Themacertificaat Roken, alcohol- en
drugspreventie: een gezonde toekomst
voor uw leerlingen

Het thema Roken, alcohol- en drugspreventie gaat over het voorkomen van tabak, alcoholen drugsgebruik bij leerlingen en personeel in het voortgezet onderwijs. Op school kan
het gebruik van tabak, alcohol, of drugs de oorzaak zijn van vroegtijdige schooluitval en
andere (gezondheids)problemen bij jongeren. Uw school kan een belangrijke rol spelen
in het voorkomen hiervan. Belangrijk daarbij is het stimuleren van een alcohol-, rook- en
drugsvrije omgeving op school. Het vignet Gezonde School geeft u een duidelijk kader om
aandacht te besteden aan deze onderwerpen. Het helpt u om gezonde keuzes te maken.
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Contact

Voor meer informatie over vignet Gezonde School
en Gezonde School-aanpak.

Trimbos-instituut: dgsg@trimbos.nl
KWF Kankerbestrijding: www.kwf.nl
Longfonds: www.longfonds.nl
Hartstichting: lekkerfit@hartstichting.nl

Maart 2017

