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TRAINING UNPLUGGED 

Leerkrachten voelen zich vaak te weinig deskundig om aan  

drugpreventie te doen in de klas. Dat is onterecht. Je hoeft helemaal 

geen expert te zijn om goede drugpreventieprogramma’s te 

implementeren. Tijdens een training van De Sleutel laten we de 

leerkrachten ervaren hoe leuk en interactief drugpreventie wel kan 

zijn. De evaluaties van onze trainingen zijn dan ook nagenoeg altijd 

positief tot lovend.  

Naast ons open trainingsaanbod bieden wij lokale en regionale 

preventiewerkers (Logo’s, CGG, lokale besturen) de mogelijkheid 

een training op maat te organiseren voor de scholen in hun regio. 

Op deze manier ondersteunen ze op een kwalitatieve manier 

drugpreventie in hun scholen en kunnen ze, door het aanbieden van 

follow-up zelf de vinger aan de pols houden van de implementatie 

ervan. 

Doelgroep 

Leerkrachten die les geven in het secundair onderwijs. Directies, 

graadcoördinatoren, zorgleerkrachten. Preventiewerkers en CLB-

medewerkers die het drugbeleid in school ondersteunen. Max 25 
deelnemers per training. 

Opbouw 

Een training wordt gegeven door een ervaren trainer en bestaat uit 

1 dag training en een halve dag follow-up binnen de 6 maanden na 

de training. 

De follow-up heeft tot doel de implementatie van het pakket te 

verhogen door uitwisseling met collega’s over opgedane ervaring, 

tips, een nieuwe oefening… 

1 dag training (6 uur): 

- Wat is Unplugged? 

- Kaderen van Unplugged in een drugbeleid op school 

- Kennismaking met de materialen en lessen 

- Trainen van enkele oefeningen 

1 follow-up (3 uur): 

- Bespreking van drempels, succeservaringen en knelpunten 

- Uitwisseling van ervaringen, ideeën en tips 

- Een nieuwe oefening 

Modules  

Module 1: 1 dag training + 1 halve dag follow-up  

Dit is de meest effectieve module in verband met implementatie. De 

follow-up wordt zo’n 6 maanden na de training gepland.  

 

Module 2: 1 dag training  

Geen opvolging. 
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Onderwerp 

- training Unplugged 1e graad 

- training Unplugged 2e graad 

- training Unplugged 3e graad 

- training Unplugged gemengde groep (1e, 2e en 3e graad) 

- training Unplugged voor BSO of BuSO 

- training Drugs & the brain (voor alle geïnteresseerde lkr, lkr 

biologie of chemie in het bijzonder, over de invloed van drugs op 

het brein en hoe je dit op een didactische, interactieve manier 

kan overbrengen naar jongeren) 

 

Materiaal 

 

Aan te kopen. Meer informatie over materiaal en kostprijs op 

http://www.desleutel.be/preventie  

 

Kostprijs  

Module 1  

Training en follow-up    660 euro 

+ vervoersonkosten trainer (vanuit Gent):  0,35 euro/km 

+ materiaal voor elke deelnemer   aan te kopen 

 

Module 2 

Training      440 euro 

+ vervoersonkosten trainer (vanuit Gent):  0,35 euro/km 

+ materiaal voor elke deelnemer   aan te kopen 

 

      

Voor vragen en reserveringen, neem contact op met Yannick Weyts, 

preventie@desleutel.be of 09-231 57 48 

 

 

We kijken er naar uit om samen een geslaagde training in de school 

of regio uit te werken. 

 

Team preventie 

Johan Van de Walle 

Inie Liekens 

Yannick Weyts 

 

http://www.desleutel.be/preventie
mailto:yannick.weyts@fracarita.org

