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Criteria en vragenlijst themacertificaat Roken, alcohol- en drugspreventie  

Middelbaar beroepsonderwijs  

 

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat 

Roken, alcohol- en drugspreventie.  

 

De vragenlijst is gebaseerd op de gestelde criteria. Om het themacertificaat aan te vragen, vult u de vragenlijst 

in via een online aanvraagsysteem op www.mijngezondeschool.nl.  

 

Handig om bij de hand te hebben:  

 

• School- of huisregels  

• Opleidingsbeleid  

• BPV-overeenkomst  

• Scholingsbeleid  

 

 

http://www.mijngezondeschool.nl/
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Criteria themacertificaat Roken, alcohol- en drugspreventie   

Middelbaar beroepsonderwijs  

  

Beleid 

 

• De locatie heeft vastgestelde regels over het gebruik van genotmiddelen die gelden voor studenten en 

medewerkers. De school heeft of werkt aan een rookvrij schoolterrein.  

• De locatie heeft vastgelegd dat studenten, medewerkers en ouders tijdens schooltijd, evenementen en 

ouderavonden op school niet roken en geen/gematigd alcohol drinken. Zie voor gematigd alcoholgebruik het 

drinkadvies op www.alcoholinfo.nl. Uw locatie kan er ook voor kiezen om alle evenementen (en eventuele) 

ouderavonden rook- en alcoholvrij te houden, ongeacht of er studenten bij aanwezig zijn. Meer informatie over 

het opstellen van regels over het gebruik van middelen, vindt u op de website  

• De locatie heeft vastgelegd hoe deze het rook- en alcoholbeleid handhaaft U kunt hierbij denken aan: wie 

controleert of de regels nageleefd worden? Wat gebeurt er bij overtreding van de regels? Hoe worden nieuwe 

medewerkers en studenten geïnformeerd over het rook- en alcoholbeleid?  

 

 

Gezondheidseducatie 

 

• De locatie voert een lesaanbod of lespakket uit voor de thema’s roken, alcohol en drugs. Voor scholen die 

aandacht willen schenken aan roken en alcohol is er bijvoorbeeld het preventieprogramma: De Gezonde School 

en Genotmiddelen. www.dgsg.nl/scholen/dgsg-mbo.   

 

Signaleren 

 

• In het schoolbeleid staat omschreven dat medewerkers minimaal de E-learning Signaleren alcohol en drugs 

moeten volgen of maximaal twee jaar geleden een voorlichting over middelen van de lokale instelling voor 

verslavingszorg hebben bijgewoond.  

• In het schoolbeleid is opgenomen dat medewerkers die werkzaam zijn in de zorgstructuur aanvullend een 

vervolgcursus volgen. De cursus is opgenomen in het Persoonlijk Ontwikkelplan van medewerkers. 

www.mbo.signalerenalcoholendrugs.nl.  

• Er is contact met de lokale instelling voor verslavingszorg waarmee afspraken gemaakt zijn over verwijzing.  

• De lokale instelling voor verslavingszorg maakt structureel/op afroep deel uit van het ZAT.  

 

 

Fysieke en sociale omgeving 

 

• De locatie hanteert een alcohol en rookbeleid bij niet-locatie gebonden activiteiten (zoals een excursie). De wet 

geldt hierbij onverkort (geen alcohol schenken tot 18 jaar). Het beleid geldt voor studenten als voor 

medewerkers en ouders in het bijzijn van studenten. De regels zijn vastgelegd in het schoolreglement. 

www.dgsg.nl/toolbox-dgsg/beleid.  

• De locatie betrekt ouders tijdig bij dreigende uitval en (gezondheids-) problemen van een student als gevolg 

van het gebruik van genotmiddelen. In het schoolbeleid staat opgenomen hoe en op welk moment de locatie 

ouders betrekt.  

http://www.dgsg.nl/scholen/dgsg-mbo
http://www.dgsg.nl/toolbox-dgsg/beleid
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Vragenlijst themacertificaat Roken alcohol- en drugspreventie   

Middelbaar beroepsonderwijs  

 

Beleid 

  

1. Zijn er in de school regels opgenomen rondom middelengebruik en gelden deze voor zowel studenten als 

medewerkers?  

o Ja (voeg deze regels als bijlage toe)  

o Nee (toelichting verplicht)  

 

2. Worden de huisregels gecommuniceerd naar medewerkers, studenten en ouders?  

o Ja, en wel op de volgende manier: ….. (toelichting verplicht)  

o Nee (toelichting verplicht)  

 

3. Staat in het opleidingsbeleid omschreven van welke werknemers verwacht wordt dat zij de basiscursus 

en/of de vervolgcursus van de E-learning Signaleren Alcohol en Drugs gevolgd hebben? Dit kan ook een 

training van de lokale instelling voor verslavingszorg betreffen. Deze training/e-learning mag maximaal 

twee jaar geleden gevolgd zijn.  

o Ja  

o Nee  

 

4. Is in het schoolbeleid opgenomen welke sectie de verantwoordelijkheid heeft tot het jaarlijks uitvoeren 

van lessen rondom middelengebruik?  

o Ja (voeg plan toe, geef eventueel pag. nr.)  

o Nee (toelichting verplicht)  

 

5. Is in de BPV-overeenkomst (de stage overeenkomst) een passage opgenomen over het niet gebruiken 

van middelen gedurende de stageperiode en het niet onder invloed op een stageplek arriveren?  

o Ja (voeg BPV overeenkomst toe)  

o Nee (toelichting verplicht)  

 

6. Heeft de school een rookvrij schoolterrein?  

o Ja (voeg document toe waarin dit staat en geeft eventueel pag. nr.) (bijlage verplicht)  

o Nee, dit wordt op de volgende manier besproken:.. (toelichting verplicht) 

 

 

Gezondheidseducatie 

 

7. Gebruikt de school voor educatie rondom middelengebruik minimaal 1 van de volgende (les)materialen?: 

(meerdere antwoorden mogelijk)   

o Vitaal MBO  

o Happy Drinks  

o Lespakket In Charge 

o Anders, nl: …  

o Nee, maakt geen gebruik van materialen (toelichting verplicht) 
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Signaleren 

 

8. Zijn er afspraken gemaakt rondom scholingsbeleid op het gebied van vroeg signalering van 

middelenproblematiek?  

o Ja (Uploaden van document met afspraken)  

o Nee (toelichting optioneel)  

 

9. Gaat de school periodiek na wat de gezondheid van de studenten is op het gebied van middelengebruik? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

o Ja, gebruik wordt gemaakt van: Test je Leefstijl 

o Ja, gebruik wordt gemaakt van: EMOVO 

o Ja, gebruik wordt gemaakt van: Jeugdmonitor 

o Ja, gebruik wordt gemaakt van: Spreekuren Verslavingszorg 

o Ja,  anders, nl: 

o Nee (geef toelichting) 

 

10. Is er op uw school een signalerings- en zorgstructuur voor studenten waarin aandacht is voor problemen 

rondom tabak, alcohol en drugs?  

o Ja, dat blijkt uit... (upload betreffende document en geef pag. nr.) (bijlage verplicht)  

o Nee, omdat:… (toelichting verplicht)  

 

11. Is het voor studenten duidelijk bij wie ze terecht kunnen bij vragen/hulp rondom genotmiddelen?  

o Ja (zie bijlage)  

o Nee (toelichting verplicht  

 

12. Zit in het Zorgadviesteam (ZAT) een medewerker van de instelling voor verslavingszorg op structurele 

basis/afroep?  

o Ja (voeg document met ZAT samenstelling toe)  

o Nee (toelichting optioneel)  

 

13. Heeft de school een contactpersoon bij de afdeling preventie van de lokale instelling voor verslavingszorg 

waarmee afspraken gemaakt zijn rondom verwijzing voor kortdurende interventies?  

o Ja, geef naam instelling en naam contactpersoon  

o Nee (toelichting optioneel)  

 

 

 

Fysieke en sociale omgeving 

 

14. Staat in het schoolbeleid beschreven hoe de school ouders en/of omgeving van studenten betrekt bij 

dreigende uitval / (gezondheids) problemen van een student die te maken heeft met middelengebruik?  

o Ja (voeg document toe waarin dit beschreven staat)  

o Nee (toelichting optioneel)  
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15. Heeft de school bij buitenschoolse activiteiten een duidelijk alcoholbeleid?  

o Ja (voeg document toe waarin dit beschreven staat)  

o Nee (toelichting verplicht )  

 

16. Heeft uw school vastgelegd dat alle activiteiten die in of vanuit school worden georganiseerd (zoals 

werkweken) rook-, alcohol- en drugsvrij zijn voor zowel studenten, medewerkers en ouders?  

o Ja  

o Nee  

 

17. Zijn er bij werkweken/schoolfeesten en andere buitenschoolse activiteiten afspraken gemaakt over bij 

voorkeur geen of gematigd alcoholgebruik* en niet roken door begeleiders? *Onder gematigd gebruik 

van alcohol wordt verstaan: het drinkadvies van de Gezondheidsraad, zie hiervoor Alcoholinfo.nl.  

o Ja (voeg afspraken toe)  

o Nee (toelichting verplicht)  

 

Algemeen 

 

18. . Wat is uw functie?  

Antwoord: ………………….  

 

19. Bent u ook de contactpersoon voor het vignet Gezonde School?  

o Ja  

o Nee, dat is:... (graag naam, functie en mailadres vermelden)  

 

20. Hoeveel studenten heeft de locatie waarvoor u het vignet Gezonde School aanvraagt?  

Antwoord: ……………………  

 

21. Heeft u hulp of ondersteuning gehad bij het invullen van deze vragenlijst? (Denk hierbij bijvoorbeeld aan 

een Gezonde School-adviseur van de GGD of een preventiemedewerker van een instelling voor 

verslavingszorg.)  

o Ja, ik ben geholpen door: (Geef naam, functie, telefoonnummer, mailadres).  

o Nee, ik heb de vragenlijst zonder hulp ingevuld.  

 

Commitment 

 

 

22.  Deze vragenlijst is naar waarheid ingevuld en de (adjunct) directeur en de (voorzitter van) de 

Medezeggenschapsraad en de Studentenraad committeren zich aan deze thema-aanvraag.  

o Ja  

o Nee  


