. Werkgerelateerd gebruik van genotsmiddelen is immers één van de factoren die 

de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van personeelsleden en leerlingen negatief kunnen 

beïnvloeden. Daarnaast kan het een negatieve impact hebben op de kwaliteit van het verstrekte 

onderwijs en de opvoeding. Voorts kunnen het gezag en de voorbeeldfunctie van de 

personeelsleden en het imago van de school erdoor geschaad worden. Het is belangrijk dat alle 

personeelsleden zich hiervan bewust zijn en dat deze problematiek op school bespreekbaar is. 

Wanneer na de geboden begeleiding het probleemgedrag blijft terugkeren of wanneer het 

personeelslid door zijn probleemgedrag een acuut gevaar veroorzaakt voor de veiligheid van 

leerlingen of collega’s, kan sanctionerend opgetreden worden binnen de grenzen van het Decreet 

Rechtspositie.  

Dit genotsmiddelenbeleid werd onderhandeld in het LOC en om de gedragenheid ervan nog te 

vergroten, zal dit beleid en het belang ervan voor de goede werking van de school aan de 

personeelsleden toegelicht worden op de eerste personeelsvergadering na de opname ervan als 

bijlage bij het arbeidsreglement. Ook nadien zal dit thema onder de aandacht gehouden worden. 

 

1 Definities 

Er wordt in deze tekst een aantal termen gebruikt. Deze termen hebben in het kader van dit beleid 

een specifieke betekenis: 

1.1 Genotsmiddelen 

Met genotsmiddelen worden bedoeld: middelen zoals medicatie (voor zover het gebruik ervan het 

normale gebruik overstijgt), alcohol, drugs … waarvan het overmatig gebruik een negatieve impact 

kan hebben op het gedrag van een personeelslid. 

1.2 Probleemgedrag 



In de context van deze bijlage vertoont een personeelslid probleemgedrag wanneer het, 

vermoedelijk ten gevolge van een problematisch gebruik van genotsmiddelen, niet in staat is te 

presteren op het niveau dat op school noodzakelijk is om zijn taken op een normaal zorgvuldige 

wijze te vervullen. 

Probleemgedrag kan onder andere blijken uit: 

● afwijkend werkpatroon: slecht uitgevoerde taken, gebrek aan klasmanagement, 
afspraken met leerlingen en collega’s niet nakomen of vergeten 

● wartaal uitslaan 
● vaak afwezig zijn, te laat komen, voortijdig de klas of de school verlaten 
● onvoorspelbare reacties of agressie in de omgang met leerlingen of collega’s 
● onverzorgd voorkomen 
● herhaalde klachten van ouders, leerlingen of collega’s 
● andere signalen zoals opgenomen op de website http://www.qado.be 

(http://www.qado.be  → Probleemgebruik → Signalen) 

1.3 Acuut probleemgedrag 

Met acuut probleemgedrag wordt bedoeld dat een personeelslid op een welbepaald ogenblik 

duidelijk niet meer in staat is normaal te functioneren en het tegelijkertijd signalen vertoont die 

vermoedelijk toegewezen kunnen worden aan een acuut problematisch gebruik van 

genotsmiddelen. 

1.4 Chronisch probleemgedrag 

Onder chronisch probleemgedrag wordt de situatie verstaan waarbij een personeelslid herhaaldelijk 

en gedurende een langere periode minder goed tot slecht functioneert en het tegelijkertijd 

signalen vertoont die vermoedelijk toegewezen kunnen worden aan een chronisch problematisch 

gebruik van genotsmiddelen. 

Daarnaast wordt acuut probleemgedrag vanaf de tweede vaststelling beschouwd als chronisch 

probleemgedrag. 

1.5 Hiërarchisch meerdere 

Een hiërarchisch meerdere is een personeelslid dat is aangesteld in een selectie- of 

bevorderingsambt. Voor de personeelsleden aangesteld in een selectieambt, zijn de hiërarchisch 

meerderen aangesteld in een bevorderingsambt. Het schoolbestuur is de hiërarchisch meerdere van 

personeelsleden aangesteld in een bevorderingsambt. 

 

2 Vorming en voorlichting 

Voor een succesvolle uitvoering van het beleid is het noodzakelijk dat alle actoren de informatie 

hebben die nodig is om hun verantwoordelijkheden op te nemen. 

2.1 Vorming en voorlichting van de personeelsleden 

Het personeel werd betrokken bij de ontwikkeling van dit beleid in de lokale inspraakorganen. Dit 

beleid zal ook het onderwerp vormen van één of meerdere personeelsvergaderingen, waarop de 

personeelsleden objectieve informatie krijgen over signalen van genotsmiddelenmisbruik, over de 

effecten ervan op de werking van de school, over het beleid van de school, over hulpverlening … 
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Ook na de invoering ervan, zal het thema van genotsmiddelenmisbruik geregeld onder de aandacht 

gebracht worden van alle personeelsleden, bijvoorbeeld op intranet, als nascholing, als 

aandachtspunt in een jaarthema … 

We willen volgende aandachtspunten meegeven: 

● Het beleid heeft een preventieve doelstelling, door enerzijds personeelsleden te 
confronteren met de negatieve gevolgen van genotsmiddelenmisbruik en door anderzijds 
personeelsleden die acuut of chronisch probleemgedrag vertonen de kans te geven hun 
probleemgedrag en de onderliggende oorzaken ervan te onderkennen en bij te sturen zodat 

deze niet escaleren. 

● Het beleid kan maar werken als alle actoren hun verantwoordelijkheid opnemen. Iedereen 
heeft er belang bij dat acuut of chronisch probleemgedrag wordt voorkomen of dat het zo 
snel mogelijk wordt opgemerkt. Alleen op die manier kan de nodige begeleiding geboden 

worden. De problemen toedekken zorgt er enkel voor dat ze kunnen escaleren. 

2.2 Vorming en voorlichting van de hiërarchisch meerderen 

Naast de voorlichting die voor alle personeelsleden geldt, kunnen de hiërarchisch meerderen op 

hun verzoek een opleiding volgen zodat zij weten hoe zij acuut en chronisch probleemgedrag 

kunnen vaststellen, hoe zij moeten omgaan met personeelsleden die acuut of chronisch 

probleemgedrag vertonen, hoe zij hen kunnen motiveren hulp te zoeken, welke 

hulpverleningsmogelijkheden er zijn... De kosten hiervoor vallen ten laste van het schoolbestuur. 

 

3 Begeleidingsplan bij vaststelling van acuut of chronisch 

probleemgedrag op school of in schoolgebonden context 

Alle personeelsleden en vooral hiërarchisch meerderen zijn alert voor signalen die kunnen wijzen 

op acuut of chronisch probleemgedrag, zodat dit zo snel mogelijk bespreekbaar gesteld wordt, 

aangepakt en verholpen kan worden. 

3.1 Begeleidingsplan bij een eerste vaststelling van acuut probleemgedrag 

Het acuut probleemgedrag wordt vastgesteld door een hiërarchisch meerdere van het 

personeelslid, eventueel na signalen van andere personeelsleden. Voor deze vaststelling kan onder 

andere gebruik gemaakt worden van de lijst van signalen die zich bevindt op de website 

www.qado.be (zie verder punt 8). 

Ingeval van duidelijke vaststelling van acuut probleemgedrag of werkonbekwaamheid, of indien uit 

het gedrag van het personeelslid blijkt dat hij onvoldoende bekwaam is om toezicht uit te oefenen 

op de leerlingen, wordt het personeelslid voor zijn eigen veiligheid en die van anderen onmiddellijk 

uit de klas of uit zijn werkomgeving verwijderd. Betrokkene wordt overgebracht naar een apart 

lokaal. Volgende stappen kunnen gezet worden met betrekking tot het veilig vervoer van het 

personeelslid naar huis: 

1) een familielid wordt gecontacteerd om het personeelslid naar huis te brengen; 
2) een collega wordt, met diens toestemming, ingeschakeld om het personeelslid naar huis te 

brengen; 
3) de directie belt een taxidienst op en laat het personeelslid naar huis brengen. De kosten hiervan 

worden op het personeelslid verhaald. 
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In geen geval laat de hiërarchisch meerdere toe dat een personeelslid dat acuut probleemgedrag 

vertoont zelf een voertuig bestuurt. 

Zo snel mogelijk en bij voorkeur de eerstvolgende werkdag zal de hiërarchisch meerdere die de 

vaststelling heeft gedaan een gesprek hebben met het betrokken personeelslid over het voorval. 

● Het personeelslid wordt gewezen op de impact van genotsmiddelenmisbruik op zijn gedrag 
op school. Het gesprek wordt afgesloten met de duidelijke boodschap dat een dergelijk 
probleemgedrag in de toekomst niet getolereerd zal worden. 

● Van het gesprek wordt een verslag gemaakt, dat door het personeelslid ter kennisname 
ondertekend wordt. 

● Dit verslag wordt toegevoegd aan het personeelsdossier van het betrokken personeelslid. 

De hiërarchisch meerdere ziet erop toe dat het probleemgedrag zich niet meer stelt en blijft alert 

zodat nieuwe signalen van probleemgedrag tijdig opgemerkt kunnen worden. 

3.2 Begeleidingsplan bij de vaststelling van chronisch probleemgedrag 

Chronisch genotsmiddelenmisbruik uit zich, in tegenstelling tot acuut misbruik, meestal niet 

onmiddellijk in uiterlijke tekenen van dronkenschap of onder invloed zijn. Collega’s, leerlingen en 

ouders zullen eerder veranderingen in het gedrag en in de werkrelaties merken dan dat ze 

duidelijke signalen van genotsmiddelenmisbruik zien. 

Om de kansen op herstel te verhogen en negatieve gevolgen voor de school te beperken, is zo vroeg 

mogelijk ingrijpen noodzakelijk. 

3.2.1 Fase van formele gesprekken en afspraken 

Het probleemgedrag wordt opnieuw vastgesteld door een hiërarchisch meerdere, eventueel na 

signalen van andere personeelsleden. Voor deze vaststelling kan onder andere gebruik gemaakt 

worden van de lijst van signalen die zich bevindt op de website http://www.qado.be 

(http://www.qado.be → probleemgebruik → signalen). Indien de vaststelling gebeurt door een 

hiërarchisch meerdere die niet de directeur is van het personeelslid, zal deze hiërarchisch meerdere 

zo snel als mogelijk de directeur inlichten. Ook het schoolbestuur wordt op de hoogte gebracht. 

Ingeval van duidelijke vaststelling van probleemgedrag of werkonbekwaamheid, of indien uit het 

gedrag van het personeelslid blijkt dat hij onvoldoende bekwaam is om toezicht uit te oefenen op 

leerlingen, wordt het personeelslid voor zijn eigen veiligheid en die van anderen onmiddellijk uit de 

klas of uit zijn werkomgeving verwijderd. Betrokkene wordt overgebracht naar een apart lokaal. 

Volgende stappen kunnen gezet worden met betrekking tot het veilig vervoer van het personeelslid 

naar huis: 

1) een familielid wordt gecontacteerd om het personeelslid naar huis te brengen; 
2) een collega wordt, met diens toestemming, ingeschakeld om het personeelslid naar huis 

te brengen; 
3) de directie belt een taxidienst op en laat het personeelslid naar huis brengen. De kosten 

hiervan worden op het personeelslid verhaald. 

In geen geval laat de hiërarchisch meerdere toe dat een personeelslid dat chronisch 

probleemgedrag vertoont zelf een voertuig bestuurt. 

Zo snel mogelijk en bij voorkeur de eerstvolgende werkdag volgt een gesprek tussen de hiërarchisch 

meerdere en het personeelslid over het probleemgedrag van het personeelslid. Tijdens dit gesprek 
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wordt het personeelslid geconfronteerd met zijn probleemgedrag aan de hand van concreet en 

objectief feitenmateriaal. Dit feitenmateriaal kan onder andere bestaan uit de vaststellingen van 

de hiërarchisch meerdere, maar ook uit klachten van leerlingen, ouders, collega’s; uit resultaten 

van testen zoals beschreven in punt 6 van deze bijlage; uit signalen opgenomen in de signalenlijst 

(http://www.qado.be → Probleemgebruik → Signalen). Er wordt ook verwezen naar het gesprek 

waarvan sprake in punt 3.1 van dit beleidsplan. 

Het personeelslid zal er in dit gesprek op gewezen worden dat een aanpassing van zijn 

probleemgedrag noodzakelijk is voor de goede werking van de school. De directeur zal het 

personeelslid met het oog op begeleiding doorverwijzen naar relevante interne en externe 

hulpverlening, zoals bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon, de preventieadviseur-arbeidsarts, de 

behandelende arts, zelfhulpgroepen (AA …), informatieve websites (www.vad.be, www.qado.be …). 

De hiërarchisch meerdere motiveert het personeelslid om gebruik te maken van dit 

hulpverleningsaanbod door hieromtrent concrete afspraken te maken met het personeelslid. Het 

gesprek mondt dan ook uit in een formele afsprakennota. Er wordt met het personeelslid ook een 

datum afgesproken waarop een opvolgingsgesprek zal plaatsvinden. Het personeelslid moet 

gedurende een redelijke periode de kans krijgen zijn problemen aan te pakken. Gedurende die 

periode zal het gedrag van het betrokken personeelslid van nabij opgevolgd worden door de 

directeur of een andere hiërarchische meerdere, zoals afgesproken in de afsprakennota. 

Op het afgesproken tijdstip vindt een opvolgingsgesprek plaats, waarbij het probleemgedrag van 

het personeelslid opnieuw besproken wordt. Indien vastgesteld wordt dat het probleemgedrag 

verbeterd is, zal de directeur, of de andere hiërarchische meerdere zoals afgesproken in de 

afsprakennota, in de volgende periode alert blijven voor de signalen van probleemgebruik, maar zal 

de opvolging terug wat meer afgebouwd worden. Ook van dit gesprek en de gemaakte afspraken 

wordt een verslag opgesteld, dat door het personeelslid ter kennisname ondertekend wordt. 

Alle in dit punt bedoelde verslagen en de erin opgenomen afspraken worden toegevoegd aan het 

personeelsdossier van het betrokken personeelslid. 

3.2.2 Fase van sanctionering 

Indien naar aanleiding van het opvolgingsgesprek geen of onvoldoende verbetering in het 

probleemgedrag wordt vastgesteld, zal het schoolbestuur hiervan ingelicht worden door de 

directeur. Het schoolbestuur kan het personeelslid sanctioneren overeenkomstig de mogelijkheden 

vervat in het Decreet Rechtspositie.  

3.3 Probleemgedrag dat ernstig gevaar oplevert 

Indien een personeelslid door zijn acuut of chronisch probleemgedrag de veiligheid van de 

leerlingen, de collega’s of zichzelf ernstig in gevaar brengt, wordt onmiddellijk het schoolbestuur 

verwittigd. Het schoolbestuur kan in dit geval 

● voor tijdelijk aangestelden van bepaalde duur in een wervingsambt of tijdelijk 

aangestelden in een selectie- of bevorderingsambt overgaan tot een ontslag om dringende 

redenen. 

● Voor tijdelijk aangestelden van doorlopende duur in een wervingsambt of vast benoemde 

personeelsleden overgaan tot een tuchtprocedure die kan leiden tot het ontslag van het 

personeelslid. 
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4 Hulpverlening 

Een personeelslid dat acuut of chronisch probleemgedrag vertoont, wordt niet alleen aangesproken 

op zijn probleemgedrag, het moet ook de mogelijkheid krijgen om iets te doen aan zijn 

onderliggend probleem. Het vooruitzicht op het behoud van de functie na een verbetering van het 

functioneren, moet het betrokken personeelslid motiveren om zijn problemen aan te pakken. 

De hiërarchisch meerdere (en zeker de directeur) speelt hierin een belangrijke rol. Hij is meestal 

degene die als eerste op de hoogte gesteld wordt van het probleemgedrag van een personeelslid en 

hij is ook degene die over een aantal middelen beschikt om het personeelslid te begeleiden naar 

een beter gedrag. De taken van de hiërarchisch meerdere zijn beschreven in punt 3. 

De procedure zoals beschreven in punt 3 van dit beleidsplan kan enkel het probleemgedrag 

aanpakken. Voor het aanpakken van het vermoede genotsmiddelenmisbruik, moet de directeur het 

personeelslid doorverwijzen naar interne of externe hulpverlening (vertrouwenspersoon, 

preventieadviseur-arbeidsarts, huisarts, zelfhulpgroepen (AA ...), informatieve websites ...). 

Interne hulpverlening: 

● Een vertrouwenspersoon, de preventieadviseur-arbeidsarts, de preventieadviseur 

psychosociale aspecten. Deze personen werken met vertrouwelijke gegevens en zijn 

gebonden door het beroepsgeheim. Zij geven advies, informeren en sensibiliseren. Bij 

persoonlijke conflicten voeren zij verkennende gesprekken en verwijzen ze indien nodig 

extern door (huisarts, centrum voor geestelijke gezondheidszorg, gespecialiseerde alcohol- 

of drughulpverleningsinstelling). Interne hulpverleners kunnen eventueel al een inschatting 

maken van de problematiek en op vraag van het personeelslid eventueel de nodige 

contacten leggen met hulpverlening buiten de instelling. 

● Specifiek voor de preventieadviseur-arbeidsarts: elk personeelslid kan vragen om gezien te 

worden door de arbeidsarts. De arbeidsarts behandelt niet zelf, maar motiveert het 

personeelslid om een behandeling te volgen bij een hulpverlener buiten de instelling 

(huisarts, AA …). Hij geeft de nodige informatie en contacteert zo nodig een externe 

hulpverlener. Hij kan ook de therapie opvolgen die uit deze hulpverlening voortvloeit. 

Externe hulpverlening 

● Eerstelijnszorg: huisartsen, centra voor algemeen welzijnswerk (CAW), en de openbare 

centra voor maatschappelijk werk (OCMW) 

● Zelfhulpgroepen: Anonieme Alcoholisten (AA), Toxan (medicatieverslaving), SOS 

Nuchterheid (alcohol, medicatie, illegale drugs en gokken: 09 330 35 25) 

● Druglijn: geeft anoniem en laagdrempelig informatie en advies over alcohol- en andere 

drugproblemen. Ze biedt ook een zicht op mogelijkheden in de alcohol- en 

drughulpverlening en wie daar nood aan heeft, verwijst ze op een degelijke wijze door. De 

Druglijn werkt anoniem, objectief en vertrouwelijk: www.druglijn.be  

● Centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG) na doorverwijzing van een arts of 

arbeidsarts 

Ook collega’s kunnen personeelsleden die acuut of chronisch probleemgedrag vertonen 

ondersteunen door hen een luisterend oor te bieden, hen te confronteren met de gevolgen van hun 
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probleemgedrag, hen te stimuleren in behandeling te gaan ... Men helpt dergelijke collega’s niet 

door de impact van hun genotsmiddelenprobleem op de werking van de school toe te dekken. Hun 

probleem moet zo snel mogelijk aangepakt worden, zodat het niet escaleert. Daarom moeten 

personeelsleden acuut of chronisch probleemgedrag van een collega signaleren aan de hiërarchisch 

meerdere. 

 

5 Beschikbaarheid, gebruik en binnenbrengen van genotsmiddelen 

op school of in schoolgebonden context 

5.1 Algemene regel 

Het is personeelsleden niet toegestaan op school genotsmiddelen te bezitten, binnen te brengen, te 

gebruiken of te verkopen, noch tijdens de werkuren, tijdens de middag- of andere pauzes noch 

tijdens schoolse activiteiten buiten de werkuren (extra-murosactiviteiten, oudercontacten, 

klassenraden, personeelsvergaderingen …), tenzij het schoolbestuur of de directeur hiervoor vooraf 

uitdrukkelijk de toestemming heeft verleend. 

Ook het onder invloed zijn op school of in schoolgebonden context door gebruik van genotsmiddelen 

voorafgaand aan de werkuren is niet toegestaan. 

Het schoolbestuur stelt uiteraard ook zelf geen genotsmiddelen ter beschikking van de 

personeelsleden, behoudens wanneer leerplandoelen het gebruik van alcohol rechtvaardigen 

(bijvoorbeeld in hotelscholen) of tijdens schoolfeesten, recepties, vieringen … (zie verder, punt 

5.2). 

5.2 Uitzondering: terbeschikkingstelling van alcohol door het schoolbestuur 

Wanneer het schoolbestuur alcohol ter beschikking stelt, enerzijds omdat leerplandoelen het 

gebruik van alcohol rechtvaardigen (bijvoorbeeld in hotelscholen) of anderzijds tijdens 

schoolfeesten, recepties, vieringen, oudercontacten, klassenraden, personeelsvergaderingen …, is 

het gebruik van alcohol in redelijke mate toegestaan; maar het gebruik mag niet van die aard zijn 

dat het normaal functioneren in het gedrang komt. Personeelsleden moeten hierbij steeds: 

1) rekening houden met hun voorbeeld- en/of toezichtsfunctie. Dit laatste geldt des te meer in 
hotelscholen, waar leerlingen met het oog op hun latere professionele leven moeten leren 
omgaan met de beschikbaarheid van alcohol; 

2) hun voorzorgen nemen indien zij nadien nog een voertuig dienen te besturen, door ofwel geen 
alcohol te nuttigen boven de in de verkeerswetgeving toegelaten hoeveelheid ofwel door te 
zorgen voor een bob of een taxi. Personeelsleden en vooral hiërarchisch meerderen die merken 
dat een collega die zich in staat van kennelijke dronkenschap bevindt, aanstalten maakt om 
een voertuig te besturen, leveren de nodige inspanningen om dit personeelslid op andere 
gedachten te brengen door alternatieven voor te stellen zoals meerijden met een bob, een taxi 
nemen, het openbaar vervoer gebruiken … . 

 

6 Aantonen van acuut of chronisch probleemgedrag 

Er kunnen in het kader van dit beleid op initiatief van het schoolbestuur of een andere 

hiërarchische meerdere geen medische testen afgenomen worden van het personeelslid. Met 



medische testen worden bedoeld: alle testen waarbij een deel van het lichaam wordt weggenomen 

(bloedstaal, urinestaal …). 

Het personeelslid kan wel te allen tijde onderworpen worden aan psychomotorische tests 

(bijvoorbeeld over een rechte lijn lopen). Een ademtest kan enkel afgenomen worden mits 

voorafgaande instemming van het personeelslid. Deze testen zijn in de eerste plaats gericht op 

preventie van probleemgebruik. 

Verder kunnen ook overeenstemmende klachten van ouders, leerlingen of collega’s gebruikt worden 

om probleemgebruik aan te tonen, naast de vaststelling van andere tekenen zoals opgenomen in de 

signalenlijst waarnaar verwezen wordt in punt 8. 

 

7 Evaluatie van het beleid 

Dit beleid zal om de 4 jaar en voor het eerst in 2019 geëvalueerd worden in de bevoegde 

inspraakorganen. Indien nodig kan het beleid na deze evaluatie aangepast worden. 

 

8 Signalenlijst 

De Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) heeft een aparte website, waar een 

overzicht wordt gegeven van signalen die erop kunnen wijzen dat het minder goed functioneren 

mogelijks zijn oorzaak vindt in genotsmiddelenmisbruik (http://www.qado.be → probleemgebruik 

→ signalen). Deze signalenlijst moet met de nodige omzichtigheid gehanteerd worden, aangezien 

bepaalde signalen ook andere oorzaken kunnen hebben. Een vermoeden van 

genotsmiddelenmisbruik moet gebaseerd zijn op een combinatie van meerdere signalen. 
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