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Alcoholgebruik bij schoolgaande jeugd - Initiatieven
Minder alcohol, (iets) meer cannabis in 2021. Dat is de korte samenvatting van het vijfde
rapport van de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) over het
middelengebruik van Vlaamse studenten, afgenomen tussen februari en april 2021.
Door corona zag het studentenleven er in 2021 uiteraard volledig anders uit dan in de
vorige bevraging in 2017. Vandaar waarschijnlijk ook het resultaat op vlak van
alcoholgebruik. Dit is duidelijk gedaald: waar de gemiddelde student in 2017 nog tot 13
glazen per week dronk, is dit nu gedaald tot 9 glazen; bovendien is er een groot verschil
tussen de studenten van wie het drankgebruik onder de 10 glazen bleef en zij die er
boven gingen en dat bestaat uit zo’n kwart van de ondervraagde studenten.
1.

Gaat de minister in overleg met de onderwijsinstellingen om de problematiek van het
alcoholgebruik bij de schoolgaande jeugd onder de aandacht te brengen?

2.

Op welke manier werkt de minister samen met minister van Welzijn Wouter Beke
rond het alcoholgebruik bij schoolgaande jeugd?

3.

Staat de minister achter een grootschalige campagne zoals TOURNEE MINERALE
maar dan specifiek gericht op schoolgaande jeugd, bijvoorbeeld bij de start van het
academiejaar?

BEN WEYTS
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT,
DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND

ANTWOORD

op vraag nr. 541 van 5 mei 2022
van MAAIKE DE RUDDER

1.

Onderwijsinstellingen beschikken over alle informatie waarmee ze een drugbeleid,
waarin het alcoholbeleid een onderdeel is, kunnen voeren. Het Vlaams
expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) zorgt voor de nodige
ondersteunende tools en experten die de onderwijsinstellingen kunnen ondersteunen
bij het werken aan hun drugbeleid. Hierover wordt er ook regelmatig gecommuniceerd.
Bijkomend overleg lijkt dus niet noodzakelijk.

2.

De Vlaamse minister bevoegd voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en
Armoedebestrijding zorgt voor een beheersovereenkomst voor de ondersteuning van
een drugbeleid in Vlaanderen. Via de beheersovereenkomst worden er ook afspraken
gemaakt voor de ondersteuning van het onderwijs. Het Agentschap Zorg en
Gezondheid en het Departement Onderwijs en Vorming zitten in een netwerk met
vertegenwoordigers van het onderwijsveld en experten gezondheid (waaronder VAD)
op regelmatige tijdstippen samen om te bekijken hoe er in functie van het
gezondheidsbeleid, inclusief het drugbeleid, nog beter op elkaar kan worden afgestemd
en samengewerkt. Samen wordt er bekeken hoe er kan worden gewerkt aan het
behalen van de Vlaamse gezondheidsdoelstelling de Vlaming leeft gezonder in 2025
en wordt er nagegaan of er in functie van het behalen van die doelstelling nog moet
worden bijgestuurd en/of extra acties moeten worden ondernomen.

3.

Inspanningen die onderwijsinstellingen leveren, moeten versterkt worden met
inspanningen buiten de onderwijsinstellingen willen we effecten op vlak van gedrag bij
leerlingen bekomen. De organisator van een dergelijke grootschalige campagne dient
hiermee rekening te houden vanuit het principe van “health in all policies”.

