Alcohol- en drugpreventie
op school.
		Aan de slag!
VOOR
leerkrachten in
het secundair
onderwijs

Alcohol, cannabis, psychoactieve medicatie, gokken en gamen zijn niet
weg te denken uit de leefwereld van jongeren. In deze folder vind je een
overzicht van materialen die VAD voor het onderwijs ontwikkelde.
Gebruik ze op jouw school om leerlingen op een effectieve manier te
sensibiliseren, informeren en vaardigheden bij te brengen in het
verantwoordelijk omgaan met alcohol en andere drugs.
Aanvullend bij het VAD-materiaal kan je gebruik maken van de
leerlijn. Hierin lees je rond welke thema’s (tabak, alcohol, illegale drugs
en gamen) je best werkt per leeftijd en welke insteek je best gebruikt.
De leerlijn kan je downloaden via www.vad.be.

➜ Drugbeleid op School
OP
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beste manier om met alcohol,
Hoe gaat de school op de
elen, psychoactieve medicatie,
illegale drugs, genotsmidd
gamen?
gokken en problematisch

Educatie rond alcohol en illegale drugs is pas doeltreffend met een beleidsmatige aanpak, waarbij de school in
zijn geheel de gezondheidsboodschap ondersteunt. Wat
in de klas onderwezen wordt, wordt dan ondersteund
door de regels op school, door de reactie op problemen
en door een veilige, gezonde omgeving waar gezonde
keuzes de gemakkelijkste keuzes zijn.

➜ Juridische handvatten
Omgaan met alcohol en andere drugs op school kan niet los gezien worden
van het wettelijk kader. In de Juridische handvatten vind je alle informatie
over de wetgeving: burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid, zwijgplicht, zwijgrecht, de school als privaat domein, drugcontroles, orde- en
tuchtmaatregelen, begeleidingscontracten, communicatie met de werkgever
van de leerling, …

➜ VAD-leerlingenbevraging
Wil je graag een zicht krijgen op het middelengebruik van je leerlingen en tips
krijgen over het beleidsmatig werken op school? Dan kan je school meedoen
aan de VAD-leerlingenbevraging.

*

Alle materialen zijn te bestellen of gratis te downloaden bij het ‘Materiaal’ op
www.vad.be. Al deze materialen dragen het WAT WAT-label voor kwaliteitsvolle
jongereninformatie van De Ambrassade.

In de

klas
PLAY

Rock Zero

‘ROCK ZERO’
Je bent met je band op het muziekfestival ‘Rock Zero’.
De uitdaging: geraak als eerste band backstage, verzamel
de meeste punten met de vragen en doe-opdrachten,
versla de andere bands en word zo de hoofdact van het
festival!

ROCK
ZERO

‘ROCK ZERO’ is een methodiek waarmee jongeren
spelenderwijs nadenken over hun eigen alcoholgebruik en
dat van hun peers en waarmee ze hun kennis en attitudes
kunnen verfijnen. Ze leren op een ludieke manier dat (veel)
alcohol drinken niet de norm is. De boodschap van het spel is
‘alcohol, begin er niet te vroeg mee’.
Dit spel is op maat van veertien- tot zestienjarigen en
bruikbaar voor groepen tot 25 spelers (maximaal vijf
groepjes van vijf spelers). In dit pakket vind je specifieke tips
om het spel in de klas, de leefgroep of de jeugdbeweging te
spelen.
‘Rock Zero’ kan een onderdeel vormen van de pijler ‘educatie’
in een alcohol- en drugbeleid.

>> 12-14 jaar
B-stroom

>> 14-16 jaar

Dit pakket bevat:
- Speluitleg
- Spelkaart voor de spelleider
- Extra infofiche voor leerkrachten
- Extra infofiche voor jeugdbewegingen
- Extra infofiche voor bijzondere jeugdzorg
- Spelbord, scorebord, pionnen, spelkaarten en jokers
- Spelvragen voor de spelers

PLAY wil jongeren helpen om op een verantwoorde manier te gamen. Vanuit een positieve
en activerende insteek krijgen jongeren inzicht
in hun eigen gamegedrag en dat van hun leeftijdsgenoten. Play zet hen tegelijkertijd op een
leuke manier aan het denken over hun vrijetijdsinvulling, en over mogelijke alternatieve
activiteiten en hobby’s.

Met Rock Zero denken jongeren spelenderwijs na over hun eigen alcoholgebruik en
dat van hun peers. Ze verfijnen hun kennis en attitudes over alcohol en leren op een
ludieke manier dat (veel) alcohol drinken niet
de norm is. De boodschap van het spel is ‘alcohol, begin er niet te vroeg mee’.

Crush

Maat in de Shit
>> 15-18 jaar

>> 15-18 jaar
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De personen op deze foto’s zijn figuranten. Zij zijn onder geen enkele vorm persoonlijk betrokken bij de inhoud van dit drukwerk.
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‘Maat in de Shit’ is een educatief pakket waarmee je kan werken rond cannabisgebruik. De
invalshoek ‘vriendschap en relaties’ slaat een
brug tussen de cannabisthematiek en een
bredere aanpak, gericht op het ondersteunen
van sociale en persoonlijke normen en vaardigheden.

Als je
ouder
drugs
gebruikt

Wat kan
ik doen?

Crush leert jongeren op een verantwoordelijke
manier omgaan met alcohol en cannabis, en
daarbij zorg te dragen voor zichzelf en anderen.
Het vertrekt vanuit een levensdomein waar elke
jongere voeling mee heeft, namelijk vrienden
en relaties.

Als je ouder drinkt/Als je ouder drugs gebruikt
>> -14 /+14 /
14-18 jaar

Hoe ga ik om
met mijn
gevoelens?

Tips
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Voor kinderen van ouders met een alcohol- en/of drugprobleem bestaan er drie
infoboekjes die je aan individuele leerlingen kan bezorgen (gedifferentieerd naar
middelengebruik van de ouders en leeftijd van de jongere). Een boekje bestaat
uit concrete tips, doe-opdrachten en antwoorden op veelgestelde vragen. Ze ondersteunen en informeren de jongeren. Jongeren kunnen ze zelf gebruiken, maar
het kan ook een handig instrument zijn tijdens individuele begeleidingen.
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Je kan hieraan werken door de preventieve activiteiten rond gokken als een mogelijk
risicovol gedrag in te bouwen in het drugbeleid van de voorziening. Effectieve preventie
vereist immers een beleidsmatige aanpak in de voorziening.
Bij het uitwerken van een drugbeleid maak je in eerste instantie een keuze in de middelen/
gedragingen waarover het drugbeleid zal gaan. Net zoals alcohol en illegale drugs het voorwerp van het drugbeleid kunnen uitmaken, kan je ook gedrag met een risico op verslaving
erbij betrekken, zoals gamen of gokken.
Een drugbeleid in een voorziening bijzondere jeugdzorg is een samenhangend geheel
van afspraken over hoe de voorziening omgaat met alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gamen en gokken. Een beleid vertrekt vanuit een welbepaalde visie op de
thematiek die kadert in de algemene pedagogische visie van de voorziening. Er is aandacht
voor regelgeving, begeleiding, educatie en structurele maatregelen. Werken met You bet!
is een manier om vorm te geven aan de pijler educatie voor wat betreft het thema gokken.
Doelstelling van deze pijler is om de jongeren op een effectieve manier te sensibiliseren,
te informeren en vaardigheden bij te brengen in het omgaan met alcohol, illegale drugs,
psychoactieve medicatie, gamen en gokken.
Je kan een drugbeleid uitwerken aan de hand van het Draaiboek drugbeleid in de
bijzondere jeugdzorg (VAD, 2015). Je kan dit downloaden of bestellen via www.vad.be.

Samen op stap
>> 16-18 jaar
V.U. Paul Van Deun
VAD, Vanderlindenstraat 15, 1030 Brussel - januari 2016
D/2016/6030/3
De DrugLijn is een initiatief van VAD - VAD wordt gefinancierd door de
Vlaamse Overheid. De DrugLijn financieel steunen kan op
rekeningnummer 433-1078042-09. Vanaf € 40 ontvang je een fiscaal
attest.
afbeeldingen www.shutterstock.com
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ONDERSTEUNING NODIG?

FICHE BIJZONDERE JEUGDZORG
Op eigen benen leren staan, zelfstandig worden, … het vergt heel wat van jongeren. Niet in
het minst verstandig leren omgaan met geld, en vrije tijd zinvol leren besteden.
In de bijzondere jeugdzorg wordt er dan ook sterk geïnvesteerd om jongeren hierin te
begeleiden. Het pakket ‘You bet!’ kan daarbij een zinvolle aanvulling zijn.
Hou er echter rekening mee dat preventief werken een investering vraagt op lange termijn.
Een eenmalige activiteit heeft weinig impact op het gedrag van jongeren. Continuïteit en
herhaling zijn aangewezen.

Professionelen
Voor advies, consult, vorming, coaching en ondersteuning bij het uitwerken van een drugbeleid kan je terecht bij de regionale alcohol- en drugpreventiewerkers verbonden aan de
Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg. Hun contactgegevens vind je op www.vad.be.

You bet!

Je kan bij hen terecht met vragen als:
• Ik ben geïnteresseerd in een vorming over gokken bij jongeren: hoeveel jongeren gokken, waarom doen ze dat, wat zijn de risicofactoren,… (VORMING)
• Er is heel wat stoerdoenerij en een verkeerde beeldvorming over sportweddenschappen
bij onze jongeren. Hoe kunnen we hier best mee omgaan? (CONSULT/ADVIES)
• We zouden graag ondersteuning willen bij het uitwerken van ons drugbeleid. (COACHING)

Educatief pakket over gokken
voor 16-18-jarigen

Jongeren
Jongeren die vragen hebben of extra informatie zoeken over gokken, kunnen steeds terecht
bij De DrugLijn (www.druglijn.be). De jongere kan zijn vraag anoniem via mail, chat of
Skype stellen of kan bellen (078 15 10 20). De DrugLijn kan de jongere ook informeren over
waar hij in zijn buurt terechtkan voor hulp. Bellen kan van maandag tot vrijdag van 10 tot
20u. Wie De DrugLijn mee wil bekendmaken bij jongeren, kan gratis materiaal gebruiken, te
bestellen via www.vad.be.

You Bet!
>> 16-18
TSO/BSO
6

5

Samen op stap doet jongeren nadenken over
manieren om verantwoord om te gaan met alcohol tijdens de 100 dagen en het uitgaan in
het algemeen. Hoe kunnen ze zorg dragen voor
elkaar tijdens het uitgaan? En hoe kunnen ze
mogelijke negatieve gevolgen van overmatig
alcohol drinken inperken?

‘You bet!’ is een interactief, informatief spel
over kansspelen. Spelen voor geld wordt vaak
als een onschuldig vermaak gezien. Dat kan
het ook zijn, maar er zijn wel valkuilen aan verbonden. You Bet! verschaft informatie over de
kansspelwetgeving, en inzicht in de factor ‘toeval’ en de risico’s verbonden aan het gokken.
Dit pakket is in eerste instantie getest en bruikbaar gevonden bij jongeren in het BSO en TSO.

Friends & fun!

Zonder boe of bah

>> 15-18+
BSO/BuSO/
DO

‘Alcohol & cannabis… zonder boe of bah’ is een pakket ontwikkeld om alcohol en cannabis bespreekbaar te maken bij jongeren met een verstandelijke beperking.

>> 12-18 jaar
BuSO

VAD, Vereniging voor Alcohol- en
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cannabis
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Dit pakket bevat twee brochures ‘Alcohol… zonder boe of bah’ en ‘Hasj & wiet… zonder boe of bah’, een beeldenmethodiek en twee begeleidende fiches:
,MJZWKP]ZM[»)TKWPWT°bWVLMZJWMWNJIP¼MV»0I[R_QM\°bWVLMZJWMWNJIP¼JMPIVLMTMV^MZ[KPQTTMVLM
aspecten van alcohol en van cannabis: ‘Wat is het?’, ‘Wat doet het (fysiek en mentaal)?’ en ‘Wat zegt de wet?’ Bij
elk thema staan tekeningen of foto’s om de informatie aanschouwelijker te maken.
7ULI\RWVOMZMVOM^WMTQObQRV^WWZ^Q[]MMTUI\MZQIITMVWULI\PM\_MZSMVUM\JMMTLMVPM\LMVSXZWKM[SIV
ondersteunen, werden verschillende afbeeldingen uit de brochures uitvergroot op A3-formaat. Aan de hand van
de beelden kan met de jongeren gepraat worden over de verschillende aspecten van alcohol en/of cannabis die in
de brochures aan bod komen.
,MJMOMTMQLMVLMNQKPM[JQMLMVLMVWLQOMWVLMZ[\M]VQVOMVIKP\MZOZWVLQVNWZUI\QMWUUM\LMJZWKP]ZM[MVLM
beeldenmethodiek aan de slag te gaan.

‘Alcohol of cannabis… zonder boe of bah’ kan individueel of in groep (bijvoorbeeld klas, leefgroep) gebruikt
worden. Hoewel het pakket uitgewerkt is op maat van jongeren met een verstandelijke beperking, is het, mits
enige creativiteit, ook bruikbaar in het werken met volwassenen met een verstandelijke beperking.

Dit pakket over veilig uitgaan en middelengebruik is er voor jongeren die op een risicovolle
manier drinken of drugs gebruiken. Ongewild
raken zij soms in risicovolle situaties verzeild.
Hen helpen om op dat moment de meest verstandige keuze te maken is niet vanzelfsprekend. Friends & fun! doet jongeren hier op een
actieve manier over nadenken en stimuleert
hen om bewuste - gezonde en veilige - keuzes
te maken.

‘Alcohol of cannabis … zonder boe of bah’ is
een eenvoudige en zeer visuele methodiek, die
daardoor zeer geschikt is om te gebruiken voor
jongeren met een verstandelijke beperking. Het
materiaal kan individueel of in groep gebruikt
worden. Het bestaat uit een visuele klasmethodiek waarmee je alcohol en cannabisgebruik in
groep kunt bespreken, en uit twee productinformatiefolders.

Initiatieven
voor

ouders

Preventief werken heeft meer resultaat als ook de ouders
betrokken worden. Dit kan individueel, maar ook in groep.
Door ouders te ondersteunen kunnen ze hun opvoedende
rol beter inzetten in het kader van alcohol- en drugpreventie.

Ouderfolder ‘Als kleine kinderen groot worden’
Wanneer je individueel wil werken kan je ouders de folder ‘Als
kleine kinderen groot worden. Een handige gids over alcohol,
tabak en drugs voor ouders van tieners’ geven.
Deze beantwoordt opvoedingsvragen zoals: “Wanneer mag mijn
zoon zijn eerste pint drinken? Heeft het zin om met mijn kind over
drugs of alcohol te praten? Ik rook, hoe kan ik het dan mijn
dochter verbieden?” Je kan ouders ook doorverwijzen naar:
www.druglijn.be/opvoeden.

ALS KLEINE

KINDEREN
GROOT
WORDEN

EEN HANDIGE GIDS

OVER
ALCOHOL,
TABAK EN
DRUGS
VOOR OUDERS
VAN TIENERS

Hebben je

leerlingen
specifieke vragen?

Bij De DrugLijn vind je een schat aan informatie over alcohol, psychoactieve medicatie, cannabis, andere illegale drugs,
gamen en gokken. Naast informatie vinden jongeren ook zelftests
die ze kunnen invullen. De DrugLijn geeft
telefonisch, per mail of chat antwoord op je
vragen. Ben je op zoek naar DrugLijn-promomateriaal, zoals affiches, brochures, stickers of
magneten, dan vind je die onder het ‘Materiaal’
op www.vad.be, zoekwoord ‘druglijn’.

Ouderavond ‘Als kleine kinderen groot worden’
Werk je liever in groep? Dan kan je de vorming ‘Als kleine kinderen groot worden’
aanbieden.
Dit is een eenmalige sessie voor ouders van tieners (10-15 jaar). In groep worden op
een interactieve manier opvoedingsvragen besproken aan de hand van filmpjes en
oefeningen. Ook het thema gamen komt aan bod. Een preventiewerker en/of opvoedingsondersteuner begeleidt deze sessie. Contactgegevens kan je opvragen bij het
regionale CGG-preventiewerk tabak, alcohol en drugs (zie www.vad.be).
Op www.vad.be kan je Als kleine kinderen groot worden bestellen of gratis
downloaden. Daarnaast vind je er ook een ruim aanbod van methodieken om
ouders van etnisch-culturele minderheden te ondersteunen in hun opvoedingsrol.

Advies, consult, vorming, coaching of
ondersteuning nodig?
Voor advies, consult, vorming, coaching en ondersteuning bij het uitwerken van een
alcohol- en drugbeleid kan je steeds terecht bij het regionale CGG-preventiewerk
tabak, alcohol en drugs. Met deze vragen kan je bij hen terecht:

➜ Ik ben geïnteresseerd in een vorming rond praten over drugs in de klas. (vorming)
➜ Ik denk dat een leerling onder invloed in de praktijkklas zit, wat mag en moet ik
doen? (consult)

➜ Een leerling in mijn klas heeft problemen, maar ik weet niet hoe ik hem moet
aanspreken? (advies)

➜ De school wil graag afspraken en procedures uittekenen over het optreden bij
druggebruik of dealen op school. (coaching)

De preventiewerker in jouw buurt vind je via de doorverwijsgids op www.vad.be
V.U.: Paul Van Deun, Vlaams expertisecentrum
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