
Dealen op school

Wat is dealen?
Dealen is het 'in bezit hebben van meer dan een gebruikershoeveelheid drugs' (meer dan 5 gram) en het 
al dan niet gratis verstrekken, verkopen, kopen, vervoeren en afleveren van drugs. Dealen van soft- en 
harddrugs is wettelijk verboden. De verkoop van cannabis in coffeeshops wordt gedoogd. Maar wie als 
individu verkoopt riskeert een straf. Klik hier voor de inhoud van de Opiumwet.

Het vraagt grote zorgvuldigheid van de school als een leerling verdacht wordt van dealen. Het beste is dat  
er eerst een gesprek gevoerd wordt met de leerling. Voer dit gesprek niet alleen, maar met zijn tweeën. 
Er zijn drie uitkomsten mogelijk:  
1. De leerling ontkent de beschuldiging. Dit blijkt terecht. In dat geval moet de school excuses maken en 

andere betrokkenen op de hoogte stellen van de ware toedracht.
2. De leerling bekent en de school neemt maatregelen. Doe in elk geval altijd melding of aangifte bij de 

 politie.
3. De leerling bekent niet en blijft verdacht. De politie is dan aan zet om nader onderzoek te doen.  

Maak over dit soort situaties afspraken met de politie.

Wat kan de school doen als een leerling dealt?
Als een leerling betrapt is op dealen, neem dan als school ook eigen maatregelen. Licht de ouders of 
 verzorgers van de leerling of student in. Licht ook de leerlingbegeleider, de school loopbaanbegeleider, de 
zorgcoördinator en de mentor in. Afhankelijk van de ernst van de overtreding, kan de school de leerling 
schorsen of verwijderen. Dit laatste kan alleen als een andere school bereid is deze leerling op te nemen.  
Informeer indien nodig de leerlingen of studenten op school over het voorval via hun mentor of begeleider. 
Het incident kan een aanleiding zijn om met de klas te praten over de consequenties van dealen en 
middelen gebruik. Overweeg ook een brief naar de ouders te sturen of een bericht op de website van de 
school te plaatsen met daarin een nuchtere beschrijving van het incident en de maatregelen die de school 
heeft genomen.

Soms gebeuren er dusdanig ernstige of onverwachtse incidenten dat leerlingen, ouders of zelfs de media, 
naar school komen. Stel van tevoren een calamiteitenplan op voor dit soort situaties, waarin staat wie als 
woordvoerder optreedt en op welke manier hij/zij informatie geeft. Meestal werkt een open houding het  
beste. Geef zorgvuldig uitleg over de maatregelen die de school heeft genomen om herhaling te voorkomen.
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