
  

 

PERSTEKST: Contactsleutels in het basisonderwijs 

 

1. Situering van het stedelijk drugbeleid en de werkgroep 

onderwijs 

 

De stad Oostende streeft er met haar drugbeleid naar om een zo goed 

mogelijk antwoord te bieden op vragen van de bevolking met betrekking tot 

het thema “drugs ”.  

Vanuit de stuurgroep drugbeleid worden dan ook werkgroepen opgestart die 

telkens een andere doelgroep, aspect of sector binnen de drugthematiek 

behandelen. 

Eén daarvan is de werkgroep onderwijs. Deze werkgroep biedt allerlei 

acties, campagnes en ondersteuning aan zowel het secundair als het 

basisonderwijs. Hiervoor kan de stad Oostende een beroep doen op de 

deskundigheid van het CGG Noord-West-Vlaanderen. Ook het Vrij Centrum voor 

Leerlingenbegeleiding Oostende-Gistel, het Centrum voor 

Leerlingenbegeleiding van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en 

het Interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding delen hun expertise 

met de werkgroep onderwijs. Daarnaast behoren ook de onderwijsregisseur van 

de dienst Onderwijs van de stad Oostende, Geert Saelens, en de heer Filip 

Vanbecelaere van het CAW&JZ Middenkust – afdeling JAC/Passe-Partout tot de 

werkgroep. Voorzitter is de heer Ronny Laureins.  

 

2. Contactsleutels in het basisonderwijs 
 

De werkgroep onderwijs maakte in het schooljaar 2006-2007 voor het eerst 

het vormingspakket Contactsleutels bekend aan alle Oostendse basisscholen. 

Maar liefst 16 van de 23 basisscholen in Oostende gingen op dit aanbod in, 

wat een fantastisch succes was. Ook het volgende schooljaar was er weer een 

grote vraag naar het vormingspakket. 

 

Dus ook voor 2009 kiest het Stadsbestuur er opnieuw voor om het 

vormingspakket “Contactsleutels ” aan alle Oostendse basisscholen aan te 

bieden. Contactsleutels werd ontwikkeld door de Sleutel en is bedoeld voor 

het 4
de
,5

de
 en 6

de
 leerjaar van het basisonderwijs. De vorming bestaat uit 10 

lessen per leerjaar en omvat een leerkrachtenhandleiding en een werkboekje 

voor leerlingen.  

Om dit lesmateriaal optimaal te kunnen gebruiken, moeten de lesgevers bij 

de mensen van de Sleutel een opstartsessie volgen. “Contactsleutels ” wordt 

al structureel gefinancierd door het Vlaamse Ministerie van Welzijn, 

Volkgezondheid en Gezin, maar er blijft toch een deel van de opleidingskost 

ten laste van de school.  

De stad Oostende biedt deze opstartsessie gratis aan op 16 maart 2009 om 

17.00 uur. Vijf scholen nemen hieraan deel. In de andere scholen werd de 

sessie al gevolgd.  

 

3. Rotary Oostende 
 

Dit vormingsaanbod kan opnieuw gratis worden aangeboden door de financiële 

ondersteuning van Rotary Oostende. Rotary Oostende heeft zich ertoe 

geëngageerd om aan alle Oostendse scholen die (opnieuw) willen ingaan op 

het vormingsaanbod Contactsleutels de nodige leerlingenboekjes en 

leerkrachtenhandleidingen te schenken.  

Er tekenden opnieuw 17 basisscholen op het aanbod in. 



Het benodigde materiaal om aan de slag te kunnen met Contactsleutels wordt 

op 3 maart 2009 overhandigd aan de basisscholen.  

 

Voor meer informatie over het stedelijk drugbeleid van de dienst Integrale 

Veiligheid en het aangeboden vormingspakket Contactsleutels kunt u terecht 

bij mevrouw Hilde Veulemans, eerste schepen, onder andere bevoegd voor het 

stedelijk drugbeleid, T 0497/59.55.07 of via hilde.veulemans@oostende.be.   

Voor meer informatie omtrent Rotary Oostende kunt u terecht bij de heer 

Thierry Koch, T 059/56.58.50 of via oostende@sleepy.be.  

Voor meer informatie omtrent de werkgroep onderwijs van het stedelijk 

drugbeleid kunt u terecht bij de heer Ronny Laureins, voorzitter van de 

werkgroep, T 059/50.68.01 of via ronny.laureins@clboostende.be.  

Voor meer informatie omtrent de ondersteuning van het CGG Noord West-

Vlaanderen kunt u terecht bij de heer Filip Desmit, directeur, Centrum 

Geestelijke Gezondheidszorg Noord West-Vlaanderen, T 059/500.500 of via 

filip.desmit@cgg.be. 

Voor meer informatie over het vormingspakket Contactsleutels kunt u terecht 

bij mevrouw Yannick Weyts, de Sleutel, T 09/231.57.48 of via 

preventie.de.sleutel@fracarita.org.   
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