OVERZICHT METHODIEKEN VOOR OUDERS
METHODIEK

AANTAL
DEELNEMERS

DUUR

VOORBEREIDING, ONDERSTEUNING & SETTING

VORM

TAAL

Als Kleine Kinderen Groot
Worden – Tabak, alcohol,
drugs

Ca. 15

2,5 uur

Voorzie voldoende tijd voor werving ouders. Mogelijkheid
jongeren te betrekken via toneeluitvoering. Begeleiding door
preventiewerker TAD- en ECM-intermediair

Gestructureerde discussie op
basis van stellingen,
getuigenissen of sketches

Als Kleine Kinderen Groot
Worden - Gamen

Ca. 15

2,5 uur

Kan gekoppeld worden aan een bestaand vormingsaanbod.
Begeleiding door vormingswerkers met ervaring met TAD &
opvoedingsondersteuning

7 methodieken voor
opvoedingsondersteuning
aan ouders uit ECM

8-20

2á3
uur

Uitgewerkte cursus op basis van
PowerPoint met interactieve
werkvormen en deelnemersmap
voor ouders.
Afhankelijk van methodiek:
ouderavond, interactieve
werkvormen, filmmateriaal,
open gesprek, spelmethodiek, …

Nederlands
Filmpjes met OT’s in het Nederlands, Frans,
Engels, Spaans, Russisch, Pools, Roemeens,
Arabisch en Turks.
Nederlands
Filmpjes met OT’s in het Nederlands, Frans,
Engels

Belang van outreachend te werken en aansluiting te zoeken
bij bestaande oudergroepen, verenigingen en organisaties en
sleutelfiguren. Begeleiding door Preventiewerker TAD, evt in
samenwerking met sleutelfiguur uit ECM.

Afhankelijk van methodiek: Nederlands,
Frans, Engels, Spaans, Russisch, Pools,
Roemeens, Arabisch en Turks.

OVERZICHT ONDERSTEUNENDE MATERIALEN VOOR OUDERS
MATERIAAL

INHOUD

VORM

TAAL

Als kleine kinderen groot worden Een handige gids over alcohol, tabak
en drugs voor ouders van tieners
Tieners opvoeden over tabak,
alcohol en drugs
Drugs en urinetesting. Een folder
voor ouders
Mijn kind en drugs. De meest
gestelde vragen

Wanneer mag mijn zoon zijn eerste pint drinken? Heeft het zin om met mijn kind over
drugs of alcohol te praten? En hoe begin ik daar best aan? Deze brochure geeft
informatie, advies en tips.
Beknopte informatie en tips voor ouders over hoe ze hun zoon of dochter kunnen
leren om verantwoordelijk om te gaan met tabak, alcohol en drugs
Hoe wordt urine getest? Welk resultaat kan een urinetest geven? Is een urinetest
100% betrouwbaar? Deze folder, bedoeld voor ouders, geeft een antwoord.
Voel jij je ook onzeker als het over drugs gaat? Heb je een vermoeden van
druggebruik, maar weet je niet hoe je best reageert? Deze folder biedt een antwoord
op enkele veel gestelde vragen omtrent 'mijn kind en drugs'.

Brochure

Nederlands

Brochure

Nederlands, Frans, Engels, Arabisch en Turks

Brochure

Nederlands

Brochure

Nederlands

Mijn kind en gamen. De meest
gestelde vragen
Recht op antwoord. Informatie voor
ouders

Alcohol, tabak en drugs tijdens de
zwangerschap

Ouders uit etnisch culturele
minderheden aan het woord
Afrikaanse ouders aan het woord

Filmpjes Als Kleine Kinderen Groot
Worden

Ben je bezorgd of heb je vragen bij dat gamen? Wanneer zit een kind te veel achter
een beeldscherm? Deze folder biedt een antwoord op enkele veel gestelde vragen.
Gezinnen met druggebruikende kinderen staan onder hoge druk. Een juridische
aanpak brengt soms soelaas. Voor ouders is het belangrijk om weten welke juridische
wegen men kan bewandelen. Een selectie van de meest gestelde juridische vragen
van ouders met druggebruikende kinderen krijgt in deze brochure een zo eenvoudig
mogelijk antwoord.
Mag ik af en toe nog een glaasje drinken als ik zwanger ben? Moet ik echt volledig
stoppen met roken? Kan een joint kwaad tijdens de borstvoeding? Ik heb voor ik wist
dat ik zwanger was af en toe cocaïne gebruikt, kan dit een invloed hebben op mijn
kindje? Deze brochure geeft een antwoord.
Ouders van tieners met diverse culturele achtergronden vertellen hoe zij tabak,
alcohol en drugs aanpakken in de opvoeding.
Afrikaanse ouders van tieners vertellen hoe zij tabak, alcohol en drugs aanpakken in
de opvoeding.

Brochure

Nederlands

Brochure

Nederlands

Brochure

Nederlands

Thematische filmpjes met
getuigenissen
Thematische filmpjes met
getuigenissen

Nederlands, Frans en Engels

De filmpjes die gebruikt kunnen worden in vormingen naar ouders dmv het pakket
‘Als Kleine Kinderen Groot Worden’, werden ondertiteld in 7 talen.

Filmpjes met ondertitels

Nederlands, Frans, Engels, Spaans, Pools,
Russisch, Roemeens

Nederlands, Frans en Engels

