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Protocol middelengebruik (alcohol en drugs)
Het gebruiken van, dealen en verhandelen van middelen evenals bezit van harddrugs danwel
softdrugs (meer dan 5 gram) verboden door de Nederlandse wetgeving. Het gebruiken van,
dealen, verhandelen en bezitten van enige vorm van drugs wordt niet toegestaan binnen de
Wijnberg. Wanneer bovenstaande bij een leerling drugsbezit wordt geconstateerd, meldt de
medewerker het feit zo spoedig mogelijk bij de locatieleider. De locatieleider gaat direct in
overleg met de directeur-bestuurder en gaat na of een melding of aangifte bij de politie is
aangewezen.
Signaleren en begeleiden
Medewerkers worden geschoold in het herkennen van signalen die kunnen duiden op
drugsgebruik. Vermoedens van gebruik worden gemeld en geregistreerd in het logboek van
Care4 en besproken met de behandelcoördinator.
Privacy:
Bij vermoedens van gebruik en/of aanwezigheid van verboden middelen, kan onder toezicht
van de schoolleiding kluisjes en tassen worden gecontroleerd. Waar nodig kan gebruik
worden gemaakt van de inzet van politie en/of justitie. Zie voor verdere informatie over
privacy het privacybeleid van de Wijnberg (via het secretariaat van de Wijnberg).
Verboden middelen:
 Alcohol, cannabis, overige drugs en niet voorgeschreven en/of misbruik van
medicijnen.
Alcohol
 Op school is het tijdens lesdagen en op tijden waarop werk ten behoeve van het
onderwijs wordt verricht, niet toegestaan onder invloed van alcohol te zijn. Wanneer
iemand onder invloed van alcohol verkeert, kan hij/zij niet goed werken of leren.
 Het is verboden om bij de Wijnberg - tijdens de aanwezigheid op school en onder de
verantwoordelijkheid van de school georganiseerde activiteiten en bijeenkomsten alcoholhoudende drank bij zich te dragen.
Cannabis
Met cannabis wordt bedoeld: marihuana, weed, hasj en alle andere producten waarin
cannabis verwerkt is.
 Het is volgens de wet verboden hasj of marihuana in bezit te hebben, of te
verhandelen of te gebruiken. Op school is het bezit van cannabisproducten verboden.
 Op school is men niet onder invloed van cannabis. Wanneer iemand cannabis heeft
gebruikt, kan hij/zij niet adequaat functioneren.
Overige drugs
 Het in bezit hebben, verhandelen of gebruiken van overige drugs is niet toegestaan.
 Op school is men niet onder invloed van drugs. Wanneer iemand drugs heeft gebruikt
kan hij/zij niet adequaat functioneren.
Medicijnen
 Het in bezit hebben, verhandelen of gebruiken van medicatie waarvoor geen
toestemming (mondelinge toestemming van ouders/verzorgers, psychiater en/of
huisarts) is om deze te gebruiken, is op school niet toegestaan.
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 Het gebruik van verboden middelen
Leerlingen die een behandelrelatie hebben met de Mutsaersstichting:
 Wanneer er vermoedens zijn van gebruik van verboden middelen, wordt de
groepsleiding, op de hoogte gesteld en gaat de leerling terug naar de groep.
HET PROTOCOL MIDDELENGEBRUIK VAN DE MUTSAERSSTICHTING TREEDT DAN IN
WERKING.
https://intranet.mutsaersstichting.nl/system/files/document_watermarked/598093c4e4708.pdf
 In overleg met de groep wordt bepaald wie de behandelcoördinator op de hoogte
stelt.
 Locatieleider en unitregisseur worden door de leraar op de hoogte gesteld.
 Alvorens de leerling op school terugkomt, volgt er een gesprek met leerling –
ouders/verzorgers – school (leraar en/of kwaliteitsteammedewerker) en waar mogelijk
de behandelcoördinator en/of mentor van de leerling.
Verblijfsleerlingen zonder behandelrelatie met de Mutsaersstichting
 Wanneer er vermoedens zijn van gebruik van verboden middelen, worden de
locatieleider en unitregisseur op de hoogte gesteld door de leraar. Ouders/verzorgers
worden gebeld door de leraar met het verzoek de leerling op te halen.
 De leraar geeft het advies aan ouders om hun huisarts te raadplegen.
 De schoolarts kan op verzoek ingeschakeld worden om vermoedens van gebruik te
onderzoeken.
 Voordat de leerling op school terugkomt, vindt er een gesprek plaats met leerling –
ouders/verzorgers – school, over de oorzaken en de gevolgen van het middelen
gebruik en afspraken te maken die voorkomen dat er opnieuw gebruikt wordt.
 Het verhandelen van verboden middelen
Leerlingen met een behandelrelatie met de Mutsaersstichting:
 Wanneer er vermoedens zijn van verhandelen van verboden middelen, wordt de
groepsleiding op de hoogte gesteld en gaat de leerling terug naar de groep.
HET PROTOCOL MIDDELENGEBRUIK VAN DE MUTSAERSSTICHTING TREEDT DAN IN
WERKING.
https://intranet.mutsaersstichting.nl/system/files/document_watermarked/598093c4e4708.pdf
 In overleg met de groep wordt bepaald wie de behandelcoördinator op de hoogte
stelt.
 Locatieleider en unitregisseur worden door de leraar op de hoogte gesteld.
 Consequenties worden bepaald in overleg met behandelcoördinator, groep en school
en ouders/verzorgers.
Verblijfsleerlingen zonder behandelrelatie met de Mutsaersstichting
 Wanneer er vermoedens zijn van bezit en verhandelen van verboden middelen,
worden de locatieleider en unitregisseur op de hoogte gesteld door de leraar.
Ouders/verzorgers worden gebeld door de leraar om hen te informeren en uit te
nodigen voor een gesprek.
Wanneer er vermoedens zijn van het verhandelen van verboden middelen op het terrein door
personen die geen behandelrelatie met de Mutsaersstichting hebben, wordt er contact
opgenomen met de politie en wordt dit gemeld bij de centrale receptie van de
Mutsaersstichting via 677.
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