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Beste leerkracht,
 
Dit pakket voor de tweede graad van de middelbare school biedt u instrumenten om te 
werken aan sociale invloed, lifeskills en drugspreventie op een projectmatige manier. Dat 
betekent dat u uit de 25 lessuggesties die lessen eruit kiest die aansluiten bij een project 
dat u in het derde of vierde jaar organiseert. Dat is soms gekoppeld aan een toneelstuk, een 
fi lm of literatuur. De oefeningen in UNPLUGGED sluiten daar gemakkelijk op aan. 

Preventie op jonge leeftijd

Sigaretten, alcohol, medicijnen en cannabis zijn drugs die leerlingen van 14 tot 16 
jaar vaak al geprobeerd hebben. Ook andere illegale drugs komen binnen het bereik 
van de experimenteerruimte van uw leerlingen. We hebben informatie over drugs en de 
negatieve effecten ervan in UNPLUGGED 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. Zo kan de leerling een verband leggen tussen de les en 
wat hij al weet om zo realistische doelen te stellen voor zichzelf. 

Interactieve training

UNPLUGGED is in de 2de graad beperkt tot een project om u de kans te geven het 
programma af te werken in een semester. We ontwikkelden een training van twee dagen voor 
de drie graden en bevelen sterk aan dat u die training volgt. De achtergrond en structuur 
van de methode komen ruim aan bod. Maar ook houdingsaspecten en de methodologie 
om met een sociaal invloedsprogramma te werken. Interactiviteit is een basiscomponent 
van UNPLUGGED 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. Behalve 
zo’n intensieve training kunt u ook kennismaken met het materiaal en de grote lijnen van 
UNPLUGGED op een studiedag. 

Aan de slag

De inleiding in deze handleiding geeft u de nodige theoretische achtergrond voor het 
programma. Lees voor u begint hoe het programma samengesteld is, en gebruik de handige 
tips om u te helpen voor de praktische organisatie in uw klas. Achteraan vindt u een artikel 
en suggesties voor ouders om met de belangrijkste partner buiten de klasmuren samen te 
werken. We hebben de instructies zo concreet en gedetailleerd mogelijk uitgeschreven. Zo 
krijgt u inspiratie om er creatief mee aan de slag te gaan. 

Veel succes met uw UNPLUGGED-lessen,

De redactie

unPLuggED PRojEcT - 2DE gRAAD
HAnDLEIDIng VooR DE LEERKRAcHT
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oVER DEZE LES EERST DIT

In de films ziet het er cool uit: gevaren trotseren, het 
uiterste proberen, op de rand balanceren, snel in druk 
verkeer bewegen. Maar in het echt moeten uw leerlingen 
risico’s van te voren inschatten. Zo is het met het leven 
op straat, maar ook met het nadenken over drank en 
andere drugs. En dat moet wel eens razendsnel gebeuren. 
Streetwise: Engels voor straatslim.
 
LESDoELSTELLIngEn

De leerlingen … 
• denken na over hoe ze zelf gevaren inschatten
• oefenen het discussiëren over meningsverschillen over 

drugs
• leren onderscheid te maken tussen risicofactoren van 

verschillende vormen van drugsgebruik

WAT u noDIg HEBT?

• het UNPLUGGED werkboek 
• de scorelijst op het bord of op de muur geprojecteerd

AcTIVITEIT – STREETWISE

De leerlingen lezen de beschrijving van de zes personen 
in hun werkboek. Ze rangschikken ze individueel volgens 
gevaarlijk gedrag. 
Geef elk persoon een cijfer tussen 1 (minst gevaarlijk) en 
6 (meest gevaarlijk. 

Thomas is twintig en rookt elke dag een half pakje 
sigaretten. Hij doet dit al vanaf zijn veertiende.
 
Julie heeft met een paar vrienden haar vijftiende verjaardag 
goed gevierd. Een wodka orange, twee Bacardi breezers, 
een pintje en twee wijntjes. Ze herinnert zich niets meer 
van de laatste uren, ook niet hoe ze thuis geraakt is.

Simon is zeventien en een beetje schuchter. Vooral op 
feestjes heeft hij het moeilijk om uit de hoek te komen. 
Maar sinds een paar weken heeft hij iets ontdekt en gaat 
het veel beter. In de dancing waar hij naar toe gaat kan 
hij ecstasy pillen kopen. Daarmee leeft hij zich zonder 
faalangst uit. Lekker dansen en gek doen tot ’s morgens 
vroeg, en dan met de bus naar huis.

Charlotte is vijftien en heeft allerlei problemen met 
mensen om haar heen, thuis en op
school. Om tot rust te komen neemt ze elke avond een 
half valiumpilletje.

Jens  rookt samen met zijn vriend, ze zijn alletwee net 
achttien, elke avond na de lessen een joint.

Sofie is dertien en heeft vaak last van hoofdpijn en 
pijnlijke maandstonden. Ze neemt dan een Dafalgan. Op 
zulke dagen neemt ze tot acht pilletjes.

Les 23. Streetwise: risico’s inschatten  

Streetwise
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Geef elke persoon een risicoscore van 1 tot 6. Wie 1 krijgt loopt volgens jou het minste 
risico, wie 6 krijgt loopt het meeste risico.

• Thomas   is twintig en rookt elke dag een half pakje sigaretten. Hij doet dit al vanaf zijn veertiende. 

• Julie   heeft met een paar vrienden haar vijftiende verjaardag goed gevierd. Een wodka orange, 
twee Bacardi breezers, een pintje en twee wijntjes. Ze herinnert zich niets meer van de laatste uren, ook 
niet hoe ze thuis geraakt is. 

• Simon is zeventien en een beetje schuchter. Vooral op feestjes heeft hij het moeilijk om uit de 
hoek te komen. Maar sinds een paar weken heeft hij iets ontdekt en gaat het veel beter. In de dancing 
waar hij naar toe gaat kan hij ecstasy pillen kopen. Daarmee leeft hij zich zonder faalangst uit. Lekker 
dansen en gek doen tot ’s morgens vroeg, en dan met de bus naar huis. 

• Charlotte   is vijftien en heeft allerlei problemen met mensen om haar heen, thuis en op 
school. Om tot rust te komen neemt ze elke avond een half valiumpilletje. 

• Jens    rookt samen met zijn vriend, ze zijn alletwee net achttien, elke avond na de lessen een joint. 

• Sofie   is dertien en heeft vaak last van hoofdpijn en pijnlijke maandstonden. Ze neemt dan een 
Dafalgan. Op zulke dagen neemt ze tot acht pilletjes. 

In de films ziet het er cool uit: gevaren trotseren, het 
uiterste proberen, op de rand balanceren, snel in druk 
verkeer bewegen. Maar in het echt moet je risico’s van 
te voren inschatten. Zo is het met het leven op straat, 
maar ook met het nadenken over drank en andere drugs. 
Streetwise: Engels voor straatslim.   
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 Verdeel de cijfers 1 tot 6 over de zes personen: 

Thomas        Charlotte 

Julie         Jens 

Simon        Sofie 

VERWERKIng

  1        2        3        4     5        6

Thomas      

Julie      

Simon      

Charlotte      

Jens      

Sofie 

     

Vul op het bord in hoeveel mensen hetzelfde cijfer 
gaven. 
Bespreek samen met de leerlingen: 
• Wat zijn gelijkenissen en verschillen in onze keuzen? 
• Vanuit welke overwegingen maak je je keuze? 
• Wat vind je verrassend in de argumenten van de 

anderen? 
In de bespreking kunt u de onderstaande informatie 
achter de hand houden. Het zijn beoordelingsfactoren van 
gevaarlijk gedrag.

Streetwise. Kinderen moeten 

razendsnel risico’s inschat-

ten terwijl ze aan alle kanten 

bestookt worden met reclame en 

andere verlokkingen. 
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Geef je risicoscore van 1 tot 6

Thomas

Julie

Simon

Charlotte

Jens

Sofie
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AcHTERgRonD VooR DE DIScuSSIE
Beoordelingsfactoren van riskant gedrag

Risico voor je eigen gezondheid en de omgeving
Deze discussie komt meestal aan bod bij de rookgewoonte 
van Thomas. Zie je dit gedrag als een persoonlijke keuze 
of zijn er ook gevolgen voor anderen? In hoeverre vormt 
Thomas met zijn individuele roken een risico voor anderen? 
En Simon dan die onder invloed van ecstasy ’s morgens 
vroeg op straat loopt?

Eenmalig of langdurig gebruik
Riskant gedrag is een criterium dat aan bod kan komen 
bij Julie die zich op een avond door alcoholgebruik niets 
meer herinnert van de laatste uren. Dat brengt, als je het 
achteraf (of vanop een afstand) bekijkt heel wat risico’s 
met zich mee. Haar geval kan tegenover Jens worden 
gesteld, die regelmatig, elke dag, een joint rookt.

Kennis over het product en het gebruik ervan
Meestal krijgt het gebruik van hasj en weed een lage 
score vanuit een gebrek aan kennis. Leerlingen maar 
ook volwassenen onderschatten de mogelijkheid van 
psychische en fysische afhankelijkheid. Veel mensen 
noemen cannabis nog vaak een soft drug, omdat ze 
veronderstellen dat je er niet verslaafd aan kunt raken. 
Maar bij 20% van de hulpvragen rond drugs in België 
gaat het om cannabis. Je kunt wel aan cannabis verslaafd 
raken. Bij beperkt gebruik veroorzaakt cannabis weinig 
of geen problemen. Maar beperkt gebruik betekent een 
korte periode of slechts bij enkele gelegenheden per jaar. 
Veel jongeren gebruiken cannabis terwijl ze eenzijdige 
informatie hebben ingewonnen of alleen zijn uitgegaan 
van veronderstellingen. 
Alcohol is een beter gekend product in onze cultuur, maar 
zorgt voor een snelle afhankelijkheid op psychisch en 
fysisch vlak. Overmatig gebruik ervan kan tot agressief 
gedrag leiden. Dat gaat meestal niet om een gevecht, maar 
om een agressieve manier van discussiëren. Jongeren 
herkennen deze situatie wel, maar leggen niet het verband 
met de invloed van alcohol op je hersenen en je reacties.

 

De beginsituatie van de persoon die drugs gebruikt
In deze les kennen we de personen waar het over gaat maar 
heel fragmentarisch, terwijl je in de realiteit veel meer 
informatie hebt. De situatie waarin iemand verkeert is van 
sterke invloed op het effect van een bepaald product en 
zeker op combinaties van verschillende drugs (cannabis 
en alcohol bijvoorbeeld). Wie zich eigenlijk alleen voelt 
of onzeker, maar om zich een houding te geven een joint 
meerookt, wordt daardoor nog meer meegetrokken in zijn 
negatieve gevoel in plaats van ontspannen zoals hijzelf en 
sommigen om hen heen zullen verwachten. 

Legaal of illegaal aspect
Cannabis en ecstasy zijn voorbeelden van illegale 
producten. Illegaliteit hangt niet alleen samen met 
gevangenisstraf. In de praktijk gaat het vaak om heel 
hoge geldboetes, voor jezelf maar ook voor je ouders, of 
een strafregister. Alcohol is legaal, maar niet voor iemand 
onder de zestien jaar, en sterke drank zoals een cocktail of 
een bacardi breezer, is verboden voor alle minderjarigen. 
Over drugs, die sinds mensenheugenis al in de illegaliteit 
en duisternis gemaakt worden, heb je ook geen 
‘kwaliteitscontrole’. Wat er precies in het pilletje zit dat als 
ecstasy verkocht wordt, kan verschillen qua samenstelling 
en sterkte. 
Illegaliteit brengt ook een ‘moreel risico’ met zich mee 
waar veel jongeren (en volwassenen) niet aan denken. 
Probeer je eens voor te stellen waar het geld dat iemand 
aan cannabis of cocaïne geeft, naar toe gaat. De stroom 
van verkoper naar dealer, naar het dealersnetwerk, naar de 
drugmafia tot ver in het buitenland waar de internationale 
criminele organisatie ervoor zorgt dat boeren niets anders 
kunnen dan drug-planten verbouwen… ook dat is een 
stukje van de wereld van drugs.
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Geef elke persoon een risicoscore van 1 tot 6. Wie 1 krijgt loopt volgens jou het minste 
risico, wie 6 krijgt loopt het meeste risico.

• Thomas   is twintig en rookt elke dag een half pakje sigaretten. Hij doet dit al vanaf zijn veertiende. 

• Julie   heeft met een paar vrienden haar vijftiende verjaardag goed gevierd. Een wodka orange, 
twee Bacardi breezers, een pintje en twee wijntjes. Ze herinnert zich niets meer van de laatste uren, ook 
niet hoe ze thuis geraakt is. 

• Simon is zeventien en een beetje schuchter. Vooral op feestjes heeft hij het moeilijk om uit de 
hoek te komen. Maar sinds een paar weken heeft hij iets ontdekt en gaat het veel beter. In de dancing 
waar hij naar toe gaat kan hij ecstasy pillen kopen. Daarmee leeft hij zich zonder faalangst uit. Lekker 
dansen en gek doen tot ’s morgens vroeg, en dan met de bus naar huis. 

• Charlotte   is vijftien en heeft allerlei problemen met mensen om haar heen, thuis en op 
school. Om tot rust te komen neemt ze elke avond een half valiumpilletje. 

• Jens    rookt samen met zijn vriend, ze zijn alletwee net achttien, elke avond na de lessen een joint. 

• Sofie   is dertien en heeft vaak last van hoofdpijn en pijnlijke maandstonden. Ze neemt dan een 
Dafalgan. Op zulke dagen neemt ze tot acht pilletjes. 

In de films ziet het er cool uit: gevaren trotseren, het 
uiterste proberen, op de rand balanceren, snel in druk 
verkeer bewegen. Maar in het echt moet je risico’s van 
te voren inschatten. Zo is het met het leven op straat, 
maar ook met het nadenken over drank en andere drugs. 
Streetwise: Engels voor straatslim.   
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ten terwijl ze aan alle kanten 

bestookt worden met reclame en 
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Geef je risicoscore van 1 tot 6

Thomas

Julie

Simon

Charlotte

Jens

Sofie
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De Sleutel – Preventie - Jozef Guislainstraat 43 A, B-9000  Gent 

 

 

 

 

Unplugged Projectdag  

Gedurende de voorbije schooljaren gaven de medewerkers van de Sleutel honderden 

interactieve voordrachten rond drugspreventie. Meestal kregen de leerlingen twee 

lesuren vorming. Daarna gingen de leerkrachten weer over tot de orde van de dag. 

Sommige scholen vulden deze interactieve voordracht aan met een film, toneel of nog 

een eigen oefening. Vanaf het schooljaar 2011-2012 willen we ons aanbod van 

interactieve voordrachten bijschaven.  

We werkten een project uit waarbij we training van leerkrachten koppelen aan een 

projectdag voor leerlingen. Dit vanuit het idee dat effectieve preventie niet stopt bij het 

luisteren naar een voordracht, het bekijken van een film of toneel maar vooral inzet op 

discussie tussen leerlingen, de kennis van de drugs en hun effecten en het versterken 

van de persoonlijke en sociale vaardigheden van de jongeren.  

 

Korte beschrijving van het project 

Het project bestaat uit drie delen. 1. training van leerkrachten;  2. preventiedag voor de 

leerlingen; 3. follow-up en evaluatie van de preventiedag door de leerkrachten.  Bij alle 

delen geeft de Sleutel ondersteuning door een ervaren trainer.  Na het project ontvangen 

de deelnemende leerkrachten een getuigschrift van Unplugged.   

De school kan een eigen concept voorstellen. We blijven instaan voor de vorming en 

voorbereiding van de leerkrachten.  

 

Uitwerking van het project 

1. Training van de leerkrachten 

a. Duur: 3 lesuren 

b. Plaats : op de school zelf 

c. Tijdstip : enkele weken voor de preventiedag van de leerlingen 

d. Inhoud: 

i. Kaderen van de preventiedag in het drugsbeleid van de school 

ii. De opbouw van de preventiedag overlopen 

iii. Trainen van de oefeningen waar de leerkrachten verantwoordelijk 

voor zijn 
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iv. Tips voor het spreken over drugs met leerlingen 

 

2. Preventiedag voor de leerlingen 

a. Duur: 6 à 8 lesuren 

b. Plaats: op de school zelf 

c. Praktisch verloop van de dag (drie onderdelen):  

1. interactieve voordracht van de trainer;  

2. een film/toneel   

3. oefeningen door de leerkracht.  

De hele dag is gebaseerd op het didactisch materiaal Unplugged voor de 

2de graad.  

3. Follow-up en evaluatie door de leerkrachten 

a. Duur: 1 à 2 lesuren  

b. Plaats: op de school zelf 

c. Tijdstip: de dag zelf of kort na de preventiedag 

d. Inhoud: 

i. De preventiedag als geheel 

ii. Hoe verliepen de oefeningen waar ik verantwoordelijk voor was? 

Wat liep goed, wat doe ik de volgende keer zeker anders? Wat 

behouden? …. 

iii. Feedback van de trainer 

 

Enkele praktische punten 

1. De kostprijs van het project 

a. Voorbereidende vorming van de leerkrachten: 180 euro  

b. Projectdag voor de leerlingen: 360 euro 

c. Follow-up en evaluatiemoment: gratis  

d. Alle vervoerkosten van de trainer. Telkens te rekenen vanuit Gent, heen & 

terug aan 0,33 euro per km. 

2. Materiaal per deelnemer (aankoop sterk aanbevolen) 

a. Handleiding voor de leerkracht: 10 euro. De school ontvangt twee 

handleidingen gratis 

b. Werkboekje voor de leerling: 3 euro 

3. Maximum grootte van de groep: 120 leerlingen 
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4. Aanbevolen leeftijd voor een Unplugged Projectdag: 2de, 3de en 4de jaar.  Voor het 

beroepsonderwijs is een 5de en 6de jaar ook zinvol. 

5. Suggesties voor films en toneel 

a. Panda (toneel)  

b. Trip (toneel) 

c. Afblijven 

d. Thirteen 

e. Trainspotting 

f. Requiem for a dream (uitsluitend voor de 3de graad secundair onderwijs) 

6. Twee uitgewerkte schema’s.  Let op: dit zijn suggesties. De school kan een eigen 

dagschema opmaken.  

10min Inleiding van de dag voor alle leerlingen door de trainer van de Sleutel 

85 min Interactieve voordracht door trainer Film 

15 min Pauze 

85 min Film Interactieve voordracht door trainer 

 Middagpauze 

80 min Werkvormen 

door  

leerkracht per 

klas 

Werkvormen 

door 

leerkracht 

per klas 

Werkvormen 

door 

leerkracht 

per klas 

Werkvormen 

door 

leerkracht 

per klas 

Werkvormen 

door 

leerkracht 

per klas 

Werkvormen 

door 

leerkracht 

per klas 

20 min Afronding van de dag door de trainer van De Sleutel 
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Indien de school voor een toneel kiest, kijken alle leerlingen tezelfdertijd naar het toneel. 

Dan kan het schema er als volgt uitzien 

100 min Toneel voor alle leerlingen 

15 min Pauze 

100 min  

Interactieve voordracht door trainer 

Werkvormen 

door 

leerkracht per 

klas 

Werkvormen 

door 

leerkracht per 

klas 

Werkvormen 

door 

leerkracht per 

klas 

 Middagpauze 

80 min Werkvormen 

door  

leerkracht per 

klas 

Werkvormen 

door 

leerkracht 

per klas 

Werkvormen 

door 

leerkracht 

per klas 

 

Interactieve voordracht door trainer 

20 min Afronding van de dag door de trainer van De Sleutel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aarzel niet ons te contacteren indien u nog vragen hebt. 

Wij kijken uit naar een vruchtbare samenwerking. 

Het preventieteam van De Sleutel 

Joke De Kimpe 0474-54 21 37  joke.de.kimpe@fracarita.org 

Yannick Weyts 0477-32 36 22  yannick.weyts@fracarita.org 

Johan Van de Walle 0486-23 37 69  johan.van.de.walle@fracarita.org 

 




