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Joke De Kimpe 

Dienst preventie 

Workshop 1: 

Proef Unplugged 

Studiedag ‘De leerkracht is expert!?’ 



Proef Unplugged 

DOEL  

 

¬ Unplugged voorstellen 

¬ Kennismaking met Unplugged door enkele 

oefeningen te doen. Uit elke graad één 

oefening. 

 

 



Basisvoorwaarde 

 

¬ Praten over drugs => veiligheid is 
voorwaarde 
 

¬ Veiligheid door: 

 Positief klimaat  
• Op school en in de klas 

• Energizers: meer dan een spelletje  

 Veiligheidsvoorschriften – afspraken 
 

¬ Methodiek aanpassen aan veiligheid 

 



Mate van veiligheid: 

methodiek 

¬Zelf nadenken over 

¬Zelf neerschrijven wat je vindt 

¬Bespreken met je buur 

¬Bespreken in groep van 4 

¬Wat werd overlegd voorbrengen in de 

klas 

¬Individuele mening geven in de klas 

¬Uiteenzetting geven voor de klas 
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Drugbeleid 

Regelgeving 
Begeleiding Educatie en 

structurele 

maatregelen  

Visie 

Persoonlijke normen en 

waarden van de 

leerkrachten 

Sociaal-culturele realiteit 

Drugwetgeving 

Globale doelstelling van 

de school t.a.v. haar 

leerlingen 

Drugbeleid op school 



Unplugged 

¬ Materialen rond drugpreventie voor het 
secundair onderwijs (3 graden) 

¬ Voldoen aan criteria voor effectieve 
drugpreventie (EMCDDA) 

 

Allen:  

¬ Lifeskills: sociale vaardigheden  

¬ Normative belief 

¬ Kennis  

¬ Interactief/actief 

¬ Sociale invloed  

¬ Getrainde leerkracht 

 

http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/indexEN.html




Unplugged 1e graad 

¬ Ontwikkeld door EU-DAP (7 landen) 

¬ Evidence based (RCT)  

 

¬ Handleiding (lkr),  

werkboek (lln), 

kaarten met quizvragen 

 

¬ 12 lessen 

¬ Vb in lessen leefvaardigheden, 

maatschappelijke vorming 

¬ Of verdeeld over verschillende vakken  



Unplugged 1e graad 

¬ Les 1: Beginnen met Unplugged                      klimaat 

¬ Les 2: Bij een groep horen                     sociale vaardigheden 

¬ Les 3: Kiezen, alcohol risico’s en bescherming       risico-inschatting 

¬ Les 4: Wat je gelooft, is dat gebaseerd op feiten?    normative belief 

¬ Les 5: Tabak: ook een drug                                  kennis 

¬ Les 6: Express yourself                      sociale vaardigheden 

¬ Les 7: Opkomen voor je mening          sociale vaardigheden  

¬ Les 8: Contact of Party tiger                     sociale vaardigheden 

¬ Les 9: Drugs – just say know                        kennis 

¬ Les 10: Omgaan met moeilijkheden                 sociale vaardigheden 

¬ Les 11: Problemen oplossen en  
  beslissingen nemen                      sociale vaardigheden 

¬ Les 12: Doelen stellen           sociale vaardigheden 

 

¬ Ouderavonden 

 
 

 



Normative belief 

Hoeveel 17-18 jarigen in het voltijds secundair 

onderwijs in Vlaanderen hebben tijdens de laatste 

maand (laatste 30 dagen voor de bevraging): 
 

¬ (één of meerdere) sigaretten gerookt?  

¬ (op één of meer gelegenheden)  
alcohol gedronken?  

¬ (op één of meer gelegenheden)  
cannabis gerookt?  

¬ een andere illegale drug dan  
cannabis gebruikt?  

Bron: VAD-leerlingenbevraging, syntheserapport + bijlagen schooljaar 2009-2010  



 

 

 

 

 

 

 

Normative belief 

Bron: VAD-leerlingenbevraging, syntheserapport + bijlagen schooljaar 2009-2010  

Gebruik tijdens de laatste maand van 17-18 jarigen in het voltijds 

secundair onderwijs in Vlaanderen 
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¬ Hoe accuraat was jullie schatting? 

Juist ingeschat? Over- of onderschat? 

¬ Wat zou hiervoor de reden kunnen zijn? 

¬ Gebruik valt op, trekt aandacht 

¬ Communicatie van de media 

 

 laat de leerlingen in de klas nadenken over 

ooit, het laatste jaar en de laatste maand 

Normative belief 



 

 

 

 

 

 

Ooit gebruik van 17-18-jarigen in het voltijds secundair onderwijs in 

Vlaanderen
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Sigaretten Alcohol Cannabis 
Andere illegale drug dan 

cannabis 

Rapportage in de media 

ooit 

vorige 

maand 

sigaretten 58,10 32,2 55,4% 

alcohol 90,70 77,7 85,6 % 

cannabis 43,60 17,0 39,0 % 

andere 12,4 2,6 21,0 % 

Bron: VAD-leerlingenbevraging, syntheserapport + bijlagen schooljaar 2009-2010  
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¬ Als je ervan overtuigd bent dat de meeste 

18-jarigen weed roken, wordt dat voor jou 

de norm. 

¬ Jongeren kijken vooral op naar de net iets 

oudere jongeren. Ze willen bij deze groep 

horen. 

¬ Vele jongeren gaan zich volgens de 

normen van die groep gedragen. Meestal 

is dat een gepercipieerde norm. En dus 

niet steeds correct! 

Normative belief 



¬ Of anders gesteld: de tiener kiest er voor 

om drugs te gebruiken als deel van het 

proces van groepsvorming, eerder dan 

groepsdruk 

 

¬ Corrigeren van misperceptie en 

onrealistische overtuiging is essentieel 

in de opdracht van de preventiewerker. 

Normative belief 



¬ Les 4, eerste graad 

¬ In deze les zoeken we uit of 

overtuigingen invloed hebben op 

wat we doen.  

¬ En hoe komen we tot een 

bepaalde overtuigingen? 

¬ We kijken naar roken, drinken en 

andere drugs… 

Normative belief 



Unplugged 2e graad 

¬ Ontwikkeld door De Sleutel 

¬ Interactieve themadagen of weken 
Meestal gebonden aan verhaal: getuigenis, film, 
toneel, boek 

 
¬ Handleiding (lkr), werkboek (lln) 
 materiaal waaruit je kan putten voor de samenstelling van je 

projectdag 

 

¬ Projectdag ism De Sleutel 

¬ Sleutelspel (erkenning EAD) 

¬ Trip of Panda  
(toneel met nabespreking) 



Unplugged 2e graad 

 

¬ Deel 1: veilig klasklimaat 

¬ Deel 2: werken met verhalen over verslaving 

¬ Deel 3: kennis en attitude 

¬ Deel 4: waarden en normen 

¬ Deel 5: risico’s inschatten 

¬ Deel 6: thuis betrekken 

 

¬ Oefeningen = sociale vaardigheden inoefenen 

¬ Samenstelling projectdag: min één oef uit elk deel 





Streetwise 

1e deel vd oefening 

¬ Rangschik de verhaaltjes volgens risico 

¬ 1 het kleinste risico…. 

¬ 6 het grootste risico… 

¬ Alle cijfers (1, 2, 3, 4, 5 én 6)  

gebruiken. 

 

¬ Succes! 

 

10 min 

E:/Bree/TimerTools™.exe


2e deel vd oefening 

¬ Overloop met je schoudermaatje de 6 casussen 
afzonderlijk en beargumenteer waarom je een bepaald 
cijfer hebt gegeven.  

¬ Kom tot een consensus. 

 

 

¬ Succes! 

 

10 min 

Streetwise 

E:/Bree/TimerTools™.exe




 

 

 

 

 

 

 

THOMAS 
 

Is twintig en rookt elke 

dag een half pakje 

sigaretten. Hij doet dit 

al vanaf zijn 

veertiende.  

Streetwise 



 

 

 

 

 

 

 

Thomas 

+ 

Niet flippen  

 

- 

Gezondheid 

Gestart op jonge leeftijd 

Verslavend 

Weetje 

Voor elke drugdode zijn er 4 sterfgevallen door alcohol 

en 40 sterfgevallen door tabak. 

 

Streetwise 



 

 

 

 

 

 

 

JULIE 
 

Heeft met een paar vrienden 

haar vijftiende verjaardag 

goed gevierd. Een wodka 

orange, twee Bacardi 

breezers, een pilsje en 

twee wijntjes. Ze herinnert 

zich niets meer van de 

laatste uren, ook niet hoe 

ze thuis geraakt is. 

Streetwise 



 

 

 

 

 

 

 

Julie 

+ 

Éénmalig 

Vrienden 

- 

Leeftijd 

Black-out 

Hoeveelheid 

Weetje 

300.000 mensen in België hebben een probleem met 

hun alcoholgebruik 

Bij jongeren treden de effecten pas later op 

(vermoeidheid) 

Streetwise 



 

 

 

 

 

 

 

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.  

Streetwise 



 

 

 

 

 

 

 

Simon 

+ 

Bus 

 

- 

Illegaal 

Verbergen schuchterheid 

Weetje 

Je weet nooit zeker hoe XTC is samengesteld. 

Temperatuurstijging en uitdroging 

Streetwise 



 

 

 

 

 

 

 

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. 

Streetwise 



 

 

 

 

 

 

 

Charlotte 

+ 

/ 

- 

Middel (Valium is verslavend) 

Lost problemen niet op 

Leeftijd 

Weetje 

Valium bouwt tolerantie op. Na een tijd ben je verslaafd 

en vlak. 

Streetwise 



 

 

 

 

 

 

 

JENS 
 

Rookt samen met zijn 

vriend, ze zijn 

allebei net achttien, 

elke avond na de 

lessen een joint.  

Streetwise 



 

 

 

 

 

 

 

Jens 

+ 

Leeftijd 

Ontspanning 

- 

Middel 

Dagelijks 

Tast motivatie aan 

Weetje 

In België is er een gedoogbeleid. 

Kans op psychose 

Streetwise 



 

 

 

 

 

 

 

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.  

Streetwise 



 

 

 

 

 

 

 

Sofie 

+ 

Dafalgan zonder Codeïne 

- 

Leeftijd 

Hoeveelheid 

Weetje 

Niet in combinatie met: alcohol, kalmeermiddelen 

(algemene regel voor pijnstillers) 

Streetwise 



Waarom Streetwise 

¬ Vanuit welk oogpunt keek je vooral bij het punten geven 
naar ‘het risico’?  

¬ Gezondheidsrisico 

¬ Beginleeftijd 

¬ Het product: illegaal, harddrug 

¬ Frequentie van gebruik 

¬ Motivatie voor gebruik 
 

¬ Wat brengt deze oefening de leerlingen bij?  

¬ Eerst zelf nadenken over, dan standpunt formuleren en 
verdedigen, onderhandelen 

¬ Informatie over drugs, misvattingen corrigeren 

¬ Niet zwart-wit denken 

¬ Zowel risico- als beschermende factoren 



¬ Streetwise is een oefening voor de 2e graad (p 22 

in werkboek) 

¬ Les 3 van de 1e graad is daarop gebaseerd: 3M-

model 

 

 

Waarom Streetwise 



 

 

 

 

 

 

 

Risico- en protectieve 

factoren 



Unplugged 3e graad 

¬ Ontwikkeld door De Sleutel 

¬ Meer vakgeïntegreerd 

¬ Wordt binnenkort gelanceerd 

° Drugs, just say know 

° Drugs en de hersenen 

° Cocaïne is geen fair trade 

° Drugs in de kunst 



Drugs and the brain 



3 belangrijke gebieden bij verslaving 

 

¬ Beloningscentrum 

¬ Het geheugen 

¬ De prefrontale cortex 

Drugs and the brain 



Werking van de hersenen  
¬ Hoe werken drugs in op onze hersenen? 

   www.jellinek.nl  

 

 

¬ Vensterruiten 

¬ Je tracht de informatie samen te vatten in een 
tekening, symbool of schets. Je mag er gerust 
enkele woorden bijschrijven.  

¬ De bedoeling is dat je aan de hand van de 
VensterRuiten het verhaal in een duo aan elkaar 
vertelt.  

5 min 

Drugs and the brain 

F:/Menu.exe
http://www.jellinek.nl/
E:/filmpjes en doc training/TimerTools™.exe
D:/Menu.exe


¬ Ontwikkeld in samenwerking met UAB 

(Universiteit voor het Algemeen Belang, Antwerpen) 

¬ Fair-trade principe aanleren 

Cocaïne is geen fair-trade 



Inhoud 

¬ Geschiedenis en chemie achter cocaïne 

¬ Onze hersenen en het mechanisme achter verslaving 

¬ Wat doet cocaïne met ons lichaam en met onze 

hersenen 

¬ Planet, cocaïne en het milieu 

¬ Profit, cocaïne en economie 

¬ People, cocaine en democratie 

¬ Verwerking van het fair trade project 

Cocaïne is geen fair-trade 



Soorten activiteiten 

¬ Reportages met verwerkingsbladen 

¬ Breinkaart maken 

¬ Online kennistesten 

¬ Opzoeken op internet 

¬ Stellingenspel 

¬ Klasgesprekken 

¬ Posteroefening 

¬ Rekensommen 

¬ Debat, boodschap van algemeen nut 

Cocaïne is geen fair-trade 



Drugs en de kunst 

¬ Poëzie Jotie ‘t Hooft 

 

 

 

 

 

¬ Film “Requiem for a dream” 



Drugs, just say know 

¬ We vormen trio’s 

¬ Elk groepje ontvangt een kaartje 

¬ Lees de info over je product 

¬ Elk groepje kiest een voorwerp uit het huis (bed, stoel, 
kapstok, fornuis,…) 

¬ Je tekent het gekozen voorwerp en maakt nu een 
voorstelling van het product (effecten, risico’s, voor- en 
nadelen, weetjes, wat weet je zelf,…) door deze zaken 
te verbinden met het voorwerp. Als een soort 
mindmapping. Zo weinig mogelijk woorden gebruiken. 

¬ Als je klaar bent, hang je je poster aan de muur. 
30 min 

Posteroefening 

E:/filmpjes en doc training/TimerTools™.exe


 



 



 

 

 

 

 

 

 



Daarna volgt de rondgang: 

¬ Er worden drie groepen gevormd. De eerste groep 
bestaat uit de nummers 1, de tweede uit de nummers 2 
en de andere groep uit de nummers 3. 
 

¬ De groep gaat naar elke poster. Per poster wordt 
besproken: 

¬ Welke drug? 

¬ De persoon van wie de tekening is legt alles uit over 
deze drug aan de hand van de tekening (spieken 
mag) 

¬ Er kunnen vragen worden gesteld. 

¬ We schuiven door naar de volgende poster. 

25 min 

Drugs, just say know 

E:/filmpjes en doc training/TimerTools™.exe


Bespreek in team: 

¬ Hoe heb je deze oefening ervaren? 
 

¬ Wat is het doel van deze oefening? Welke 

vaardigheden worden ingeoefend? 

¬ Door middel van de actieve verwerking van de 

kennis wordt deze beter onthouden 

¬ Communicatievaardigheden, samenwerking en 

overleg 

¬ Spreken voor een groep, grenzen verleggen 

¬ Creativiteit, ‘out-of-the-box’ denken 

Drugs, just say know 



Wat blijft hangen? 

¬ Mensen onthouden…   
 
 

¬ 10 % van wat ze lezen 

¬ 20 % van wat ze horen 

¬ 30 % van wat ze zien 

¬ 50 % van wat ze horen en zien 

¬ 70 % van wat ze met anderen bespreken 

¬ 80 % van wat ze evalueren en nabespreken 

¬ 90 % van wat ze aan anderen uitleggen 
 

    (Puberbrein binnenstebuiten – Wat beweegt jongeren van 
10 tot 25 jaar – Huub Nelis en Yvonne van Sark, Kosmos 
uitgevers) 



¬ Op verschillende plaatsen in het lokaal zijn stellingen 

opgehangen, telkens 3. 

¬ 1 van de 3 stellingen is vals. Welke? 

¬ Ga per 2 rond in het lokaal en overleg samen welke 

keuze jullie maken. 

¬ Schrijf jullie antwoord op het puntenblaadje 

¬ Heb je 5 antwoorden? 

Check dan even of ze juist  

zijn 

¬ Vooraan liggen de antwoorden 

Drugs, just say know 

Zoek de valse 



Zijn er nog vragen? 



Evaluatieformulieren 

¬ Graag de schriftelijke evaluatie 

invullen… 

 



De Sleutel – Preventie 

Joke De Kimpe    tel: 09-210 87 33  

Johan Van de Walle   tel: 09-231 81 92 

Jozef Guislainstraat 43a      fax: 09-272 86 11  
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