
     
 

Lerend netwerk preventie middelengebruik 
 
Op 20 mei 2021 kwamen 26 experten bij elkaar in een Lerend Netwerk-event rond de preventie van 
middelengebruik dat de koepeloranisaties van de Vlaamse universiteiten en hogescholen 
organiseerden, in samenwerking met de VAD (Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, 
psychoactieve medicatie, gokken en gamen). 

 
 

 
 
 
Als inleiding gaf onderzoeker Annelies Thienpont (UGent) een overzicht  van de wetenschappelijke 
literatuur en een stand van zaken rond middelengebruik bij studenten in Vlaanderen.  
 
Daarna presenteerde Brishna Akbari  (Odisee) een draaiboek met veel sensibiliserend materiaal 
gebundeld in 10 ludieke geboden het academiejaar rond.  
 
Hans Dhondt (Vives) liet vervolgens zien dat het proces om een preventiebeleid op te zetten in een 
hogeronderwijsinstelling baat heeft bij het betrekken van verschillende actoren om een draagvlak, 
flowchart en taakverdeling uit te bouwen.  
 
Joris Van Damme (VAD) presenteerde wat de VAD voor de hogeronderwijsinstellingen zou kunnen 
betekenen. Naast de 4-jaarlijkse monitoring, waarvan de nieuwste resultaten te verwachten zijn aan 
het begin van 2022, plant de VAD specifieke methodieken voor het hoger onderwijs te ontwikkelen. 
Daarom polste hij naar het  draagvlak voor verschillende elementen van een preventiebeleid in de 
hogeronderwijsinstellingen en vroeg in kleine groepen te overleggen wat de instellingen nodig 



hebben om een preventiebeleid verder uit te werken of op te zetten. Daaruit bleek dat veel 
hogeronderwijsinstellingen verschillende elementen van preventie implementeren, zoals 
tuchtregels, psychosociale ondersteuning of criteria voor subsidieerbare studentikoze activiteiten, 
maar niet zo vaak een expliciet uitgewerkt beleid rond de preventie van middelengebruik hebben.  
 
Om dat te doen schetsten de deelnemers volgende elementen als ondersteunend: 

- Hulp bij het uitwerken van een sterke visie, die ook bij andere partners dan stuvo’s binnen de 
hogeronderwijsinstellingen genoeg draagvlak heeft. Hoe de noodzaak tot een 
preventiebeleid aantonen? Wiens engagement is nodig? Hoeveel personeelsinzet is nodig 
en voor welke taken? Welke spelers van buiten de hogeronderwijsinstelling betrekken 
(politie, studentenambtenaar, CGG,…)? 

- Vingerwijzingen om de juiste toon in communicatie te treffen (evenwicht tussen 
problematiseren en promoten of gedogen), en / of sensibiliserend materiaal afgestemd op 
de studenten. 

- Voorbeeld-protocollen of cursussen (webinars) rond hoe omgaan met probleemgebruikers en 
met meldingen van problemen door derden. 

- Het delen van good practices onder hogeronderwijsinstellingen is heel inspirerend. 
 

 
 
Het lerend netwerk-event sloot af met de blik vooruit, uitkijkend naar de nieuwe bevragingsresultaten 
en het aanbod vanuit VAD, in de hoop dat ook de gegroeide aandacht voor het mentaal welzijn van 
studenten de preventie van middelengebruik wind in de zeilen geeft. 
 
  
 


