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Regionaal aanbod Roken, alcohol- en drugspreventie (RAD) 
 

 

Algemeen Pijler educatie Pijler fysieke en sociale 
omgeving 

Pijler signaleren Pijler beleid 

Advies over landelijk 
ondersteuningsaanbod 
(€3.000,-) voor thema 
Roken, alcohol- en 
drugspreventie van de 
Gezonde School 

Helder op School: 
- SmokeFree Challenge 
- Frisse Start 
- Samen Fris 
- In Charge 
Docenten worden 
getraind door de GGD 

Regionale  of 
schoolspecifieke 
ouderavond ‘Ouders van 
NIX’. Over roken, alcohol, 
blowen en lachgas. 
Eventueel met interactief 
theater 

Training voor docenten 
over signaleren en 
bespreekbaar maken 
van middelengebruik bij 
jongeren 

Advies bij opstellen van 
beleid. Verankeren van 
beleid in documenten: 
visie, schoolgids,  
jaarprogramma  

Contact: GGD Contact: GGD Contact: Jellinek Contact: Jellinek Contact: GGD 

 Kosten: lesmateriaal 
vanuit begroting school, 
docententraining vanuit 
begroting GGD 

Kosten: ouderavond vanuit 
begroting GGD (max. 10 per 
jaar). Interactief theater op 
school vanuit begroting 
school (circa €750,-) 

Kosten: vanuit begroting 
GGD (max. 15 per jaar) 

 

Verplichte scholing voor 
Gezonde School 
Coordinator (GSC) die 
gebruik maakt van het 
ondersteuningsaanbod 

Aanbod (erkende) 
interventies 

Ondersteunend materiaal 
(website Rookvrij 
Schoolterrein, Hier Fix je 
Nix): voor inrichting school 
en -terrein 

Advies bij opstellen van 
signalerings-, zorg- en 
verwijsstructuur bijv. 
sociale kaart, 
gedragregels 

 

Contact: GGD Contact: GGD Contact: GGD Contact: GGD  

 Kosten: lesmateriaal 
interventies vanuit 
begroting school 

Kosten: vanuit begroting 
GGD 

  

Regionaal meldpunt 
drankkoerier 
 
 

 Advies bij communicatie 
over alle vier de pijlers met: 
docenten, leerlingen, 
ouders 

Reguliere individuele 
contactmomenten en 
op indicatie 
kortdurende 
begeleiding 

 

Contact: via gemeente 
Hilversum (geldt voor de 
hele regio) 

 Contact: GGD Contact: Jeugd en 
Gezin 

 

     

Dealen bij school: melden 
via wijkagent. 

  Individueel preventief 
adviesgesprek over 
middelengebruik voor 
jongere en/of diens 
omgeving.  
Indien nodig 
vervolgtraject: Moti-4 
voor jongeren (en hun 
ouders) van 14-24 jaar 

 

Contact: contactpersoon 
per gemeente: via de GGD 

  
 

Contact: Jellinek  

   Kosten: vanuit begroting 
GGD 

 

Advisering Gezonde School aanpak GGD: Brigit Hamburg b.hamburg@ggdgv.nl, 

Ondersteuning programma Helder op School GGD: Marlou Hensen m.hensen@ggdgv.nl 

Ondersteuning Jellinek: preventiegv@jellinek.nl 

Ondersteuning Jeugd en Gezin: Jeugdverpleegkundige van betreffende school  servicebureau@jggv.nl   
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