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Samenwerkingsovereenkomst DGSG 

 
 
Penta College CSG Godfried Richter 

 
en 
 
 
Youz, vroeg signalering en geïndiceerde preventie 
 
 
Beide partijen spreken de intentie uit om structureel en duurzaam te werken aan de uitvoering van 
het genotmiddelenpreventieprogramma De gezonde school en genotmiddelen.  
Het programma bestaat uit 4 pijlers: 

- Beleid en regelgeving  
- Signaleren en begeleiden (personeel) 
- Ouderparticipatie  
- Lessen en (indien nodig) consultaties aan leerlingen  

 
Penta College CSG Godfried Richter  werkt in de periode 2013/2014 aan het project De gezonde 
school en genotmiddelen voor het voortgezet onderwijs. Youz heeft hierbij een ondersteunende en 
adviserende rol.  
 
 
Concreet gaat het om de volgende afspraken: 
 

1. De school zal een werkgroep vormen waarin de voortgang van het project wordt 
gewaarborgd.   

2. De school zal het alcohol en drugsbeleid inzien en eventueel aanscherpen. De 
contactpersoon vanuit Youz zal hierin een adviserende rol hebben. 

3. De school zal dit beleid verder (naar eigen invulling) uitdragen binnen het team, de 
leerlingen en de ouders. De school ziet in dat het creëren van draagvlak een voorwaarde 
is voor het laten slagen van de andere pijlers binnen DGSG. 

4. De school zorgt jaarlijks voor het uitvoeren van de (E-) lessen over roken, drinken en 
drugs. Youz organiseert een training over het lesprogramma voor de uitvoerende 
docenten en besteld de lesmodules via het Trimbosinstituut. 

5. Wanneer de eerste 3 pijlers succesvol zijn afgerond, zal het lesmateriaal (e-learning) 
eenmalig door de gemeente worden vergoed.   

6. Mentoren en/of geïnteresseerde docenten volgen de training Signaleren en Begeleiden. 
Youz zal deze training uitvoeren. 
 
 

7. Ook zorgt de school dat er voldoende kennis is over hulp- en verwijzingsmogelijkheden. 
Dit wordt opgenomen in een zorgprotocol.   

8. De school organiseert minimaal één ouderavond over genotmiddelen en opvoeding. Het 
programma wordt gemaakt in overleg met Youz die een inhoudelijke bijdragen aan de 
ouderavond zal geven. 

9. Partijen spreken af welke activiteiten in het kader van De gezonde school en 
genotmiddelen worden uitgevoerd. Deze afspraken worden bijgehouden aan de hand van 
een checklist.  
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10. De projectcoördinator van school voert een evaluatiegesprek met de contactpersoon van 
Youz. Tussentijds wordt er geëvalueerd over de verschillende activiteiten, ouderavond en 
trainingen. 

11. Youz voorziet de school van zoveel mogelijk ondersteunend materiaal zoals 
voorbeeldbrieven, opdrachten, of bijv. artikelen voor de schoolkrant. 

12. Binnen een jaar heeft de school de activiteiten opgenomen in het schoolwerkplan en 
maken Youz en de school afspraken over het onderhoud van het project.  

13. De school kan na afronding van het programma te allen tijde contact opnemen met Youz 
voor vragen en consultaties op het gebied van alcohol, drugs, gokken en gamen.  

14. In overleg kan de overeenkomst eerder worden ontbonden.  
 
 
 


