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Protocol verboden middelen OPDC 
(bijlage bij het veiligheidsbeleid OPDC) 
 
Inleiding 
Dit protocol is een bijlage bij het veiligheidsbeleid OPDC van het samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO. 
Het protocol betreft het handelen van medewerkers het OPDC in het geval van de overtreding van schoolregel 8 
(het in het bezit hebben van energie drank is niet toegestaan) en/of schoolregel 9 (het onder invloed zijn van en het 
in het bezit hebben van alcohol of drugs is niet toegestaan).  
 
Definitie verboden middelen OPDC 
Energiedrank: Energiedrank is een drank die een stimulerende werking op mensen kan hebben. Het gaat hierbij om 
energiedrank met toegevoegde cafeïne.  
 
Alcohol: Een alcoholische drank is een drank die alcohol, dat wil zeggen ethanol, bevat. 
 
Drugs: Alle drugs zoals beschreven in de opiumwet. Het betreft drugs die staan op de lijst van softdrugs (bv. wiet, 
hasj, ritalin, marihuana, paddo’s, slaap- en kalmeringsmiddelen) en de lijst van harddrugs (bv. cocaïne, amfetamine, 
XTC, heroïne, GHB, LSD).  
 
De enige uitzondering is de situatie dat leerlingen door de arts voorgeschreven medicijnen nodig hebben onder 
lestijd. Dit wordt door de ouders/verzorgers aan de mentor gevraagd bij de intake of in het geval de leerling al op 
het OPDC zit, direct nadat de arts de medicijnen heeft voorgeschreven. Het OPDC past vervolgens in samenspraak 
met ouders/verzorgers het medicijnprotocol van het OPDC toe.  
 
Preventie en controles 
In het rooster van het OPDC zijn periodiek lessen opgenomen over de risico’s van het gebruik van drugs, alcohol en 
andere bewustzijnsverruimende middelen door VNN.  
Er worden periodiek preventieve controles uitgevoerd op het in bezit hebben van verboden middelen. Deze 
preventieve controles worden altijd in het bijzijn van de leerling uitgevoerd door de directeur in samenwerking met 
de politie. De controle betreft de kleding en de tassen van de leerling.  
Daarnaast kan bij ernstig vermoeden van overtreding van de regels er door twee medewerkers van het OPDC een 
controle worden uitgevoerd bij één of meerdere leerlingen. Deze controle wordt altijd uitgevoerd in bijzijn van de 
leerling en betreft de kleding en de tassen van de leerling.  
 
Overtreding van de regels met betrekking tot verboden middelen 
Bij overtreding van schoolregel 8 en/of 9 worden de volgende stappen ondernomen: 
 
Vermoeden van onder invloed zijn 
Soms is er een sterk vermoeden van het onder invloed zijn of gebruik van verboden middelen bij een leerling. In dit 
geval wordt een leerling door een medewerker van het OPDC voor een bepaalde periode de toegang tot het OPDC 
ontzegd nadat de ouders/verzorgers geïnformeerd door de docent/mentor. Bij herhaaldelijk vermoeden kan dit 
consequenties hebben voor de plaatsing op het OPDC.   
 
Onder invloed zijn 
Als geconstateerd wordt dat een leerling onder invloed is van verboden middelen worden de volgende stappen 
ondernomen:  
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• Er wordt een disciplinaire maatregel genomen door de directeur of diens vervanger. De aard van de 
disciplinaire maatregel is afhankelijk van de aard van de overtreding en kan gevolgen hebben voor de 
plaatsing op het OPDC 

• De ouders/verzorgers worden geïnformeerd over het onder invloed zijn door de directeur of diens 
vervanger 

• Indien er sprake is van een strafbaar feit wordt de politie geïnformeerd door de directeur of diens 
vervanger  

• Het incidentenregistratieformulier wordt door de mentor/docent ingevuld. 
 
Bezit van verboden middelen of handel in verboden middelen 
Als bij een leerling het bezit van verboden middelen of handel in verboden middelen op het OPDC wordt 
geconstateerd worden de volgende maatregelen genomen: 

• De verboden middelen worden in beslag genomen en vernietigd of overgedragen aan de politie 
• Er wordt een disciplinaire maatregel genomen door de directeur of diens vervanger. De aard van de 

disciplinaire maatregel is afhankelijk van de aard van de overtreding en kan gevolgen hebben voor de 
plaatsing op het OPDC 

• De ouders/verzorgers worden geïnformeerd over het bezit (of handel) en de inbeslagname en de 
disciplinaire maatregel door de directeur of diens vervanger 

• Indien er sprake is van een strafbaar feit wordt de politie geïnformeerd door de directeur of diens 
vervanger. Onder de 18 jaar is het bezit van of handel in softdrugs verboden. Het bezit van of handel in 
harddrugs is voor alle leeftijden verboden.  

• Het incidentenregistratieformulier wordt door de mentor/docent ingevuld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


