
Beste dames en heren, geachte directies, beste leerkrachten en 

preventiewerkers,  
 

Een warm welkom aan de sprekers vandaag, de heren Vuylsteke de Laps, 

Scheyving en Palmaerts,  
 

And also a very special welcome to Doctor Gregor Burkhart, from the 
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 

 
Als algemeen directeur van De Sleutel wil ik u vandaag graag persoonlijk 

welkom heten op onze studiedag ‘De leerkracht is expert’. 
Zoals u vermoedelijk wel weet is De Sleutel vooral een organisatie die 

dagdagelijks bezig is met het begeleiden van mensen met drugproblemen 
in  ambulante en residentiële centra en het activeren naar werk.  

 
Vanuit onze ervaring als hulpverleningsorganisatie ontstond, al veel jaren 

geleden, de overtuiging dat we best investeren in preventie. 
Elke dag confronteren de cliënten ons immers met wat het betekent te 

leven met de chronische ziekte die verslaving is. Welk leed kunnen we wel 

niet besparen als we deze chronische ziekte zouden voorkomen? 
Voorkomen is beter dan genezen. 

 
Om die reden zijn de pioniers van De Sleutel reeds lang geleden met volle 

overtuiging van start gegaan met preventie. In het jaarverslag van 1981 
lezen we dat de preventiedienst van De Sleutel blij is dat er reeds 950 

lesmappen verspreid werden over het Vlaamse land.  En al van bij de 
aanvang van onze werking is de school voor ons een belangrijke partner 

geweest. We doorkruisten heel Vlaanderen met voordrachten, workshops, 
getuigen. Dat alles in de hoop zo veel mogelijk jongeren te laten 

nadenken over drugs, zodat ze, wanneer het moment zich aanbood, de 
juiste beslissing zouden nemen. 

 
Ons standpunt rond gebruik is altijd duidelijk geweest: juist omgaan met 

drugs wil zeggen ‘het niet gebruiken van alle drugs, ook tabak en alcohol’!  

Zolang jongeren minderjarig zijn, kunnen wij het niet verantwoorden om 
een andere boodschap te verkondigen. De risico’s van gebruik in deze 

leeftijdsperiode zijn té groot.  
 

We willen de maatschappij en zeker de jeugd geen ambigue boodschap 
geven zoals ‘het verantwoord omgaan met drugs’. Jongeren hebben nood 

aan duidelijke grenzen, klare taal en ‘verantwoord omgaan met…’ is daar 
zeker geen voorbeeld van. 

  
Dat wil uiteraard niet zeggen dat we als fanatici reageren bij het minste 

gebruik. Uiteraard zal een deel van de jeugd experimenteren. Dat was 
vroeger zo en dat zal zo zijn in de toekomst.  

 



Met onze drugpreventie willen wij leerlingen helpen reflecteren en het 

gesprek hierrond op gang brengen. We willen dat de jongere al voor het 
eerste gebruik goed  nadenkt en zich bewust wordt van wat dit gebruik 

met zich kán meebrengen.  

 
We streven ernaar dat jongeren over voldoende persoonlijke en sociale 

vaardigheden beschikken om zo minder risico te lopen op problematisch 
gebruik en verslaving. 

 
Binnen de universele preventie is onze visie ‘drugs, praat erover’ over de 

jaren heen dezelfde gebleven. De methodiek echter is geëvolueerd. We 
zijn de tijd van loutere informatieverstrekking over drugs al een hele poos 

voorbij. Onze methodieken en materialen zijn vandaag gebaseerd op de 
criteria voor effectieve drugpreventie die door de heer Burkhart straks uit 

de doeken worden gedaan.  
 

Meer nog, het materiaal voor de eerste graad is Europees ontwikkeld, 
werd onderworpen aan een grootschalig onderzoek en werd effectief 

bevonden. Unplugged eerste graad werd zo één van de uitzonderlijke op 

effectiviteit geteste materialen voor drugpreventie op school in Europa. De 
Sleutel, die het materiaal mee ontwikkelde en evalueerde, startte met de 

verspreiding ervan in 2007. 
 

Enkele jaren voordien brachten we Unplugged voor de tweede graad op de 
markt. En binnenkort kunnen we het materiaal voor de derde graad 

voorstellen. 
Bij het ontwikkelen van al ons materiaal gingen we uit van de criteria van 

effectieve drugspreventie.  
 

En één van de criteria voor effectieve drugpreventie willen we vandaag in 
het bijzonder onder de loep nemen. Het is het criterium dat drugpreventie 

best gegeven wordt door getrainde leerkrachten. Drugspreventie is een 
taak voor ons allen, maar zeker ook en niet in het minst de taak van de 

leerkracht.  

 
Daarom stellen we alles in het werk om leerkrachten te trainen en op te 

leiden om aan de hand van degelijk en effectief didactisch materiaal zelf 
preventie te geven. Open trainingsdagen, trainingen op maat van de 

school, scholen ondersteuning geven bij het organiseren van een 
projectdag. Dit zijn vanaf nu onze prioriteiten. Eén of enkele leerkrachten 

trainen kan er voor zorgen dat de school vele jaren zélf 
drugpreventieprogramma’s kan implementeren.   

 
Voor dit werk kunnen we reeds enkele jaren rekenen op de steun van de 

Vlaamse overheid. Onze overheid is al vele jaren actief in het uitwerken 
van een preventief gezondheidsbeleid waarbij effectieve, evidence based 

strategieën de broodnodige ondersteuning krijgen. De heer Vuylsteke de 



Laps, raadgever preventieve gezondheidszorg op het kabinet van minister 

Vandeurzen zal u dit zeker verder kunnen toelichten. 
 

De Sleutel wordt in dit kader vanaf 2012 en in het verlengde van eerdere 

projectsubsidies voor 5 jaar erkend als terreinorganisatie voor 
vaardigheidstraining rond preventie van middelengebruik in het onderwijs.   

Meer concreet houdt het in dat we gesubsidieerd worden voor, ik citeer, 
‘het organiseren van interactieve trainingen voor schoolteams in basis- en 

secundair onderwijs, in het aanleren van intra- en interpersoonlijke 
vaardigheden aan hun leerlingen, op het gebied van tabak, alcohol, drugs 

en medicatie. Na deze trainingen zijn schoolteams in staat om deze 
vaardigheden aan te leren bij hun leerlingen’. 

 
Het trainen van leerkrachten wordt nu meer dan ooit de core business van 

onze dienst preventie voor de volgende jaren in goede samenwerking met 
de VAD, de Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen, de 

koepelorganisatie voor preventie i.v.m. alcohol en drugs en ook in 
samenwerking met lokale en regionale preventiediensten. De 

preventiewerkers zijn ideaal gepositioneerd om voor verschillende scholen 

trainingen in te plannen. Zo kunnen scholen enkele leerkrachten laten 
trainen die dan, met de nodige ondersteuning van deze preventiewerkers, 

concreet aan de slag kunnen in de school en de klas.  
 

We willen vanuit De Sleutel in de toekomst nog extra inzetten op de 
samenwerking met de regionale en lokale preventiewerkers. We kunnen 

elkaar hier heel mooi aanvullen, niet alleen binnen de universele 
preventie, de focus van vandaag, maar ook binnen het ontwikkelen en 

uitvoeren van specifieke preventiestrategieën naar kwetsbare 
doelgroepen. Voorzieningen binnen de Bijzondere Jeugdzorg en 

onderwijsinstellingen voor deeltijds onderwijs bijvoorbeeld kloppen 
hiervoor meer en meer aan onze deur. 

 
Maar vandaag gaat het over de drugpreventie binnen scholen. 

Naast de barrière van het alomtegenwoordig tijdstekort, stuiten we ook 

nog op die andere drempel, ons topic van vandaag: zelf drugpreventie 
implementeren in de klas schrikt heel wat leerkrachten af. “Ik ben toch 

geen expert? Ik weet minder van drugs dan de leerlingen!”  
Vandaag willen we deze weerstanden onder de loep nemen. 

Nadat Gregor Burkhart u uit de doeken doet waarom het best de 
getrainde leerkrachten zijn die drugpreventie implementeren, zal de heer 

Vuylsteke de Laps u vooral aantonen dat u er niet alleen voor staat. Hij zal 
u kort wegwijs maken in de organisaties die u als school en leerkracht 

kunnen ondersteunen in het uitbouwen van een drugbeleid op school en 
drugpreventie in de klas. 

 
Na de pauze licht Yannick Scheyving, adjunct-directeur van het Onze-

Lieve-Vrouwecollege van Oostende toe hoe zij drugpreventie een plaats 
hebben gegeven in hun school. Een voorbeeld recht uit de praktijk. 



Tenslotte laat Tom Palmaerts, trendwatcher van de organisatie 

Trendwolves, ons eens kijken vanuit de bril van de jongeren. Wie kan hen 
beïnvloeden? Staan de jongeren open voor drugpreventieprogramma’s 

gegeven door de leerkracht? 

 
Tijdens de workshops in de namiddag kan u ofwel zelf even actief proeven 

van Unplugged ofwel kan u mee nadenken hoe het niet bij een training 
blijft maar er ook werkelijk aan de slag wordt gegaan.   

 
Wij zijn er alleszins van overtuigd dat leerkrachten wel degelijk aan 

drugpreventie kunnen doen in de klas. Onze trainingen leren ons dat de 
actieve werkvormen die we aanbieden de meeste leerkrachten voldoende 

goesting en zelfzekerheid geven om er ook daadwerkelijk iets mee te 
doen.   

 
Ik wens u van harte een goede studiedag toe. 

 
 

 

Damien Versele 
Algemeen Directeur 

 
Brussel, 20 april 2012 


