SAMENSPRAAKVERSLAG PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL 2019 – 2022

Toelichting
In dit document is de input vanuit de verschillende samenspraakmomenten samengevat. Van 26 juli 2018 t/m 8 september 2018 konden ouders
via Doe Mee een korte vragenlijst invullen. Via de Facebook-pagina van de gemeente zijn mensen op deze mogelijkheid gewezen. Daarnaast
hebben de Zoetermeerse scholen voor voortgezet onderwijs eind augustus een e-mail ontvangen met daarin een aantal vragen. De opbrengst
van de samenspraak wordt als input gebruikt voor het uitvoeringsprogramma.

Ouders
n=26
19 heeft/verzorgt één of meerdere kinderen in de leeftijd 12-17 jaar, 7 niet. Waarschijnlijk hebben deze mensen wel kinderen, maar niet in de genoemde
leeftijdscategorie. Het onderwerp is voor hen nog niet van toepassing of niet meer, maar men denkt er wel over na.
Heeft u afspraken gemaakt met uw tiener(s)
2/3 van de ouders wel
over alcoholgebruik?
1/3 van de ouders niet
Als u geen afspraken heeft gemaakt,
Ouders geven aan dat hun tiener(s) niet drink(t)(en). Een andere reden om geen afspraken te maken is dat
waarom heeft u geen afspraken gemaakt?
ouders het niet erg vinden dat hun tiener(s) drink(t)(en), omdat zij zelf vroeger ook alcohol dronken.
Als u wél afspraken heeft gemaakt, waarover Voornamelijk over de leeftijd vanaf wanneer alcohol mag worden gedronken. Ook over locatie (bijvoorbeeld
heeft u afspraken gemaakt?
alleen thuis), de gelegenheid (bijvoorbeeld alleen met oud & nieuw) of de hoeveelheid (maximaal 1 glas)
worden afspraken gemaakt.
Zou u alcoholgebruik willen ontraden?
De meeste ouders willen dat, ongeacht of ze nu zelf al afspraken hebben gemaakt of niet.
Als u alcoholgebruik wilt ontraden, wat kan u De meeste ouders kiezen voor een verbod op schoolfeesten en bij sportwedstrijden. Ook kiezen ouders voor
dan helpen?
informatie over hoe ongezond alcohol is voor opgroeiende kinderen en voor tips over hoe in gesprek te gaan
met een kind.
Hoe zou u informatie en/of tips willen
De meeste ouders kiezen voor informatie via online (social media of website) kanalen, gevolgd door (ongeveer
krijgen?
gelijk) schriftelijk (folder), ouderavond of voorlichtingsbijeenkomst
Samenvatting
- Meerderheid ouders heeft afspraken. Degene die geen afspraken hebben, geven (al dan niet terecht)
aan dat hun kind niet drinkt of dat men het alcoholgebruik niet erg vindt.
- Er worden vooral afspraken gemaakt over de leeftijd waarop het kind mag drinken. Ook worden wel
afspraken gemaakt over waar het kind drinkt, wanneer of hoeveel.
- De meeste ouders willen alcoholgebruik ontraden, of ze nu wel of geen afspraken hebben gemaakt.
- Een verbod zou het voor ouders gemakkelijker maken. Goede informatie over hoe slecht
alcoholgebruik is voor jongeren en hoe je met je kind in gesprek gaat is ook wenselijk.
- Die informatie zouden ouders bij voorkeur online krijgen. Via een folder, op een ouderavond of
voorlichtingsbijeenkomst kan ook.

Scholen
7 VO-scholen per e-mail bevraagd. Van 6 scholen telefonische of schriftelijke reactie.
In 2014 is de Drank- en Horecawet op een aantal punten gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn:
 Er mag geen alcohol meer verkocht worden aan jongeren onder de 18 jaar.
 Jongeren onder de 18 jaar mogen op straat geen alcohol meer bij zich hebben.
 Gemeenten moeten elke vier jaar een Preventie- en Handhavingsplan te maken om alcoholgebruik onder jongeren te voorkomen en om de wet te
handhaven.
Het plan dat de gemeente in 2014 maakte, is geëvalueerd en wordt nu vernieuwd. Voor de kwantitatieve gegevens maken we gebruik van het
jongerenonderzoek, dat periodiek wordt uitgevoerd door de GGD Haaglanden. Uit het meest recente onderzoek (2015) kwam een opmerkelijk resultaat naar
voren:
10% van de Zoetermeerse jongeren die (wel eens) alcohol gebruiken, geeft als drinklocatie aan ‘op een schoolfeest’. Dat percentage is significant hoger dan
in de rest van de regio Zuid-Holland West (5%).
Naar aanleiding hiervan heeft wethouder Ter Laak aan de gemeenteraad toegezegd dat scholen bevraagd zouden worden op hun alcoholbeleid. Ervan
uitgaande dat er geen alcohol geschonken wordt op schoolfeesten is het genoemde percentage lastig te duiden. Mijn vragen aan u zijn:






Herkent u de cijfers?
Welke verklaring zou u kunnen geven?
Wat doet uw school aan alcoholpreventie rondom schoolfeesten?
Wat zijn uw ervaringen en de effecten van het alcoholpreventiebeleid op uw school?
Zou u nadere maatregelen willen treffen?
o Zo ja: kunt u aangeven op welke manier de gemeente u hierbij behulpzaam kan zijn (denk aan: voorlichting door bijvoorbeeld Indigo,
handhaving met ludieke actie, nadere afspraken in het Veiligheidsoverleg, …)?
Herkent u de cijfers?
Nee, die herkennen we niet. Verrast door het hoge percentage.
Welke verklaring zou u kunnen geven?
- Het onderzoek is uit 2015, toen waren mogelijk niet alle schoolfeesten alcoholvrij.
- Kinderen kunnen thuis indrinken, wat kinderen in hun vrije tijd buiten school doen bevindt zich
buiten ons zicht en onze invloedssfeer.
- Statistische verschillen in geënquêteerde leeftijdsgroep?
Commerciële partijen (clubs) adverteren wel eens met (illegale) kartonnen billboards in de stad
dat ze ‘een scholierenfeest’ organiseren (met vermelding van de namen van de Zoetermeerse
scholen -zonder toestemming van de scholen- waardoor de suggestie gewekt wordt dat die
scholen dat feest organiseren). Mogelijk dat leerlingen een dergelijk feest bij het invullen van de

Wat doet uw school aan alcoholpreventie rondom
schoolfeesten?

-

Wat zijn uw ervaringen en de effecten van het
alcoholpreventiebeleid op uw school?

-

enquête ook als ‘schoolfeest’ geïnterpreteerd hebben.
Beveiligers, steekproefsgewijs blazen (positief blazen = niet naar binnen, laten ophalen, uitsluiting
van volgende feesten) en tassencontrole bij schoolreisje.
Schoolfeest op andere locatie om risico op overlast door vrienden (van buiten de school) van
leerlingen in de buurt te voorkomen.
Bij gelegenheden voor ouders én leerlingen wordt ook niet geschonken aan leerlingen (ook niet
wanneer zij 18+ zijn).
Schriftelijk alcoholverbod opgenomen in schoolregels en mondeling benadrukt voorafgaande
feesten;
Schoolfeesten worden in het eigen gebouw gehouden;
Er is geen alcohol beschikbaar op schoolfeesten;
Leerlingen (en hun ouders) weten dat er strenge maatregelen getroffen worden als ze betrapt
worden op meenemen of ‘indrinken’ (onmiddellijke uitsluiting feest, direct informeren ouders en op
laten halen, volgende werkdag ‘pedagogisch’ gesprek met leerling en ouders erbij en
aansluitende schorsing, ontzegging deelname feesten rest jaar, ‘voorwaardelijke’ uitsluiting van
andere ‘extra-curriculaire’ activiteiten zoals werkweken en buitenlandse reizen);
Bij constatering worden ouders direct gebeld, geïnformeerd en gevraagd hun kind op te komen
halen;
Er is ‘blaasapparatuur’ beschikbaar, die gebruikt wordt als er twijfel is over gebruik (voor of
tijdens);
Er is een eerste toegangscontrole bij de ingang van het schoolterrein door externe professionals
en een tweede controle door medewerkers op tasjes en jasjes bij de entree;
Er is ruime hoeveelheid toezichthoudende docenten aanwezig;
(er is een doorlopend preventieprogramma voor klas 1 t/m 4 met betrekking tot alcohol, drugs,
tabak, medicijnen, (cyber-)pesten, gaming).
Bij leerlingactiviteiten, in welke vorm dan ook, wordt geen alcohol genuttigd. Niet door de leerling
en niet door het personeel.
Zodra we dit soort billboards in de omgeving zien (op hekwerken, aan lantaarnpalen) halen we
deze zo spoedig mogelijk eraf.
Op feesten wordt niet gedronken en wie gedronken heeft komt niet binnen. Kinderen weten dat.
Kind dat moet worden opgehaald gebeurt maar een paar keer per jaar.
Geen excessen meer sinds ‘drooglegging’.
Sinds wijziging wetgeving wordt geen alcohol meer verstrekt, ook niet aan ‘ouderejaars’ die 18+
zijn; ook niet tijdens diploma-uitreikingen;

-

Zou u nadere maatregelen willen treffen?

-

-

-

-

Samenvatting

-

Sinds ‘alcoholverbod’ is opkomst bij bovenbouwschoolfeesten minder geworden (deel oudere
leerlingen - 5 havo en 5 en 6 vwo - geeft aan dat ze dan ‘elders’ wel een biertje of wijntje kunnen
drinken);
Feitelijke betrappen op ‘indrinken’ of ‘smokkelwaar’ is verminderd ten opzichte van ‘vroeger’ en
beperkt zich tot incidentele constateringen.
Bij ons op school zijn de feesten altijd al alcohol vrij geweest. Men kent de regels en de
gebruiken.
Voorlichting aan ouders dat alcohol slecht is. Het interesseert ouders niet zo, ‘wij dronken vroeger
ook’.
In ieder geval zou het fijn zijn om resultaten van recente onderzoeken van de gemeente ter
inzage te krijgen. Trends kunnen we gebruiken in (door)ontwikkeling van voorlichting/lespakketten
rondom thema verslaving (waar alcohol een deel van uitmaakt).
De gemeente kan nadere info verstrekken rondom de voorlichting (bv Indigo) en (beter) zorgen
dat deze op alle scholen bekend is. Want is dat op dit moment wel zo? Een handig
aanspreekpunt zou de zorgcoördinator van elke school kunnen zijn.
Het is misschien een idee dat de gemeente een soort “menukaart” ontwikkelt waarop staat over
welke onderwerpen bij welke instantie terecht kan voor ondersteuning en voorlichting op school
(heel breed, betrek ook andere zaken dan alcohol) en of er (en zo ja, welke) kosten er aan
verbonden zijn.
Het tot stand gekomen schoolbeleid in de loop der jaren ‘werkt’ in onze ogen en naar onze
beleving goed. Wij zien geen aanleiding verdere maatregelen te nemen. Nadere afspraken zijn
wat ons betreft niet nodig. Het vigerende alcoholpreventieprogramma volstaat wat ons betreft.
De Gemeente kan commerciële partijen aanspreken op illegale billboards en het gebruik van
schoolnamen daarop, als geadverteerd wordt voor ‘scholierenfeest’.
Cijfers worden niet herkend, er zijn wel verschillende verklaringen te bedenken die buiten de
invloedssfeer van de scholen liggen.
Scholen hebben een streng anti-alcoholbeleid (inclusief beveiliging en blaastesten), dat naar hun
idee afdoende werkt.
Suggesties aan de gemeente:
 Voorlichting aan ouders.
 Scholen informeren over nadere onderzoeken.
 Een sociale kaart met daarop de informatie bij wie de school voor welk probleem terecht
kan voor ondersteuning en voorlichting op school.

