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Beste lezer, beste leerkracht

Dit magazine is een speciale editie, ook om de lagere en middelbare scholen 

in Vlaanderen te informeren over de preventieprogramma’s voor gebruik van 

alcohol, sigaretten en andere drugs die De Sleutel in 2008-2009 aanbiedt. 

Met die pakketten bieden we de scholen instrumenten om te werken aan so-

ciale invloed, sociale vaardigheden en drugspreventie. In onze handleidingen 

geven we achtergrond en tips om in de klas met deze lessen te werken. In de 

kleuter- en eerste leerjaren gaat dat met een verhalenboek en talloze actieve 

werkvormen, van klas drie tot zes in een reeks van 10 lessen. Geeft u les in de 

middelbare school, dan kunt u de twaalf lessen van ‘Unplugged’ in de eerste 

graad inroosteren, of enkele weken in de tweede graad lessen aan een project 

koppelen. Voor de hoogste graad ontwikkelden we preventielessen die u in 

bestaande vakken integreert. 

Al naargelang de leeftijd van de kinderen hebben we informatie over drugs 

(inclusief alcohol en sigaretten) en de negatieve effecten ervan opgenomen. 

Die informatie is pas effectief als de leerlingen het kunnen integreren in hun 

eigen leefwereld en erover kunnen discussiëren met hun leeftijdgenoten. 

Daarom combineren we informatie met persoonlijke en sociale vaardigheden 

in het lessenpakket. 

Voor preventieprogramma’s van deze aard is het nodig dat de lesgevers een 

nauw contact met hun klassen hebben en een goede kennis van de vaardighe-

den en het gedrag van hun leerlingen. Als leerkracht kunt u de leerlingen de 

kans geven betrokken te worden bij de lessen. Zo kan de leerling een verband 

leggen tussen de les en wat hij al weet om zo realistische doelen te stellen 

voor zichzelf.

Bij dit uitgebreide, praktisch en mooi uitgegeven lesmateriaal hoort ook 

training. We ontwikkelden modules van één of twee dagen en bevelen sterk 

aan dat u die training volgt. De achtergrond en structuur van preventie komen 

ruim aan bod. Maar ook houdingsaspecten en de methodologie om met een 

sociaal invloedsprogramma te werken. Interactiviteit is een basiscomponent 

van preventie en dat is meer dan ruimte voor vragen en antwoorden. Het 

betekent uw leerlingen met elkaar laten praten en werken in een positief en 

veilig klimaat. De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 

subsidieert deze training sinds april 2008, zodat het voor de scholen een fl ink 

stuk goedkoper is geworden. 

 

Preventief denken en werken gebeurt over de muren van het schoolterrein 

heen en ook in het netwerk van De Sleutel zijn er nog veel andere preventie-

strategieën die uw belangstelling verdienen. Kleinere projecten met verbor-

gen, kwetsbare groepen of individuele preventie-trajecten die dicht tegen 

hulpverlening aanleunen. Die nemen we een andere keer onder de loep. 

Veel leesgenot

Peer van der Kreeft,
Peer, 51 jaar, vormingswerker en vader van drie 
kinderen,  begon in ons Dagcentrum Antwerpen 
in 1988, leidde het Leefsleutel-team in België van 
1990 tot 1996, is sindsdien hoofd preventie van 
De Sleutel en geeft les op het departement 
Sociaal Agogisch Werk van de Hogeschool Gent.
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VOORBEELDLES: DIT KAN IK! Handleiding blz. 167-169, Voorleesboek: blz. 71-74
U vindt de volledige les in de begeleidingsmap bij het verhaal “Groene Tomaat is te jong”. Via www.desleutel.be (doorklikken naar preventie 
en naar kleuter- en lager onderwijs) vindt u meer informatie over de pakketten ‘Het gat in de haag en ‘Contactsleutels’. U kunt deze pakketten 
on-line bestellen.

De Sleutel is sinds jaar en dag actief inzake preventie van druggebruik. Zo ontwikkelde de afdeling Preventie een ruim 
aanbod voor scholen, met aparte programma’s per leeftijdsgroep. Met het gat in de haag (onderdeel van Contactsleutels) 
richt men zich tot de allerkleinsten. Het woordje drugs komt nergens in voor. 
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//  Kleuter en lager   // 

Jo
h

an
 V

an
 d

e 
W

al
le

In de Contactsleutels-methodiek zijn 

verschillende lessen opgenomen waar-

in het vormen van het zelfbeeld van de 

kinderen centraal staat. Zo’n formele 

lessen zijn binnen lifeskills training van 

groot belang. Daarnaast zijn ouders 

en leerkrachten alert om tussendoor, 

los van formele lessen, deze sociale 

vaardigheden bij hun kinderen te on-

dersteunen. In zijn recente boek “Nee!” 

schetst Dr. David Walsh (1) een reeks 

ingrediënten om de veerkracht en ook 

het zelfbeeld van kinderen te onder-

steunen. Hij spreekt in zijn boek o.m. 

over ondersteuning en verbondenheid, 

hoge maar haalbare verwachtingen 

stellen, compassie leren, optimisme, 

doorzettingsvermogen en ook fl exibili-

teit en geduld. Die verschillende ingre-

diënten komen ook als oefeningen voor 

in de methode “Het gat in de haag” en 

“Contactsleutels”. Bij wijze van voor-

beeld vindt u hierna een extract uit de 

methode “Het gat in de haag”.

HET GAT IN DE HAAG
werken met sociale vaardigheden bij de allerkleinsten

DOELSTELLINGEN

De kinderen de gelegenheid geven om:

• Verschillen te zien bij zichzelf toen ze 

klein waren en nu.

• Uit te drukken wat ze goed vinden aan 

iemand ander

• Te leren luisteren naar een compliment 

dat hen wordt gegeven

• Te leren nadenken en uitdrukken wat ze 

goed vinden aan zichzelf

ACTIVITEIT VOOR DE LES

Vraag aan de kinderen om een foto mee te 

nemen van zichzelf toen ze nog een baby 

waren. Laat de foto’s al eens aan elkaar 

zien. Bent u geen feilloze baby-herkenner? 

Schrijf de naam dan achteraan op! En ver-

geet als leerkracht uw eigen foto niet.

STUKJE VAN HET VERHAAL 
(UIT VERHAAL 16... )

Het beste is nog altijd het verhaal op voor-

hand lezen en dan voor de kinderen vertel-

len. Zo kun je het verhaal altijd aanpassen 

aan het niveau van de kinderen uit je klas. 

... Ajuin verwelkomt Groene Tomaat. “Hallo 

tomaatje, kom je ook kijken? Gek, het lijkt wel 

of je rood geschilderd bent. Geef dat papier 

maar hier, want je kunt niet meedoen hoor. Jij 

bent nog te jong.” Groene Tomaat haar mond 

valt open. Hoe kan Ajuin dat nu weten? 

VRAGEN BIJ HET VERHAAL

Na het verhaal peilt u via een reeks vragen 

of het verhaal voldoende begrepen is. Via 

deze vragenronde tracht u van het verhaal 

ook over te gaan op de eigen belevenis van 

de kleuters. 

ACTIVITEIT 1 

JE WORDT GROOT

U zit in de gesprekskring. Alle kinderen 

leggen de babyfoto die ze hebben meege-

nomen, voor zich op de grond. Je leest het 

gedichtje voor. (cf. handleiding). Na het 

gedicht vraag je naar de verschillen tussen 

het kind op de foto en nu in de klas. Wat 

veranderde er nog behalve de grootte? 

Wat verandert er in wat je kunt? En in wat 

je denkt. 

ACTIVITEIT 2 

JE KUNT MEER DAN JE DENKT

Leid de oefening in met de pogingen van 

Groene Tomaat om zich rood te maken. 

Soms wil je je anders voordoen dan je bent. 

Iedereen staat los in de ruimte, zorgt dat 

je plaats hebt om met je armen te zwaaien. 

Eerst zegt u hoe de kinderen moeten staan, 

bijvoorbeeld STOER. Als u muziek opzet 

dansen de kinderen, zodra de muziek stopt 

staan ze stokstijf STOER. U laat de muziek 

weer horen, en zo komen achtereenvolgens 

STERK, MOOI, GROOT, PRACHTIG en SLIM. 

Denk eraan om het woord te zeggen voor-

dat de muziek begint, zo kunnen de niet-

zo-ad-rem-kinderen hun houding bedenken 

terwijl ze dansen. Terug in de kring, vraagt 

u aan een paar kinderen om nog eens een 

van de houdingen aan te nemen. Vraag aan 

de anderen: wat is er overdreven in wat je 

ziet? En wat is er een klein beetje waar? 

Wat zou hij of zij ook kunnen uitbeelden 

zonder dat het overdreven is? Nu komt elk 

kind aan de beurt. Je vraagt telkens aan 

de groep of klas, welk complement, welke 

goede eigenschap je aan dit kind kunt ge-

ven. Je kunt de vraag ook vernauwen naar 

‘iets goeds op school’, ‘iets goed in sport 

of spelletjes’, ‘iets goeds bij de vriendjes in 

de klas’ ... 

Als er veel kleuters in de klas zijn, kun je de 

activiteit ook over twee momenten sprei-

den. Bv. vandaag alle jongetjes en morgen 

de meisjes (of omgekeerd) of vandaag alle 

kinderen met lang haar en morgen deze 

met kort haar. Als verwerking kun je aan 

elk kind een klein kaartje geven. Hun naam 

of kenteken staat bovenaan het blaadje. 

Je denk aan de “goede eigenschap” die de 

kinderen van jouw groep hebben genoemd. 

De kleuters mogen op hun kaartje een teke-

ning maken van “de goede eigenschap”.
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gen: geen alcohol, niet roken en geen 

drugs. ‘Niet-gebruikers weten dat het 

niet kan en welke gevolgen er aan ver-

bonden zijn. Die duidelijke boodschap 

heeft een ontradend effect. Ons publiek 

houdt zich aan de regels. Als er toch 

een probleem rijst, proberen we dat 

zo goed mogelijk op te vangen, samen 

met de ouders. We geven enkel het 

signaal. Waar nodig wordt natuurlijk 

doorverwezen’, aldus nog de Roeck. 

Hoe lang werkt jullie school al 
rond drugpreventie?
DE ROECK  ‘We zijn eigenlijk al bijna 20 

jaar preventief bezig rond middelen-

gebruik. We weten dat de jongeren 

hier vrij makkelijk met drugs en met 

de drugsproblematiek in aanraking 

komen. Dat heeft alles te maken met 

onze ligging vlakbij de Nederlandse 

grens.’ ‘Met ons vijfde jaar doen we 

reeds een 15 jaar een driedaagse 

overlevingstocht ‘De Uitdaging’. Het 

doel van die jaarlijkse activiteit in 

de Ardennen is jongeren weerbaar 

maken. In de loop der jaren hebben 

we ook een mooi aanbod rond sociale 

vaardigheden voor de andere graden 

vormgegeven’, aldus Peter De Roeck 

die intussen zo’n 8 jaar voor de klas 

met 14 à16 jarigen staat.  Nu orga-

niseert de school in de eerste graad 

jaarlijks een “just be smokefree cam-

pagne”, het derde jaar krijgt aanslui-

tend het Sleutelspel, voor het vierde 

jaar is er een drugspreventiedag. 

Zijn er op school relatief weinig 
problemen, mede dankzij deze 
preventieve aanpak?
We zouden het graag geloven, maar 

het blijft moeilijk in te schatten. In elk 

geval kiezen we er bewust voor om 

4

N
u

m
m

e
r 

1
5

/2
0

0
8

//  Middelbaar   // 

Peter De Roeck geeft Nederlands op 

het Mater Salvatorinstituut. Kenmer-

kend aan de aanpak van deze school 

is hun werkgroep rond sociale vaardig-

heden. Die werkgroep coördineert alle 

activiteiten rond het thema middelen-

gebruik. In die werkgroep zitten ook 

leerkrachten van diverse vakken. Deze 

groep kiest uit het aanbod, zorgt voor 

een ruimer kader en stuurt het geheel 

in de loop van het schooljaar.

Het succes van dergelijke aanpak 

heeft volgens Peter De Roeck alles met 

de dynamiek van de groep te maken. 

‘En dat heb je zelf mee in de hand. De 

doelstelling is dat iedereen zich goed 

voelt in de groep, en dat eenieder zich 

weerbaar leert opstellen. We leren de 

leerlingen te doen uitkomen voor hun 

persoonlijke mening, ook soms tegen 

de groep in. Ook ronden we stee-

vast het schooljaar af met dergelijke 

teamopbouwende activiteit, waarbij 

we samen het jaar afronden’, zo stelt 

de Roeck. 

Deze school pakt al jaren uit met heel 

duidelijke richtlijnen voor de leerlin-

door de bril van de leerkracht
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UN-
PLUGGED

Dankzij deze dag 
zijn leerkrachten sterker gewapend 

om voor een groep te staan.

Het Mater Salvatorinstituut, een middelbare school 
in Kapellen, telt zo’n 600 leerlingen en werkt al ja-
ren rond drugspreventie. Ondanks hun ligging in 
een drukke dorpskern nabij de Nederlandse grens, 
en het aanbod via coffeeshops aldaar, is er tot op 
heden nog nooit een echt drugsprobleem geweest 
op deze vrije school. 

PLUGGED
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//  Middelbaar   // 
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heel open te communiceren met de 

ouders. Tijdens de week van ons Sleu-

telspel, krijgen de ouders een brief 

mee waarin we hen ook betrekken bij 

deze dag. Zo vragen we hen om thuis 

ook over het thema drugs in gesprek 

te gaan met zoon- of dochterlief. 

We trachten als school ons deel op 

te nemen op een niet betuttelende 

manier. 

Hoe verloopt een projectdag met 
een Sleutelspel en voor welke 
leeftijd is dit meest geschikt?
Uit ervaring weten we dat die formule 

best pakt voor het derde middelbaar. 

Het informatie aanbod is op die 

leeftijd geknipt. Voor dat jaar hebben 

we hier zes klassen verspreid over het 

ASO en TSO. Het is reeds zes jaar dat 

we opteren om een sleutelspel met De 

Sleutel te organiseren. In de voormid-

dag kunnen de leerlingen in kleine 

groepjes naar een levensverhaal van 

een ex-verslaafde luisteren die een 

therapeutisch programma aan het vol-

gen is binnen De Sleutel. Aanvullend 

bieden we een informatief deel waar 

productinformatie wordt gegeven, 

wanneer men verslaafd is. Voor som-

migen blijft deze activiteit echt nog 

een ver van hun bed show... De laatste 

keer toonden we een fi lmpje over 

comazuipen, wat dan weer aansloot 

bij hun preventiedag rond alcohol van 

het jaar daarvoor. 

Maakt zo’n aanpak jongeren niet 
nieuwsgierig?
De koppeling met een informatief 

deel werkt. En dat levensverhaal laat 

een diepe indruk na. Zo’n getuigenis 

blijft echt wel hangen. De leerkrachten 

blijven daar trouwens niet bij, zodanig 

dat niemand zich geremd voelt om 

te reageren. Het wordt ook goed 

gekaderd gebracht, het is dus geen 

los cowboyverhaal. We zien vaak dat 

jongeren op het einde van de dag de 

personen die hun getuigenis vertel-

den, speciaal bedanken voor hun ver-

haal. Ook op termijn heeft dit effect. 

We merken bij evaluaties op het einde 

van het schooljaar dat dit nog altijd 

nawerkt. Er is trouwens ook een meer-

waarde voor de leerkrachten. Dankzij 

deze dag zijn ze beter geïnformeerd, 

waardoor ze beter kunnen anticiperen 

op problemen. Ze zijn sterker gewa-

pend om voor een groep te staan.

Tijdens de namiddag worden 
dan verder activiteiten opgezet 
op basis van het Unplugged-
programma...
Klopt. Concreet gaat het dan om weer-

baarheidsspelletjes, kennissentests, 

discussie op basis van stellingnames. 

Ook de mensen van De Sleutel blijven 

die activiteiten volgen. Doordat we 

eigenlijk gans het jaar door bezig zijn 

rond die groepsdynamiek en teambuil-

ding kunnen we die oefeningen ook 

wel wat sturen in functie van de plaats 

die bepaalde leerlingen zouden willen 

innemen. De Unplugged-training die 

diverse leerkrachten volgden is daar 

ook heel nuttig bij. Dat is echt wel 

een sterkte van onze ploeg. Dankzij 

die aanpak wordt er ook niemand 

gekleineerd...

Geef eens een voorbeeld?
De oefening waarbij een groep op 

een te kleine handdoek staat en als 

opdracht krijgt die handdoek om te 

draaien, terwijl ze er blijven opstaan. 

Niemand kan zich bij zo’n opdracht 

verstoppen. Zo’n oefening verplicht 

jongeren om samen te werken.

Bouwen jullie dan op zo’n 
contactdag verder?
Inderdaad. Eigenlijk ben je gans het 

jaar bezig rond sociale vaardigheden. 

Als leerkracht Nederlands kan je vlot 

inspelen op de actualiteit. Indien de 

media speciaal aandacht heeft voor 

iets, dan nemen we die gelegenheid 

te baat. Denk aan de heisa rond Tom 

Boonen. Ook in de les biologie en in 

de les godsdienst wordt regelmatig 

rond het drugsthema gewerkt. Dat 

proberen we ook te sturen vanuit onze 

werkgroep sociale vaardigheden. 

Tijdens het vierde jaar bouwen we 

daar op verder met de drugspreven-

tiedag. Dan bekijken we een fi lm of 

een theatervoorstelling met daaraan 

gekoppeld een nabespreking op basis 

van het aanbod van de Unplugged-

werkboekjes. 

Waarom zou u Unplugged aan 
andere scholen aanbevelen?
We appreciëren vooral de toon van 

de activiteiten van De Sleutel. Het is 

niet betuttelend. Het Unplugged- pro-

gramma biedt enerzijds gerichte info 

op maat van de jongeren aan op een 

manier die de jongeren aanspreekt, 

onder meer dankzij de levensverhalen. 

Tegelijk is ook het materiaal aantrek-

kelijk. Ook voor de jongeren ogen die 

werkboekjes dynamisch. Anderzijds 

biedt het de jongere inhoudelijk 

genoeg info en kennis om er verder 

mee aan de slag te gaan, om neen te 

leren zeggen. De manier waarop het 

gegeven wordt, is uniek. Snel boeken 

is trouwens de boodschap. Want het 

aanbod zit snel vol. 

CITATEN na een Unplugged 

activiteit in het Stella Matutacollege 

Eveline (15 j):

“Het levensverhaal van die jon-

gen heeft indruk gemaakt, want 

zijn leven verschilde de eerste 

twaalf jaar niet eens zo veel van 

dat van mij” 

Jasper (14j):

“Als ik in de toekomst drugs 

aangeboden krijg, zal ik toch 

eens aan vandaag denken”

Trainer Johan Van de Walle:

“In de hulpverlening merkten we 

dat mensen verslaafd waren ge-

raakt omdat ze bepaalde sociale 

vaardigheden misten. Ze kon-

den geen vrienden maken, hun 

gevoelens niet uiten, problemen 

niet oplossen. Daarom willen we 

kinderen sterker maken”

“Voor de jongeren ogen de Unplugged-werkboekjes 
dynamisch en het programma biedt hen genoeg kennis 
om neen te leren zeggen.”
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//  Middelbaar   // 

Unplugged, het preventieprogramma 

van De Sleutel voor jongeren tussen 

12 en 14 jaar, scoort pico bello. Dat 

bewijst een studie van de European 

Drug Abuse Prevention bij 7.079 leer-

lingen uit 143 scholen in zeven landen. 

Na drie maanden bleken de leerlingen 

die de 12 lessen hadden gevolgd 30 

procent minder te roken, 28 procent 

minder dronken te zijn en 23 procent 

minder cannabis te roken dan leerlin-

gen uit de controlegroep.

Na een jaar bleek het aantal rokers wel 

opnieuw even groot, maar voor alcohol 

en illegale drugs was het afradende ef-

fect nog sterker geworden. En voor de 

jonge rokers was de beginleeftijd toch 

een jaar uitgesteld. Met steun van het 

Vlaams ministerie van Volksgezond-

heid wordt training in het Unplugged-

programma nu aan alle middelbare 

scholen aangeboden. Unplugged 

heeft 12 lessen, over persoonlijke en 

sociale vaardigheden maar ook lessen 

met informatie over drugs. Die gaat 

gepaard met het aanleren van attitudes 

over niet-gebruik van tabak, alcohol en 

illegale middelen.  

Een smaakmaker komt uit een les voor 

de eerste graad van het secundair 

onderwijs onder de noemer: kennis en 

attitude. Voor deze les ontwierpen we 

48 kaartjes met quizvragen. 

U vindt meer informatie op 

www.desleutel.be (doorklikken naar 

preventie en naar middelbare school). 

Op www.eudap.net vindt u naast het 

volledige opzet van het onderzoek ook 

de wetenschappelijke resultaten van 

de implementatie van Unplugged in 

zeven Europese landen.  

UNPLUGGED - DRUGSPREVENTIE
een voorbeeldles voor de eerste graad van het middelbaar onderwijs
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DRUGS - JUST SAY KNOW Handleiding blz. 31-32, werkboek voor leerling blz. 19, 48 kleurrijke kaarten met quizvragen

LESDOELSTELLINGEN

De leerlingen leren

• De effecten en risico’s van druggebruik 

kennen

• Omgaan met toegankelijke informatie 

over verschillende soorten drugs.

LESOPENER 

De leerkracht verdeelt foto’s van drugs en 

kaartjes met de namen van de drugs. De 

deelnemers zoeken elkaar op en vormen zo 

duo’s. Als leerkracht controleer je natuurlijk 

de verschillende duo’s. Je vindt deze foto’s 

en namen op de website. www.desleutel.

be doorklikken op preventie en verder gaan 

naar middelbare school. Daar zoekt u het 

artikel: bijkomende informatie bij de lessen 

Unplugged van de eerste graad) 

VRAGEN OVER DRUGS

1. Elk duo ontvangt een envelop met drie 

vragen en een kaartje om hun punten op 

te schijven. 

2. Twee duo’s gaan bij elkaar zitten (dus 

groepjes van vier) Zorg dat de groepjes 

elkaar niet storen

3. Het ene duo stelt een vraag. Het andere 

duo overlegt en geeft het antwoord. 

Het duo dat de vraag stelde, geeft 

onmiddellijk feedback en zegt of het 

antwoord juist is. Het punt wordt op de 

puntenkaart geschreven. De twee duo’s 

bespreken wel telkens de antwoorden. 

De antwoorden staan op de achterzijde 

van de vraagkaartjes. Indien de drie 

vragen zijn afgewerkt, stelt het andere 

duo zijn drie vragen...

4. Elk duo geeft zijn vragen door aan een 

tweetal waar ze niet mee samenwerkten. 

Opnieuw de vragen stellen en telkens de 

punten noteren. 

5. Elk duo wisselt drie keer. 

6. Elk duo zegt hoeveel punten ze behaald 

hebben tijdens de quiz. 

7. De leerkracht schrijft volgende vragen of 

aanvulzinnen op het bord:

 Wat me opvalt is...

 Wat me persoonlijk raakt is....

 Wat ik bijleerde is...

 Waar ik bedenkingen bij heb is....

 Wat ik graag nog zou weten is...

8. Als er bij “Wat ik graag nog zou weten 

is...” veel vragen zijn, kan de leerkracht 

deze eventueel beantwoorden. Indien u 

als leerkracht ook twijfelt kunt u informa-

tie opzoeken via www.desleutel.be ‘alles 

over drugs’ of www.jellinek.nl)

9. Op het einde van de les, kan de leer-

kracht een afsluiting maken aan de hand 

van de opmerkingen die de leerlingen 

gaven tijdens de oefening met de aanvul-

zinnen. 

Informatie over drugs aan middelbare scholieren 
gaat niet alleen over verslavende en lichamelijke 

effecten, De Sleutel corrigeert het valse beeld dat 
jongeren hebben over de so-called ecologische en 

niet- commerciële cannabisindustrie.
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//  Trainingen   // 

OVERZICHT

3 en 6 oktober 8u45-16u Oostende Training Unplugged voor 2de graad SO

8 oktober 8u45-16u Gent Introductiedag Unplugged 2de graad SO

9 oktober 8.45-16u Gent Introductiedag Unplugged 1ste, 2de en 3de graad SO

10 oktober 8u45-16u Sint-Niklaas Introductiedag Unplugged 1ste, 2de en 3de graad

14 oktober 8u45-16u Gent Introductiedag Unplugged 1ste, 2de en 3de graad

16 oktober 9u Lokeren Introductie in Unplugged SO

22 en 23 oktober 8u45-16u Gent Training Unplugged 1ste graad SO

12 november 8u45-12u Oostende Workshop drugs and the brain

14 november 10u Brussel EHSAL Introductie in Unplugged SO

14 en 17 november 8u45-16u Oostende Training Unplugged 3de graad SO

19 november 8u45-12u Mechelen Sociale vaardigheden voor basisonderwijs

19 november 14u-17u Mechelen Sociale vaardigheden voor basisonderwijs

20 november 8u45-12u Heverlee Sociale vaardigheden voor basisonderwijs

20 november 14u-17u Heverlee Sociale vaardigheden voor basisonderwijs

9 december 8u45-12u Gent Workshop drugs and the brain

7 januari 2009 13u30-16u30 Heverlee Workshop drugs and the brain SO

8 januari 2009 8u45-16u Dendermonde Introductiedag Unplugged 1ste graad SO

11 februari 2009 8u45-16u Brugge Introductiedag Unplugged 1ste, 2de, 3de graad SO

12 en 19 maart 8u45-12u Brussel EHSAL Introductiedag Unplugged SO

20 maart 13u30-16u30 Mechelen Workshop drugs and the brain SO

Naast het ontwikkelen van methodieken en didactisch materiaal, bieden we aan scholen en leerkrachten ook trainingen 
en vormingen aan. Hieronder vindt u een overzicht van de reeds geplande trainingen, vormingen en info-sessies. 
Wenst u zich voor één van deze vormingen in te schrijven, neem dan contact op met Yannick Weyts, 09-231 81 92 of 
yannick.weyts@fracarita.org. 

Het is ook mogelijk om voor uw school, scholengemeenschap, stad een eigen training in te richten. 

Hebt u interesse of verdere vragen, neem gerust contact op (voorkeur op dinsdag, woensdag of vrijdag) met ons secretariaat: 

09-231 81 92.

vormingen & trainingen 
& informatiesessies
DE SLEUTEL

����������������������������������
�������������������������������������
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//  Didactisch materiaal   // 

KLEUTERKLASSEN, 

EERSTE EN TWEEDE LEERJAAR

Het gat in de haag, het verhalenboek 

voorgelezen door Nolle Versyp. Audio-

CD met hoesje, 17 tracks.

MIDDELBAAR, DERDE GRAAD 

(EVENTUEEL EERDER) 

Drugs: just say know, infokaartjes 

over drugs voor de middelbare school. 

Effecten en risico’s staan nuchter 

beschreven in een jonge taal en lay-

out met af en toe een accent op extra 

gevaren. Inclusief een quiz over can-

nabis en een getuigenis. 12 Unplugged 

kaartjes in een mapje.

MIDDELBAAR, TWEEDE GRAAD 

(EVENTUEEL LATER)

Jongens en meisjes: acti-

viteiten voor de middel-

bare school met de focus 

op genderverschillen. Voor 

sommige activiteiten kun je de 

groepen splitsen. 8 Unplugged 

fi ches in een mapje.

KLEUTERKLASSEN, 

EERSTE EN TWEEDE LEERJAAR

Het gat in de haag, handleiding. The-

oretische achtergrond, methodologie 

en gedetailleerde instructies voor 138 

activiteiten en vier ouderavonden. Ste-

vig papier, losbladige map, 294 blz.

MIDDELBAAR, EERSTE GRAAD

Quizkaarten als bijlage bij les 9, 

informatie over drugs. Een meerkeu-

zevraag met mogelijke antwoorden 

aan de ene kant, de oplossing met 

een beetje uitleg op de andere kant. Je 

kunt de kaartjes ook apart gebruiken 

als spelvorm.

47 gekartonneerde Unplugged kaarten 

in een plastic doosje.

MIDDELBAAR, EERSTE GRAAD

Handleiding voor de leerkracht, the-

oretische achtergrond, methodo-

logie en gedetailleerde instructies 

voor 12 lessen die je in één semes-

ter kunt geven. Bijhorend werkboek 

voor de leerling met veel illustraties 

en invulruimte. Unplugged hand-

leiding zwartwit 60 blz., Unplugged 

werkboek kleurendruk 28 blz. 

MIDDELBAAR, TWEEDE GRAAD 

Handleiding voor de leerkracht, 

theoretische achtergrond, methodo-

logie en gedetailleerde instructies 

voor 25 lessen waar je een selectie 

uit kunt maken om aan een project in 

één semester te koppelen. Bijhorend 

werkboek voor de leerling met veel 

illustraties en invulruimte. Unplugged 

project handleiding zwartwit 84 blz., 

Unplugged project werkboek kleuren-

druk 32 blz. 

LAGER, TWEEDE & DERDE GRAAD

Handleiding voor de leerkracht, 

theoretische achtergrond, methodo-

logie en gedetailleerde instructies 

voor 10 lessen die je in één schooljaar 

kunt geven. Bijhorend werkboek voor 

de leerling met veel illustraties en 

invulruimte. Contactsleutels handlei-

ding zwartwit 66 blz., Contactsleutels 

werkboek kleurendruk 28 blz. 

MIDDELBAAR, TWEEDE GRAAD 

(EVENTUEEL LATER)

op genderverschillen. Voor 

sommige activiteiten kun je de 

groepen splitsen. 8 Unplugged 

fi ches in een mapje.

KLEUTERKLASSEN, 

EERSTE EN TWEEDE LEERJAAR

Het gat in de haag, handleiding. The-



ASIELZOEKERS EN ILLEGALEN

Folders in het Engels, Frans, Russisch, 

Tsjechisch, Slowaaks en het Neder-

lands om te gebruiken in vormingspro-

gramma’s voor jongeren en volwas-

senen die onze taal nog niet machtig 

zijn. Bijhorende toelichting voor 

vrijwilligers of hulpverleners. Search-

brochure 8 blz., toelichting 8 blz.

KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS

Bladwijzers met 8 lifeskills als geheu-

gensteuntje en telkens een nieuwe tip 

voor de gesprekskring. 12 gekarton-

neerde Contactsleutels bladwijzers. 

KINDEREN VAN VERSLAAFDE 

OUDERS

Bobbie, voorleesboekje of leesboekje 

voor jonge kinderen die leven in een 

omgeving met een alcohol- of andere 

drugverslaafde moeder of vader. 

Bobbie is een hondje wiens 

bazin verslaafd is. Hij vindt 

een uitweg samen met zijn 

buurhondje in veerkracht en 

resiliëntie. Bobbie voorlees-

boekje 30 blz.

MENSEN DIE WERKEN MET 

VERSLAAFDE OUDERS EN 

JONGE KINDEREN

Probleemschets en achtergrond of 

good practice voor enkele strate-

gieën in het werken met verslaafde 

ouders. Resultaat van een Europese 

samenwerking. Geïllustreerd boekje 

Verslaafde ouders en hun jonge kind 

66 blz. 

KLEUTERKLASSEN, 

EERSTE EN TWEEDE LEERJAAR

Het gat in de haag verhalenboek. 18 

verhalen over groenten in een groente-

tuin die in hun belevenissen sociale en 

persoonlijke vaardigheden verkennen. 

Drugpreventie in een vroeg stadium 

waar over drugs nog niet gesproken 

wordt. De lifeskills die in het verhaal 

aan bod komen staan met een icoontje 

aangeduid. 18 mooi geïllustreerde ver-

halen om voor te lezen of later zelf te 

laten lezen. Ook voor thuis! Gekarton-

neerde kaft, geïllustreerd 84 blz. 

gensteuntje en telkens een nieuwe tip 

voor de gesprekskring. 12 gekarton-

neerde Contactsleutels bladwijzers. 

KINDEREN VAN VERSLAAFDE 

Bobbie, voorleesboekje of leesboekje 

voor jonge kinderen die leven in een 

omgeving met een alcohol- of andere 

drugverslaafde moeder of vader. 

MENSEN DIE WERKEN MET 

KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS

Bladwijzers met 8 lifeskills als geheu-

gensteuntje en telkens een nieuwe tip 

KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS

Bladwijzers met 8 lifeskills als geheu-

gensteuntje en telkens een nieuwe tip 
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//  Bestelbon   // 

Prijs Aantal Totaal
CONTACTSLEUTELS voor het basisonderwijs
Het gat in de haag, lesmap voor kleuter en 1ste graad € 66.00
Het gat in de haag, voorleesboek voor kleuter en 1ste graad en voor thuis € 19.00
Het gat in de haag, verhalen op een audio-cd voorgelezen door Nolle Versyp € 3.00
Contactsleutels instappen!, handleiding 3 € 10.00
Contactsleutels instappen!, werkboek 3 € 4.00
Contactsleutels instappen!, handleiding 4 € 10.00
Contactsleutels instappen!, werkboek 4 € 4.00
Contactsleutels instappen!, handleiding 5 € 10.00
Contactsleutels instappen!, werkboek 5 € 4.00
Contactsleutels instappen!, handleiding 6 € 10.00
Contactsleutels instappen!, werkboek 6 € 4.00
Contactsleutels, begeleidersmap voor 2de en 3de graad (versie 2002) € 74.00
Contactsleutels, themaboek voor de leerling 74 blz. (versie 2000) € 6.20
Set van 15 kleurige bladwijzers met lifeskills en didactische tips € 1.00
UNPLUGGED voor het middelbaar onderwijs
Unplugged, handleiding bij 12 lessen voor 1ste graad € 6.00
Unplugged, werkboek bij 12 lessen voor 1ste graad € 3.00
Unplugged, kaarten met quizvragen voor 1ste graad € 8.00
Unplugged, handleiding bij projectdag voor 2de graad € 10.00
Unplugged, werkboek bij projectdag voor 2de graad € 3.00
Set met 12 infokaartjes effecten en risico’s van drugs voor 3de graad € 1.00
Cd-rom met fl ash-presentatie: invloed van drugs op de hersenen voor 3de graad € 20.00
Activiteiten met specifi eke accenten voor meisjes en jongens, 16 blz. € 1.00
Schrijf in voor 1 dag vorming Unplugged te Gent op 09/10/2008 € 45.00
Schrijf in voor 1 dag vorming Unplugged te Gent op 14/10/2008 € 45.00
Schrijf in voor 2 dagen vorming Unplugged te Gent op 18 & 19/09/2008 € 90.00
Andere uitgaven
ENERGIZE! Activiteiten en spelvormen voor lager en middelbaar onderwijs € 15.00
SEARCH, preventie voor asielzoekers en vluchtelingen, set folders in 6 talen € 1.00
OUDERS - Drugs: wat we zeggen, wat we willen zeggen, 32 blz. € 5.00
Verslaafde ouders en hun jonge kind, uitgave voor professionals € 5.00
Bobbie, leesboekje voor kinderen van verslaafde ouders € 3.00

Prijzen zijn onder voorbehoud, geldig op 1 september 2008, inclusief BTW en exclusief verzend- en verpakkingskosten.

BESTELFORMULIER 
voor preventiemateriaal

(* verplichte velden) Leveringsadres Facturatiegegevens enkel indien 
verschillend van leveringsadres

School of organisatie
Ter attentie van mevr/dhr Naam(*)
Ter attentie van mevr/dhr Voornaam(*)
Straat en nummer (*)
Postcode (*)
Plaats (*)
Land
Telefoon (*)
Fax
E-mail (*)
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Het gebruik van alcohol, drugs en sigaretten is sterk gemo-

raliseerd in onze maatschappij. Dat is nodig, want zonder 

debat over drank, drugs, waarden en normen, zou er geen 

sociale controle zijn. Maar het leidt er ook toe dat alcoho-

listen en andere drugverslaafden sterk gemarginaliseerd 

zijn. In uw publieke boodschappen over verslaving probeert 

u die marginalisering tegen te gaan. De Sleutel lanceerde 

in 1988 de slogan “Drugs, praat erover!”. Daar gaat geen 

enkele goedkeuring van druggebruik mee gepaard. Het 

opent het gesprek erover, en dat effent de weg om de so-

ciale controle onder de bevolking meer plaats te geven. In 

uw beleid is een rustige en open toonaard nodig, vergezeld 

van krachtdadige stappen. 

Het gesprek over drugs (inclusief tabak, alcohol en medica-

tie) gaat ook over regels. Dat maakt het gesprek moeilijk, 

want praten gebeurt zo open mogelijk en regels hebben 

maar zin als ze strikt zijn. Die dualiteit kunt u niet uit de 

weg gaan. Als ouders geen regels stellen en evenmin pra-

ten met hun kinderen over drugs, is dat vaak omdat ze die 

dualiteit uit de weg willen gaan. Als beleidsvoerder bent 

u voor veel ouders een rolmodel, waarin u tegelijk in staat 

bent om met jongeren over drugs in open debat te gaan, en 

strikte controlemaatregelen voor te stellen. 

Drugs zijn middelen met een psychoactieve werking: ze 

gaan via je bloed naar je hersenen en hebben een effect 

op je geest. Dat effect is bij illegale drugs vaak enorm sterk 

en vooral niet gecontroleerd. Maar behalve dat is er geen 

wezenlijk verschil tussen illegale drugs en legale drugs 

zoals tabak, alcohol en veel medicijnen. U kunt wel een 

specifi eke campagne rond één categorie drugs doen om 

daar extra aandacht op te trekken: bijvoorbeeld cannabis, 

zware bieren of xtc. Maar in het drugbeleid maakt u best 

plaats voor alle categorieën. De geschiedenis leert ons dat 

beleidsmaatregelen die zich op één soort drug focussen de 

gebruiker alleen maar doet veranderen van middel.

CITATEN 

OVER DE AANPAK VAN DRUGPROBLEMATIEK

“Er is één ding dat ervoor zorgde dat onze zoon, nu 19, niet 

helemaal wegzakte in het moeras van blowen en pinten drin-

ken: praten, praten en nog eens praten”

“Ik hoor leraren en zo steeds dezelfde oude koek herkauwen 

over drugs en jointjes en opletten voor dit en dat ... Daar luis-

ter ik al lang niet meer naar. Maar er zijn wel van die coole 

websites met gimmicks en pop-ups, fi lmpjes en tunes die 

echt tof zijn. En die geven dan tenminste ook juiste informa-

tie ...”

“Wanneer ik les sta te geven over sociale vaardigheden 

denk ik soms al is er maar ééntje die er iets van opsteekt, 

dan heb ik dat toch al bereikt ... Maar als ik het dan achteraf 

nuchter beschouw zou dat maar een mager resultaat zijn 

van mijn opleiding en al mijn voorbereidingen.”

“Toen ik nog maar juist begon met drugs te nemen, gewoon 

jointjes dan, zei ik steeds tegen mezelf allee jongen, stop 

daarmee, je gaat ermee in de problemen komen. Moesten er 

toen mensen om mij heen geweest zijn die me daarin zou-

den steunen of die hetzelfde zouden zeggen, was het wel 

gelukt, denk ik, om uit de problemen te blijven”

“Je hebt een heel dorp nodig om een kind 

op te voeden”  (Afrikaans gezegde)
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U neemt maatregelen van preventie in uw school, stad of gemeente. 
Daarvoor gebruikt u handvatten voor een drug- of alcoholbeleid op 
federaal, Vlaams, provinciaal en lokaal niveau. U kunt natuurlijk ook 
beroep doen op diensten en specialisten in de preventie. Maar het zal 
steeds nodig zijn om uw eigen mening over drugs en druggebruik te 
vormen en te formuleren. De leraar in de klas kan onmogelijk over risi-
co’s en effecten van drugs praten zonder dat er een leerling vraagt “en 
wat vindt u daar zelf van?”. Dat geldt ook voor de lokale mandataris.
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//  Middelbaar   // 
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SOCIALE VAARDIGHEDEN
werken aan sociale vaardigheden op het Sleutelparcours

De preventiedienst van het Dagcentrum 
De Sleutel te Brugge organiseert reeds 
een vijftal jaar aangepaste activiteiten 
op maat van tieners opgebouwd rond 
een uitdagend hindernissenparcours. 
Vooral scholen en verenigingen schrij-
ven in voor deze teambuilding activi-
teit. Jaarlijks nemen 800 tot 1000 jon-
geren over gans Vlaanderen deel aan 
de Sleutelparcours-activiteiten. 
 

‘Op een laag touwenparcours in de 

tuinen van ons dagcentrum te Brugge 

laten we groepen leerlingen aan den 

lijve ondervinden waar we het over 

hebben als we iets vertellen over 

leefvaardigheden. Deelnemen aan dit 

parcours bevordert de groepsgeest 

en laat de groepsdynamica positief 

spelen. We richten ons met deze ac-

tiviteit specifi ek tot jongeren vanaf 15 

jaar. Om de doelstellingen te kunnen 

bereiken, moet de groep minimaal 

uit 8 en maximaal uit 20 deelnemers 

bestaan’, zo licht preventiewerker 

Ruben De Schepper toe. De ervaring 

van de preventieafdeling van De Sleu-

tel leerde dat jongeren de boodschap 

veel beter onthouden en vatten als ze 

actief kunnen participeren aan een 

activiteit. Zeker als dit gecombineerd 

wordt met een activiteit met een uit-

dagend karakter. ‘Op die manier zijn 

we op het idee gekomen om op de 

terreinen van het Dagcentrum van De 

Sleutel te Brugge een touwenparcours 

aan te leggen. Aan de hand van een 

aantal hindernissen krijgen jongeren 

de kans om een dag geconfronteerd 

te worden met zichzelf in samenwer-

king met klasgenoten, leerkrachten, 

leiding, vrienden uit de jeugdvereni-

ging,...’, zo verduidelijkt collega Tom 

Vanhoutte. De activiteiten worden 

begeleid door de medewerkers van de 

Iedereen wordt tijdens een Sleutelparcours aangesproken om nieuwe facetten 
van zichzelf te gaan exploreren.

preventiedienst van het Dagcentrum te 

Brugge. ‘Door het feit dat de aangebo-

den activiteiten relatief ongekend zijn, 

geloven wij dat zij de beste leerkansen 

bieden. Iedereen wordt aangesproken 

om nieuwe facetten van zichzelf te 

gaan exploreren. Dit maakt de link 

naar het dagdagelijkse leven zo dui-

delijk’, aldus de preventiewerkers. 

Het concept van een touwenparcours 

is ontwikkeld uit de trainingsmodel-

len die uitdagende en avontuurlijke 

activiteiten gebruiken als vormings- en 

trainingsmodellen. Deze oefeningen of 

opdrachten vormen het uitgangspunt 

om op een ervaringsgerichte manier 

wat te leren over individu en groep.

PRAKTISCH

Dagindeling:
De activiteit wordt georganiseerd 

tussen 9 en 16u. In overleg met de 

begeleider van De Sleutel legt u het 

tijdschema voor die dag vast. De mee-

genomen picknick eten we ter plaatse 

op. Bij slecht weer eten we binnen.

Aangepaste kledij: 
Elke deelnemer dient sport- én re-

genkledij mee te hebben die vuil 

mag worden. Bij de keuze van kledij 

moeten deelnemers er rekening mee 

houden dat we bij minder aangename 

weersomstandigheden doorgaan met 

de opdrachten.

Kostprijs: 
Voor groepen, scholen, verenigingen 

van Brugge: 60,00 € voor een groep 

van maximum 20 deelnemers.

Voor groepen, scholen, verenigingen 

van buiten Brugge: 200,00 € voor een 

groep van maximum 20 deelnemers.

Via de website of bij De Sleutel - 
Dagcentrum Brugge, Barrièrestraat 4, 
T 050 40 77 74

Jongeren onthouden en vatten een 
boodschap veel beter als ze actief 
kunnen participeren aan een activteit.
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SCHOOLGERICHTE PROGRAMMA’S
de rol van een serviceclub, een preventiedienst en een lokaal scholenoverleg

De gezondheidsconferentie van 23 en 

30 november 2006 van het Vlaamse 

Ministerie van Gezondheidszorg heeft 

de gespecialiseerde preventie-orga-

nisaties voor de uitdaging gesteld 

evidence base strategieën te realise-

ren om gebruik van alcohol, tabak en 

drugs te verminderen. Geen impul-

sieve uitdaging, maar onderdeel van 

een gestructureerde en beleidsmatige 

aanpak. Globaal streeft de Minister 

naar een vermindering met 25% tegen 

2015. Unplugged en Contactsleutels  

kaderen in deze aanpak, en scherpen 

de doelstelling voor de specifi eke doel-

groep en de problematiek nog aan: 

leerlingen op school moet je trainen 

met als doel geen drugs te gebruiken. 

Realisatie van het beleid van de Vlaamse regering

De Sleutel heeft sinds haar ontstaan 

in 1973 bijgedragen tot programma’s 

en projecten voor drugpreventie. Sinds 

de jaren negentig doet ze dat op een 

wetenschappelijk onderbouwde en 

substantiële manier. Het betreft innova-

tieve interventies zoals de introductie 

van de lifeskills methode in 1989 of de 

eerste preventieprogramma’s voor het 

basisonderwijs in 1996. Maar ook com-

plexe en wetenschappelijke projecten 

zoals de multivariate analyse van mid-

delbare schoolenquêtes die risico- en 

protectieve factoren blootleggen, staan 

op de palmares van De Sleutel. Op 

niveau van de Vlaamse Gemeenschap 

zijn de activiteiten van het netwerk, dat 

gespecialiseerde ambulante zorgcentra 

De Sleutel heeft intermediairs nodig
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De strijd tegen verslaving en andere drugproblemen wordt op internationaal, federaal en provinciaal niveau uitgestippeld 

en gevoerd. Maar het is op het lokale niveau dat de verschillende sectoren elkaar ontmoeten om de acties te realiseren. 

Een probleem dat met zoveel factoren te maken heeft moet alle spelers kunnen samenbrengen: daarvoor is de gemeente

of de stad de plaats bij uitstek. 

Een lokaal beleid kunt u uitwerken op drie pijlers, preventie (scholen en gemeenschap), hulpverlening (gespecialiseerd en 

geïntegreerd) en controle (justitie en politie).

Binnen deze pijlers kunt u focussen op 

• vermindering van de vraag (bijvoorbeeld door jongeren andere wegen aan te wijzen dan druggebruik, 

door verslaafden op te vangen en te behandelen, door ex-verslaafden weer kansen op de arbeidsmarkt te bieden)  

• vermindering van de beschikbaarheid (bijvoorbeeld door controlemaatregelen op illegale maar ook op legale drugs 

zoals medicatie, alcohol en sigaretten, in samenwerking met diverse medespelers in de samenleving)

• vermindering van de schade (bijvoorbeeld door onverwachte neveneffecten duidelijk te maken, 

door beschermende maatregelen van volksgezondheid of veiligheid )
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DOELGROEP WAT? # OMSCHRIJVING

Leerkrachten basis- 
of middelbare school

Didactisch materiaal 4 scholen x 4 leerjaren x 2 klassen = 
24 leerkrachten

Elke leerkracht beschikt over een lesmap en 
werkboek specifi ek voor leerjaar of graad

Leerlingen Werkboeken 24 klassen x 20 = 480 leerlingen Elke leerling beschikt over een werkboek

Directie en leerkrachten Infosessie 24 leerkrachten, 4 directies, 
4 zorgleerkrachten, CLB

Introductie in achtergrond, praktische en 
structurele impact van het project

Leerkrachten Trainingsdag 2 dagen x 24 deelnemers Interactieve training met 24 betrokken leerkrachten

Ouders Ouderavond 4 scholen Ouderavond met interactief gedeelte en referentie 
naar lessen in de klas

De intermediaire lokale organisatie 

(preventiedienst, serviceclub, overleg-

groep, oudercomité, ...) benadert de 

scholen om het preventieproject toe te 

lichten. Voor de onderwijsinstellingen 

staan vorming en preventie immers tus-

sen allerlei andere noodzakelijke taken 

bovenop het gewone lesgeven. We kun-

nen niet veronderstellen dat de directies 

en leerkrachten onmiddellijk mee in 

de boot stappen. Een solide en goed 

doordachte strategische approach met 

een secure afweging van inbreng van De 

Sleutel en van de lokale organisatie is 

vereist. Het project mogen we niet al-

leen zien als een technische training van 

onderwijspersoneel door een expert in 

onderwijzerstrainingen. Contactsleutels 

en Unplugged zijn ook community pro-

jecten, waar volwassenen in een sfeer 

van voluntariaat, burgerzin en gezamen-

lijk ondernemen, samen met de scholen 

bijdragen tot preventieve actie. Om dit 

in de verf te zetten volstaat een brief 

van de organisatie in de lerarenmap 

niet. Expressie van het gezamenlijk aan 

hetzelfde koord trekken kan gebeuren 

op de ouderavond, in het begin of het 

einde van de training of door deel te 

nemen aan de interactieve training. 

Public relations

Voorbeeld van een lokaal project

Trainingsdagen voor leerkrachten van 
lager en middelbaar onderwijs 
De betrokken leerkrachten volgen een 

tweedaagse training in het werken aan 

drugpreventie in het kader van sociale 

beïnvloeding. In de training maken we 

onderscheid naar graad en werken we 

met materiaal dat beantwoordt aan 

de evidence base criteria voor school-

programma’s. Er is een evenwicht in 

persoonlijke en sociale vaardigheden 

en kennis en attitude ten aanzien van 

middelengebruik, waarin alcohol, roken 

en medicatie vooraan komen te staan. 

Illegaal druggebruik, met name can-

nabis, komt vanaf het zesde studiejaar 

aan bod. In de lagere school besteden 

we aandacht aan andere gezondheids-

doelstellingen zoals ongevallenpreven-

tie en gezonde voeding. Begeleidend 

materiaal, een succesfactor voor goede 

implementatie, zit mee in het pakket. 

Actieve werkvormen in 10 of 12 lessen 
De leerkracht staat in voor het geven 

van de interactieve lessen aan zijn of 

haar klas. Voor de hoogste graden van 

het middelbaar zijn de lessen in pro-

jectvorm gegoten of geïntegreerd in an-

dere vakken. Maar in elk geval dient de 

school ruimte te voorzien in het rooster, 

wat in dit projectjaar veel overleg en 

creativiteit vraagt. De professionele on-

dersteuning van De Sleutel is daarvoor 

nodig, maar ook de druk en steun van 

de lokale intermediaire organisaties 

als stakeholders van de gemeenschap. 

Zo faciliteren we de integratie van het 

project in de school na het projectjaar.

Overzicht van lokaal gerealiseerde acties

in de grote steden bevat, in kwaliteit en 

kwantiteit van belang gebleken sinds 

vele jaren. Dat de afdelingen van De 

Sleutel behoren tot de organisatie van 

de Broeders van Liefde geeft de organi-

satie robuustheid en stabiliteit die lange 

termijnprojecten mogelijk maken. Maar 

daar is de medewerking van lokale orga-

nisaties voor nodig als intermediair naar 

de school. In de eerste plaats natuurlijk 

de preventiediensten of preventiewer-

kers van de stad, gemeente of geeste-

lijke gezondheidscentrum. Maar ook een 

lokaal overleg dat de acties van scholen 

op het vlak van gezondheid of veiligheid 

coördineert. En niet te vergeten: de ser-

viceclubs of andere sociale initiatieven 

die op vrijwillige basis actie onderne-

men om drugproblemen te voorkomen. 

Deze niet-gouvernementele acties, bijna 

altijd van onderuit gegroeid, hebben 

een grote impact. Zulke intermediairs 

zijn op zoek naar projecten of program-

ma’s die in hun lokale strategie passen.  

Even goed is De Sleutel op zoek naar 

intermediairs die een betere lokale im-

plementatie verzekeren. Wat De Sleutel 

lokale organisaties aanbiedt is een set 

trainingen die beantwoordt aan de crite-

ria van recent onderzoek over preventie, 

met bijzondere aandacht voor de twee 

bovengenoemde. Daarvoor vinden we 

niet het warm water uit, maar vertrekken 

we van wat we weten dat er bestaat en 

zetten we experts aan het werk. 

Het resultaat van een lokaal project is 
een groep getrainde leerkrachten en 
leerlingen die een positieve ervaring 
hebben met drugpreventie. De leer-
krachten hebben een goed voorbeeld en 
kunnen zorgen voor de continuïteit en 
integratie  in de school.



Preventie kan schoolbased, communi-
tybased en familybased zijn. Het werkt 
het best als de doelgroep vanuit alle drie 
deze invalshoeken wordt benaderd in 
een geïntegreerd preventieprogramma. 

De meeste programma’s en projecten 

vinden we op het schoolterrein terug. 

Dat is niet alleen omdat scholen gemak-

kelijker bereikbaar zijn dan gezinnen 

en ‘de gemeenschap’, maar ook omdat 

een deel van de preventiemethoden 

thuishoren op school. Sociale vaardig-

heden zitten in de eindtermen van het 

middelbaar en lager onderwijs vervat. 

Belangrijke groepservaringen voor 

kinderen en jongeren vinden plaats 

op school. De invloed van drugs op de 

hersenen is een praktische oefening in 

de lessen biologie. Het basis- en mid-

delbaar onderwijs moet preventie niet 

opvatten als een klusje dat de school 

moet klaren omdat de samenleving 

of het gezin er niet in slagen, maar 

als onderdeel van een gemeenschap-

pelijke opvoedingstaak. Het basis- of 

primaire onderwijs speelt dus ook een 

rol in drugpreventie, en soms zelfs een 

grotere dan het middelbare onderwijs. 

Dat komt door het hogere contactniveau 

van onderwijzers met hun klas, wat hen 

een grotere kennis geeft van de vaardig-

heden en attitudes van de leerlingen. 

Zo zie je meer kansen liggen om de 

leerlingen te betrekken in de interac-

tieve aspecten van de lessen. Het zorgt 

er ook voor dat de lessen beter kun-

nen aansluiten op wat de leerlingen al 

weten en dat doelstellingen realistisch 

worden aangepast.Een school met een 

drugbeleid (inclusief alcohol, medicij-

nen en tabak) heeft ten eerste goed 

uitgewerkte regels en procedures voor 

interventie en begeleiding; ten tweede 

een uitgestippeld beleidsplan waar ook 

een gezond en positief schoolklimaat 

in opgenomen is en ten derde een 

solide onderbouwd lesprogramma dat 

de leerkracht op klasniveau uitvoert. 

Onderzoeken over schoolpreventie 

wijzen uit dat er drie soorten lessen in 

een ‘sociale beïnvloeding’-programma 

moeten zitten: 

KENNIS EN ATTITUDE

De leerlingen krijgen in deze lessen 

informatie over alcohol, medicijnen, ta-

bak, cannabis en andere drugs. Het blijft 

niet bij informatie: je kunt een attitude 

aanleren waarin minderjarigen geen 

tabak of illegale drugs gebruiken en zich 

kritisch voorbereiden op het kunnen 

omgaan met medicatie en alcohol. 

SOCIALE VAARDIGHEDEN 

Piano spelen is een vaardigheid, tim-

meren ook. Los van talent dat erin mee-

speelt kun je vaardigheden aanleren, 

verbeteren en veranderen. Dat is ook zo 

met sociale vaardigheden: op een eer-

lijke en veilige manier communiceren, 

inschatten wat je gaat doen om bij een 

groep te horen, met vrienden snel of 

moeilijke beslissingen nemen bijvoor-

beeld.

PERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN 

De competentie van kinderen en jonge-

ren om in hun puberteit beslissingen 

te nemen over roken, drinken en ander 

druggebruik heeft ook met hen zelf te 

maken. Je mening vormen, een grens 

trekken, doelen stellen en beslissingen 

nemen bijvoorbeeld. Preventielessen in 

een lifeskills programma geven de leer-

ling instrumenten om dat op een boei-

ende en toepasbare manier te leren.P
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Scholen onmisbare schakels in drugpreventie
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//  Onderzoek   // 

EVIDENCE BASED PREVENTIE



//  Onderzoek   // 

 Directie & centrale diensten
 Jozef Guislainstraat 43a
 9000 Gent
T 09 210 87 10
F 09 272 86 11
E de.sleutel.info@fracarita.org

 Dagcengtrum Antwerpen (DCA)
 Dambruggestraat 78
 2060 Antwerpen
T 03 233 99 14
F 03 225 10 24
E dca.info@fracarita.org

 Dagcentrum Brugge (DCBG)
 Barrièrestraat 4
 8200 Brugge
T 050 40 77 70
F 050 40 77 79
E dcbg.info@fracarita.org

 Dagcentrum Brussel (DCBL)
 Aanbeeldstraat 14
 1210 Sint-Joost-ten-Node
T 02 230 26 16
F 02 230 75 96
E dcbl.info@fracarita.org

 Dagcentrum Mechelen (DCM)
 F. De Merodestraat 20
 2800 Mechelen
T 015 20 09 64
F 015 20 09 65
E dcm.info@fracarita.org

 Dagcentrum Gent (DCG)
 Meerhem 30
 9000 Gent
T 09 234 38 33
F 09 223 34 55
E dcg.info@fracarita.org

 Crisisinterventiecentrum (CIC)
 Botestraat 102
 9032 Wondelgem
T 09 231 54 45
F 09 231 67 15
E cic.info@fracarita.org

 Therapeutische Gemeenschap 
Merelbeke (TGM)

 Hundelgemsesteenweg 1
 9820 Merelbeke
T 09 253 44 40
F 09 253 44 35
E tgm.info@fracarita.org

 Therapeutische Gemeenschap 
Gent (TGG)

 Jozef Guislainstraat 43a
 9000 Gent
T 09 342 88 01
F 09 342 87 95
E tgg.info@fracarita.org

 Residentieel Kortdurend 
Jongerenprogramma

 Zuidmoerstraat 165
 9900 Eeklo
T 09 377 25 26
F 09 377 78 64
E rkj.info@fracarita.org

 Preventiedienst
 Jozef Guislainstraat 43a
 9000 Gent
T 09 231 57 48
F 09 272 86 11
E de.sleutel.preventie@fracarita.org

 VZW Sociale Werkplaatsen 
De Sleutel (SW)

 Mahatma Gandhistraat 2a
 9000 Gent
T 09 232 58 08
F 09 232 58 18
E socwpg.info@fracarita.org

“Unplugged” voor de eerste graad is het 

eerste preventieprogramma in Europa 

dat wetenschappelijk getest is op zijn 

effectiviteit door EU-Dap (European Drug 

Abuse Prevention). Dat gebeurde voor-

dien niet, omdat je voor zulk onderzoek 

een heel grote steekproef moet nemen. 

Bij EU-Dap waren dat 7.079 leerlingen 

in zeven verschillende landen, in 2004. 

Zo’n grote steekproef liet toe kleine ef-

fecten tussen de onderzoeksgroep en de 

controlegroep naar voor te brengen. De 

resultaten zijn uitermate positief: in ver-

gelijking met leerlingen die het program-

ma niet kregen, hebben leerlingen uit 

een “Unplugged” klas 23% minder kans 

om cannabis te gebruiken, 28% minder 

kans om dagelijks te roken, 30% minder 

kans om dronken te worden. Deze resul-

taten werden gemeten vier maanden na 

de lessen; een follow-up onderzoek liet 

zien dat deze daling voor alcohol en can-

nabis na een jaar nog steeds voortduren. 

EU-Dap vermindert het aantal vroege 

beginners met drugs en vermindert de 

overgang van experimenteel naar regel-

matig drugsgebruik. Ook al zouden de 

effecten op lange termijn verdwijnen, het 

programma stelt het experimenteerge-

drag uit. Hoe later jongeren starten met 

het gebruiken van drugs hoe kleiner de 

kans dat dit experimenteren uitgroeit tot 

probleemgebruik later.

De Europese onderzoeksgroep maakte 

ook een berekening van de kosteneffec-

tiviteit. Wanneer je Unplugged geeft aan 

één klas met ongeveer 30 leerlingen van 

13 jaar oud dan voorkom je dat:

... één leerling een dagelijkse roker 

wordt, ... één leerling regelmatig dron-

ken zal zijn. Als die inspanningen hoog 

lijken voor het resultaat, vergelijk het 

dan eens met het geven van medicijn te-

gen hoge bloeddruk aan 128 patiënten 

om één aanval te voorkomen. Je moet 

gedurende 10 jaar 2.000 vrouwen scree-

nen op borstkanker, om één fataliteit te 

voorkomen. Wanneer je de lessen geeft 

in twee klassen verdubbel je niet alleen 

het succes maar voorkom je ook dat: 

... één leerling niet start met het experi-

menteren met cannabis. 

Met Unplugged geeft De Sleutel preventie 

een jonge, positieve en verfrissende kleur. 

Daarin praten ze niet alleen over lange 

termijn gevolgen op je gezondheid, maar 

over snelle en merkbare gevolgen in je 

gedrag en in je uiterlijk. En vooral de can-

nabisindustrie wordt in het didactische 

materiaal blootgelegd als een uiterst com-

merciële zadenhandel die ons geen enkele 

reden geeft om ze te vertrouwen. Dit soort 

argumenten slaan niet alleen beter aan bij 

jongeren, het zijn ook harde argumenten 

die deel moeten gaan uitmaken van het 

gesprek van leraar met leerling, ouder met 

kind, vrienden met vrienden.

Voorlichting gaat ook over Cannabis-marketing

EU-DAP: 
wetenschappelijke basis voor Unplugged


