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Inleiding 

 
Dit werkingsverslag wordt u voorgelegd naar aanleiding van de beheersovereenkomst 

die de Vlaamse overheid heeft afgesloten met De Sleutel voor de subsidiëring en 
erkenning van De Sleutel als organisatie met terreinwerking.   

 
Van 2012 tot en met 2016 wordt De Sleutel door het Vlaams Ministerie van Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin binnen het preventiedecreet erkend als 

terreinorganisatie voor vaardigheidstraining rond preventie van 
middelengebruik in het onderwijs.  

De activiteit die binnen deze beheersovereenkomst wordt uitgevoerd is: het organiseren 
van interactieve trainingen voor schoolteams in het 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 Gat in de haag, Contactsleutels, TOPspel en Unplugged zijn methodieken die 
leerkrachten in de kleuterklassen, de lagere school en de drie graden van de middelbare 

school kunnen implementeren. Ze verbeteren de sociale vaardigheden die kinderen en 
jongeren later nodig hebben om problemen met sigaretten, alcohol, medicijnen en 

andere drugs te voorkomen. 
De leerkracht leert op een interactieve en didactische manier sociale en persoonlijke 
vaardigheden aan. Tegelijk werkt de school aan een attitude en een sfeer van steun en 

veiligheid. De leerlingen en de leraar merken gaandeweg dat het klimaat in de klas iets 
is wat ze kunnen veranderen. Dat zijn ingrediënten van een preventieve strategie 

waarvan de effectiviteit wetenschappelijk aangetoond is. Maar behalve kwalitatief 
materiaal is er een solide en praktische vorming van de leerkrachten nodig. Als de 
leerkracht interactief met de programma’s aan de slag moet, heeft hij of zij behoefte 

aan training en ondersteuning. Die training wordt al jarenlang door De Sleutel 
aangeboden.  

 
In dit werkingsverslag kan u vernemen wat er tijdens het werkingsjaar 2014 werd 

gerealiseerd. 
 
We belichten hierbij hoofdzakelijk de evaluatiecriteria die opgenomen werden in de 

beheersovereenkomst: 
  
Afdeling 4. Evaluatiecriteria  
 
Art. 9. Om de uitvoering van deze beheersovereenkomst te kunnen evalueren gelden voor het 
resultaatgebied vermeld in artikel 5 volgende evaluatiecriteria:  
 
1° de mate waarin schoolteams gebruik maken van het aanbod;  

2° de mate waarin schoolteams het aanbod ervaren als gebruiksvriendelijk;  

3° de mate waarin schoolteams de vaardigheden aanleren aan hun leerlingen;  
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1. REALISATIES IN 2014 
 

 

1.1. Geen voordrachten meer 
 
Vanaf het schooljaar 2012-2013 worden er geen voordrachten meer gegeven 

aan leerlingen, gezien de beperkte effectiviteit hiervan. Ze maken ook geen 
onderdeel meer uit van onze overeenkomst met de overheid. Dit was in het 
verleden echter meer dan de helft van het totaal aantal dagdelen die we 

presteerden. Dit vraagt dus een hele heroriëntatie. Deze heroriëntatie 
verlangt van de scholen een mentaliteitswijziging. Veel scholen geven vandaag 

nog steeds de voorkeur aan een externe spreker in plaats van zelf met de 
leerlingen aan de slag te gaan rond drugs.  
Daarom werd het aanbod ‘begeleiding van projectdagen’ uitgewerkt (bijlage 3). 

Zo gaan we samen met de leerkrachten aan de slag en overwinnen we met hen 
deze drempel. 

Telkens een school ons in 2014 contacteerde voor het geven van een voordracht, 
werd samen met hen de mogelijkheid van een training voor de leerkrachten of 
begeleiding van een projectdag besproken.  

 

Het schrappen van voordrachten had een sterke daling van het aantal dagdelen in 

2012 tot gevolg. In 2013 hebben we het tij voor het grootste deel kunnen keren. 

In 2014 hebben we veel meer dan onze 200 vooropgestelde dagdelen gehaald. Dit 
mede door het succes van ‘Het gat in de haag’, de uitbreiding van ons 
trainingsteam en de lancering van ‘TOPspel’. 

 
 
1.2. Aanbod voor het secundair onderwijs 

 
Sinds 2012 is er voor het secundair onderwijs een vernieuwd trainingsaanbod. Dit 

aanbod is eenvoudig en gestandaardiseerd, maar ook op maat aanpasbaar. Aan 
het secundair onderwijs worden twee soorten training aangeboden: 
 

- Trainingen Unplugged: dit zijn trainingen van de leerkracht. Deze kunnen 
georganiseerd worden door scholen, preventiewerkers van lokale besturen, 

Logo’s,… of door De Sleutel zelf. Ze kunnen opgesplitst zijn per graad of 
kunnen voor een gemengd publiek worden georganiseerd. Ze worden 
standaard gevolgd door een follow-up moment 3 tot 6 maand na de training. 

Tijdens de follow-up koppelen de leerkrachten hun ervaringen terug en krijgen 
ze nog extra praktische tips. Meer hierover in bijlage 1. 

 
- Begeleiding projectdag: bestaat uit 3 dagdelen, waarvan eerst een halve dag 

vorming van de leerkracht en daarna een volledige dag begeleiding van de 

projectdag. Wat dit precies inhoudt  kunt u lezen in bijlage 2. Deze training 
werd vooral in ons aanbod opgenomen als alternatief voor de voordrachten die 

we vroeger gaven. Het maakt de stap voor de school en leerkracht minder 
groot en begeleidt hen naar het zelfstandig organiseren van projectdagen in de 
toekomst. Een projectdag wordt meestal gecombineerd met een film, toneel 

(Panda, Trip, Blackout, Join(t) us, B@F, Labyrint) of getuigenissen (Sleutelspel 
genaamd). 
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1.3. ‘Het gat in de haag’ voor kleuteronderwijs 
 
Op 7 oktober 2013 werd het nieuwe materiaal en bijgevolg ook de nieuwe training 

‘Het gat in de haag’ aan Vlaanderen voorgesteld. 
Dit zorgde voor extra trainingen rond sociale vaardigheden in het 

kleuteronderwijs, een sector waar de laatste jaren weinig training gebeurde. 
De praktische trainingen vallen erg in de smaak bij de doelgroep. Dit  kunt u 
zeker ook terugvinden in de evaluatieformulieren. Deze werden verwerkt in 

hoofdstuk 3. 
In 2014 werden 25 dagdelen training gegeven over ‘Het gat in de haag’. Zeker 

niet slecht voor pas gelanceerd materiaal en training. Voor 2015 staan er nu (eind 
maart) reeds 16 gepland. We verwachten hier een verdere stijging.  

 

 

1.4. Lancering ‘TOPspel’ voor lager onderwijs 
 
Op 1 januari 2013 startte, buiten deze erkenning, een nieuwe medewerker in het 

preventieteam van De Sleutel. Zij kreeg de opdracht om het Good Behaviour 
Game (GBG) te bestuderen en met de basisprincipes daarvan aan de slag te gaan. 

Ze ontwikkelde een in Vlaanderen implementeerbare methodiek: TOPspel. Het is 
een nieuwe methodiek voor het lager onderwijs die spelenderwijs beginnend 
grensoverschrijdend gedrag aanpakt en sociale vaardigheden inoefent.  

De ontwikkeling van TOPspel werd ondersteund door Thomas More Antwerpen en 
KULeuven. Ook een stuurgroep, met vertegenwoordigers van de pedagogische 

begeleidingsdiensten van de 3 onderwijsnetten, VIGeZ, VAD en de uitgever, gaf 
advies over de nieuwe methodiek.   
In het schooljaar 2013-2014 startten een 17-tal leerkrachten van 7 scholen met 

het uittesten van deze nieuwe methodiek. Zij leverden ons het nodige klankbord 
om te zien of TOPspel bruikbaar en haalbaar is in Vlaanderen.  

TOPspel werd op 25 april 2014 officieel aan de scholen voorgesteld tijdens een 
studiedag. 69 personen uit de schoolcontext (vnl. directie en zorgleerkrachten)  

waren op deze dag aanwezig. De studiedag werd heel positief geëvalueerd, vnl. 
de Engelse spreker Chrissie Spring (ervaring GBG), de getuigenissen van twee 
testleerkrachten en de meet-en-greet met topspelleerkrachten vielen goed in de 

smaak.   
In september 2014 ging TOPspel officieel van start, evenals een 

effectiviteitsonderzoek dat wordt gecoördineerd door Thomas More i.s.m. 
KULeuven. Hieraan nemen 5 onderzoeks- en 5 controlescholen deel.  
De medewerker die het TOPspel ontwikkelde, werd toegevoegd aan het 

trainingsteam en werd vanaf 1 september opgenomen in het team dat binnen 
deze erkenning werkt. In 2014 werden voor TOPspel 56 dagdelen training en 

coaching gerealiseerd. In 2015 werden tot hiertoe al 76 dagdelen gepland. We 
voelen een duidelijke stijging. 
 

1.5.  Aanbod voor scholen met veel GOK-leerlingen 
 
Vanaf 2012 werd voor het secundair onderwijs een aanbod ingevoerd voor 
scholen die veel GOK-leerlingen hebben. Scholen met veel GOK-leerlingen 

communiceren regelmatig hun nood aan goede drugpreventie maar vinden de 
kostprijs soms een te hoge drempel om een training te organiseren voor hun 

leerkrachten. Daarom werd er voor scholen met minimum 35% GOK-leerlingen 
een speciaal aanbod uitgewerkt. Zij betalen 1 euro per deelnemende leerling en 5 
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euro per deelnemende leerkracht. Er worden geen vervoersonkosten 

aangerekend. In 2014 werden 22 dagdelen aan reductietarief gerekend. 
Vanaf september 2014 werd dit voordeeltarief verlaten en werd dit budget 
geheroriënteerd naar de lagere school en de ontwikkeling van onze nieuwe 

methodiek TOPspel. 
 

1.6. Samenwerking partners VAD, VIGeZ, Logo’s en CGG’s 
 

1.6.1. VIGeZ 
De Sleutel neemt deel aan het sectoroverleg dat plaats vindt in VIGeZ en twee 

maal per jaar wordt georganiseerd (6 juni en 7 november 2014 – laatste werd 
geannuleerd). 
VIGeZ (stafmedewerker geestelijke gezondheidsbevordering) participeerde aan 

de stuurgroep van TOPspel (17 maart 2014) en nam actief deel aan de 
uitwerking van dit nieuwe materiaal. Op deze manier wordt de methodiek ook 

gedragen door VIGeZ.  
 

1.6.2. VAD 

Op 12 mei 2014 was er jaarlijks overleg met VAD. Er werd vooral contact 
gelegd en nieuwe afspraken gemaakt met de nieuwe stafmedewerker 

onderwijs. 
De stafmedewerker onderwijs participeert eveneens aan de stuurgroep 
TOPspel (17 maart 2014) en nam actief deel aan de uitwerking van dit nieuwe 

materiaal. Op deze manier is het materiaal ook gedragen door VAD.  
 

1.6.3. CGG-preventiewerkers 
Tijdens eerder overleg werd overeengekomen: De Sleutel verwijst alle vragen 
rond drugbeleid door naar de CGG’s en geeft bij elke training een informatieve 

folder met informatie en de adressen van de CGG’s. De CGG’s vermelden het 
materiaal van De Sleutel in het aanbod rond drugseducatie.  

In 2014 werd naar aanleiding van de cannabiscampagne een eerste echte 
samenwerking gerealiseerd. De follow-up dag van de cannabistraining, die in 

10 Logo’s werd georganiseerd (zie 1.6.4.), werd in samenwerking met de 
CGG-preventiewerkers uit de desbetreffende regio gerealiseerd. Dit hield in dat 
zowel de trainer van De Sleutel, als de preventiewerker van het CGG aanwezig 

was, en een deel van de training op zich nam. Dit werd door zowel deelnemers 
als de trainers, als zeer verrijkend ervaren.  

Gevolg hiervan is dat in 2014 de eerste stappen werden gezet naar het 
ontwikkelen van een training specifiek omtrent alcohol. Deze training zal van 
bij aanvang samen met de CGG’s worden uitgewerkt. Doel is deze vanaf 2015-

2016 te implementeren. 
 

1.6.4. Logo’s 
Met de Logo’s werd in 2014, naar aanleiding van de cannabiscampagne, zeer 
concreet samengewerkt. In het najaar van 2013 werkte De Sleutel een 

trainingsaanbod uit specifiek rond cannabis. De Logo’s konden deze training 
inplannen en nodigden de scholen in hun regio hiervoor uit. 10 Logo’s gingen 

in op dit aanbod. De trainingen vonden plaats tussen 16 januari en 16 oktober 
2014. De follow-ups volgden telkens 3 tot 6 maand later. Op 
informatievergaderingen van de Logo’s mogen wij onze methodieken 

voorstellen.  
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1.7. Andere partners 
 
Er werden in 2014  drie  trainingen gerealiseerd met behulp van de serviceclubs 

en 12 trainingen met ondersteuning van lokale besturen.  
 
De Sleutel is aanwezig op de Vlaamse werkgroep TAD, een forum waar onder 

andere ook de partners uit 1.6. aanwezig zijn. Daarnaast brengt dit overleg ons in 
contact met VVSG, Domus Medica, VVP e.a. mogelijke partners. 

 
De Sleutel stelde een stuurgroep samen tijdens de ontwikkeling van ‘TOPspel’. 
Deze adviesgroep bestond uit VIGeZ, VAD, pedagogisch begeleidingsdiensten van 

de verschillende onderwijsnetten en relevante experts zoals de uitgeverij, Thomas 
More en KULeuven. 

 
In 2014 werkten we ook samen met navormingscentra zoals Pedic, het 
Eekhoutcentrum, DiNAC, AVL Nascholingen, Odysee en LeON (zie overzichtslijst 

trainingen bijlage 7). 
 

In 2014 bleven we ook samen werken met verschillende theaterproducenten zoals  
° Uitgezonderd: Blackout, Labyrint en Join(t) us  
° O’kontreir: Trip 

° Zamzam: Panda 
Wij geven hen advies en een nabesprekingspakket, zij nemen ons trainingsaanbod 

mee naar de scholen.  
 
Uiteraard is de samenwerking met Thomas More en KU Leuven in kader van de 

ontwikkeling van TOPspel en het onderzoek hier eveneens het vermelden waard. 
 

1.8. Extra medewerker 
 

Zoals reeds vermeld in 1.4., werd vanaf 1 september een extra trainer 
toegevoegd aan het preventieteam. Deze medewerkster werkte reeds in het team 

voor de ontwikkeling van TOPspel maar werkt vanaf 1 september binnen de 
erkenning van de Vlaamse overheid, aangezien zij vanaf dan ook mee instaat voor 

de trainingen (vnl. TOPspel en Het gat in de haag). 

 
1.9. Financiële verantwoording 

 
We eindigen 2014 met een licht positief resultaat. Reden hiervoor is onder andere 

het hoge aantal trainingen, waardoor er meer inkomsten waren. De reserve zal in 
2015 of 2016 aangewend worden om de steeds hogere loonlast te compenseren 
en onze database te updaten (nu nog in Access) en compatibel te maken met 

Ginger en CIRRO. 
 

1.10. Resultaten 2014 in algemene cijfers 
 

In 2014 hebben we een fantastisch resultaat geboekt en beide indicatoren 
ruimschoots overschreden! We behaalden 254 dagdelen training i.p.v. de 

vooropgestelde 200 en 1689 deelnemers in plaats van 900. Er is een duidelijke 
stijgende trend zichtbaar de laatste drie jaar. Meer details in hoofdstuk 2.    
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1.11. Een blik op 2015 
 
We verwachten nog een stijging van het aantal gerealiseerde dagdelen in 2015. 

Deze stijging zal hoogstwaarschijnlijk wel minder sterk zijn. Veel meer kunnen we 
trouwens niet aan met het huidige team en de huidige subsidie. Vermoedelijk 
zullen we niet aan alle aanvragen kunnen voldoen in 2015.   
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2. MATE WAARIN SCHOOLTEAMS GEBRUIK MAKEN 

VAN HET AANBOD 
 

2.1. Aantal trainingen 
 
Er werden in totaal 254 dagdelen training gegeven! De stijging met 70%, die we zagen 

tussen 2012 en 2013 werd in 2014 duidelijk voortgezet (63%). We verwachten ook in 
2015 nog een lichte stijging. Op 31 maart 2014 was het aantal geboekte trainingen voor 
2014 al meer dan 150 dagdelen. Nu, op 31 maart 2015, is dit ongeveer 188, wetende 

dat de aanvragen voor het najaar nog moeten komen.  
 

 2012 2013 2014 

Trainingsactiviteiten uitgedrukt in dagdelen 

(streefwaarde 200 dagdelen) 

92 156 254 

Unieke trainingen (1 training kan verschillende 

dagdelen in beslag nemen) 

49 80 109 

 

 2012 2013 2014 

 unieke 
trainingen 

dagdelen unieke 
trainingen 

dagdelen unieke 
trainingen 

dagdelen 

Trainingen Het gat in de 
haag 

  9 14  23 25 

       

Aantal trainingen 
Contactsleutels 

4 4  1 1  0 0 

Aantal trainingen Kennis 
of vaardigheden, wie 

wint het pleit 

  2 4  1 2 

Aantal trainingen 

Werken aan bevestigen 
en begrenzen 

  3 3  2 3 

Aantal trainingen 
Werken met Energizers 

    1 1 

Aantal trainingen 
TOPspel  

  2 2  10 56 

       

Aantal trainingen 

Unplugged 

15 25  23 35  25 60 

        Waarvan open 

trainingen 

  7 11  5 10 

Waarvan trainingen 

n.a.v. cannabiscampagne 
    10 27 

Aantal begeleidingen 
van projectdagen 

26 58  37 93  43 102 

        Waarvan GOK 

(voordeeltarief) 

  7 18  9 22 

        Waarvan Labyrint 

(i.k.v. toneel) 

  1 1  1 1 

        Waarvan Sleutelspel 

(getuigen) 

  19 50  13 37 

        Waarvan TRIP 

(i.k.v. toneel) 

  2  4  3 4 
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Aantal workshops – 

Drugs en de hersenen 

4 5  3 4  2 3 

Aantal trainingen 

Het puberbrein en de 
invloed van TAD 

    2 2 

       

Totaal 49 92  80 156  109 254 

 
 

Partners 
 

Aantal trainingen 
georganiseerd in 

samenwerking met: 

2013 2014 

Logo  11 

CGG  8 

Lokaal bestuur 3 12 

Service Club 4 3 

Ander 1  

(regionaal 
preventiewerker) 

0 

 
Er is een duidelijke stijging te merken in de samenwerking met andere partners voor het 

organiseren van trainingen. Dit is zeker een goede evolutie, die we in stijgende lijn 
willen aanhouden. De cannabiscampagne was een goed aanknopingspunt om de 
samenwerking met de Logo’s op te starten. Ook de CGG’s werden bij de follow-up 

trainingen van de cannabiscampagne betrokken. 
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2.2. Aantal deelnemers 
 

Er werden in totaal 1689 leerkrachten getraind (vooropgesteld aantal : 900). Ook hier 
is opnieuw een stijgende trend zichtbaar. Het aantal deelnemers steeg in 2013 met 30% 

en in 2014 zelfs met 65%! 
 

Aantal bereikte leerkrachten  
 

 2012 2013 2014 

Totaal aantal bereikte 
leerkrachten (streefwaarde 900 

leerkrachten) 

786 1024 1689 

    

Totaal aantal bereikte 
leerkrachten basisonderwijs 

72 229 597 

Kleuteronderwijs   280 

Lager onderwijs   248 

Studiedag TOPspel   69 

Totaal aantal bereikte 
leerkrachten secundair onderwijs 

714 
 

795 1092 

 
Gemiddeld aantal bereikte leerkrachten 

 

Gemiddeld aantal bereikte 
leerkrachten per training 

16 13 15 

(excl. deelnemers studiedag TOPspel) 

 
   

Gemiddeld aantal bereikte 
leerkrachten basisonderwijs per 

training   

18 13,5 15 

Kleuteronderwijs  11 12 

Lager onderwijs  16 18 

(excl. deelnemers studiedag TOPspel) 
 

   

Gemiddeld aantal bereikte 
leerkrachten per training  

secundair onderwijs 

16 13 15 

 

 

 
Er zijn gemiddeld 15 deelnemers op onze trainingen. Dit is iets lager in het 

kleuteronderwijs maar wordt gecompenseerd door het hoger aantal deelnemers in het 
lager onderwijs. 
 

De helft van de getrainde leerkrachten geven les in Oost- of West-Vlaanderen. In 2014 
was er een meer gelijkmatige verdeling in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant, 

Limburg en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG). 
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22%

11%

8%
6%

35%

15%

3%

Leerkrachten per provincie 2013 
(n=1042)

Antwerpen

BHG

Vlaams-Brabant

Limburg

Oost-Vlaanderen

West-Vlaanderen

Regio onbekend

 
 

18%

8%

12%

10%

31%

21%

0%

Leerkrachten per provincie 2014 
(n=1689)

Antwerpen

BHG

Vlaams-Brabant

Limburg

Oost-Vlaanderen

West-Vlaanderen

Regio onbekend

 

 2012 2013 2014 

Leerkracht kleuteronderwijs 11 101 280 

Leerkracht lager ond (incl. studiedag) 61 128 317 

Leerkracht sec ond – 1e graad* 134 208 245 

Leerkracht sec ond – 2e graad* 215 355 517 

Leerkracht sec ond – 3e graad* 113 255 344 

Andere 18 21 14 

* sommige leerkrachten geven les in verschillende graden.  

 
Er is een duidelijke stijging merkbaar bij het aantal bereikte leerkrachten in het kleuter- 
en lager onderwijs. Dit kan verklaard worden door het bestaan van Het gat in de haag 

en TOPspel. 
 

Voor het secundair onderwijs geeft ongeveer de helft van de leerkrachten les in de 
tweede graad. Net zoals in 2013, geeft ongeveer een derde van de leerkrachten les in 
TSO en een derde in BSO. Er was in 2014 wel een opvallende stijging in het aantal 

leerkrachten die les gaven in het BuSO. Dit kan verklaard worden door het feit dat we 
extra geïnvesteerd hebben in een aanbod voor Buitengewoon onderwijs. We willen daar 

in de toekomst nog verder in investeren.  
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29%

33%

30%

5% 3%

Leerkrachten secundair onderwijs 2013 
(n=805)*

ASO

TSO

BSO

BuSO

Andere

 

19%

32%31%

14%

4%
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Andere

 
* sommige leerkrachten geven les in verschillende richtingen 

 
 

2.3. Aantal bereikte scholen 
 

Van nagenoeg alle leerkrachten weten we van welke school ze afkomstig zijn.  
 

 2012 2013 2014 

Aantal bereikte scholen 70 242 425 

    

Aantal kleuterscholen  54 68 

Aantal lagere scholen 1 53 90 

Aantal secundaire scholen  69 135 267 
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3. MATE WAARIN SCHOOLTEAMS HET AANBOD 

ERVAREN ALS GEBRUIKSVRIENDELIJK 
 

Tevredenheidsmeting trainingen 
 

Op het einde van elke training wordt een tevredenheidsmeting gedaan bij de 
deelnemende leerkrachten. Een random steekproef van 150 formulieren werd 

verwerkt (100 voor secundair, 25 voor kleuter en 25 voor lager onderwijs – in 
verhouding met het aantal deelnemers). Dit is bijna 10% van alle getrainde 
leerkrachten. In bijlage 5 kan u alle resultaten terugvinden. Hieronder hebben we enkel 

de algemene grafieken opgenomen. 
 

In 2013 hebben we geen onderscheid gemaakt voor kleuter-, lager en secundair 
onderwijs. Dit deden we voor 2014 wel.  
 

Zoals de grafieken op de volgende pagina snel duidelijk maken, worden onze trainingen 

steeds zeer goed gesmaakt. Dit is de sterkte van preventie De Sleutel. We bieden al 
jarenlang trainingen aan die positief worden geëvalueerd, waardoor we minder intensief 

inspanningen moeten doen om ons aanbod te verspreiden.  
 

Globaal krijgen onze trainingen een goede score. 62% is helemaal akkoord met de 
uitspraak ‘ik ga tevreden naar huis’. Alle anderen zijn daar eerder akkoord 
mee. Slechts 1 persoon van de 150 gaat eerder ontevreden naar huis. 

 
Minst goed scoort de stelling ‘de inhoud was nieuw voor mij’. Hier antwoordt 46% van 

de deelnemers negatief op. Dit is duidelijk minder dan de 60% van 2013. Verklaring 
hiervoor is dat de trainingen voor het basisonderwijs veel minder zo worden ervaren. Dit 
wordt duidelijk als je de cijfers in bijlage bekijkt. 

Voor het secundair onderwijs is dit wel nog 56%. Dit gaat vooral over wat er wordt 
verteld over drugskennis. In onze trainingen ligt het accent vooral op nieuwe 

methodieken aanleren om het onderwerp bespreekbaar te maken. We geven geen 
overzicht van de verschillende soorten drugs,… Het is geen kennisoverdracht maar het 
gaat vooral over de wijze waarop leerkrachten in de klas aan de slag kunnen gaan rond 

drugpreventie, sociale vaardigheden, nieuwe werkvormen. Vandaar dat de inhoud vaak 
niet als nieuw wordt ervaren. Aangezien iedereen tevreden naar huis gaat, blijkt dit niet 

de verwachting van de leerkrachten te zijn. 
 
Vooral de kwaliteit van de trainers scoort hoog. In het lager onderwijs zelfs extreem 

hoog. Dit is niet veranderd tegenover vorig werkingsjaar. De organisatie kon af en toe 
beter. Wanneer de training door een school of andere partner wordt georganiseerd, 

hebben we niet steeds grip op het lokaal of de catering.  
 
Het is duidelijk dat vooral de trainingen van ‘TOPspel’ over de gehele lijn zeer hoog 

scoren. Bij ‘Het gat in de haag’ moeten we misschien nog eens stilstaan bij de 
begeleidende documenten die worden meegegeven. We geven hier meestal geen 

neerslag van de presentatie mee. Misschien moeten we dit in de toekomst wel doen. 
 
Op elk evaluatieformulier is er ruimte om een spontane indruk te formuleren, evenals 

suggesties ter verbetering van de kwaliteit van de training. Deze reacties zijn over het 
algemeen positief. Alle reacties van de 150 leerkrachten zijn terug te vinden in bijlage 6 

(deel 2). 
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4. MATE WAARIN SCHOOLTEAMS DE VAARDIGHEDEN 

AANLEREN AAN HUN LEERLINGEN  

 
Op 24 februari 2015 verstuurden we naar alle leerkrachten van het kleuteronderwijs en 

secundair onderwijs, die in het jaar 2014 een training volgden en waarvan we het 
mailadres hadden, een e-mail met daaraan gekoppeld een enquête. De enquête werd 

verstuurd naar 275 deelnemers uit het kleuteronderwijs (KO) en 971 deelnemers uit het 
secundair onderwijs (SO). In totaal reageerden respectievelijk 28 en 103 personen. 
Dit is een reactiepercentage van 10% (KO - 280) en 9% (SO - 1092) van alle getrainde 

personen en 10% en 11% van de gemailde personen.  
 

De personen die reageerden op de mail zijn vooral leerkrachten (86% bij KO en 65% bij 

SO). Daarnaast werd de enquête ook ingevuld door directieleden (0% en 7%), 
zorgleerkrachten (7% KO) en leerlingenbegeleiders (17% SO), enkele preventiewerkers 
(4% SO) en anderen, zoals beleidsondersteuners, coördinatoren, studenten... 

 
71% van de respondenten uit het kleuteronderwijs volgden de training in hun school of 

organisatie. Dat is een grote verschuiving tegenover het vorige jaar, toen we ‘Het gat in 
de haag’ lanceerden (toen 18%). Bij de lancering boden we vooral open trainingen aan 
om het materiaal te leren kennen. In 2014 werden voornamelijk pedagogische 

studiedagen in de scholen georganiseerd. 
64% rapporteerde dat het hele team de training volgde, wat de implementatie zeker ten 

goede komt. Alle leerkrachten, behalve één, die de training elders volgden, koppelden 
de training terug naar hun collega’s. 

In het secundair onderwijs rapporteerde 41% van de leerkrachten dat ze de training op 

de school of in de organisatie zelf volgden (trainingen projectdagen). Tegenover vorig 
werkingsjaar is dit een lichte verschuiving (toen ongeveer 50%) ten voordele van de 

trainingen elders (vb. open trainingen). Bij 82% van deze laatste groep koppelde men 
de training terug naar de collega’s of had het hele team de training gevolgd. 
 

4.1. Kostprijs van de training 

Kleuteronderwijs        Secundair onderwijs 

Ik vond de kostprijs van de training 

 2013 2014 

goed 57,14% (16) 46,43% (13) 

duur 3,57% (1) 10,71% (3) 

geen mening 39,29% (11) 42,86% (12) 

 

Ik vond de kostprijs van de training 

 2013 2014 

goed 40,98% (25) 50,98% (52) 

duur 4,92% (3) 1,96% (2) 

geen mening 54,10% (33) 47,06% (48) 

Veel leerkrachten die de enquête invulden hebben hier geen mening over. De reden is 
dat de school de kost opneemt en ze er zich niet bewust van zijn wat de kostprijs van de 

training is. In totaal vonden 5 van de 131 personen die de vragenlijst invulden de 
training duur (3,8% t.o.v. 4,4% in 2013). Geen van hen was directielid.  
Sinds september 2014 is de kostprijs verhoogd van 180 naar 200 euro. We zien hier 

nauwelijks effect op de tevredenheid m.b.t. kostprijs. De stijging van het aantal 
respondenten die de training duur vinden in het kleuteronderwijs, is zeker een tendens 
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die we volgende jaren moeten opvolgen, in absolute aantallen gaat het hier uiteraard 

slechts om 3 personen.  

 
4.2. Intentie om het materiaal te gebruiken 
 
Op de vraag met welke intentie de respondenten de training volgden werd het volgende 
teruggekoppeld: 

Deze vraag werd enkel gesteld aan de deelnemers uit het secundair onderwijs 
 

Ik had de intentie om het materiaal te gebruiken in 

 2013 2014 

de 1ste graad 27,42% (17) 37,86% (39) 

de 2de graad 59,68% (37) 62,14% (64) 

de 3de graad 30,65% (19) 36,89% (38) 

Ik had niet de intentie om 
het materiaal te gebruiken 

3,23% (2) 5,83% (6) 

 
Verschillende leerkrachten uit het secundair onderwijs hadden de intentie om het 

materiaal in meerdere graden te gebruiken. Slechts 6 respondenten hadden bij aanvang 
niet de intentie het materiaal te gebruiken. Hiertoe behoren 2 leerkrachten maar ook 
anderen die zelf niet voor een klas staan (CLB, preventiewerker…). 

 

4.3. Effectief gebruik van het materiaal 
 
Op de vraag in welke graad het materiaal effectief werd gebruikt was het antwoord als 

volgt: 

4.3.1. Kleuteronderwijs      

Ik gebruik het materiaal 

 2013 2014 

niet 39,29% (11) 34,78% (9) 

(Vnl.) in peuterklas / instapklasje 3,57% (1) 0,00% (0) 

(Vnl.) in de eerste kleuterklas 0,00% (0) 17,39% (4) 

(Vnl.) in de tweede kleuterklas 7,14% (2) 17,39% (4) 

(Vnl.) in de derde kleuterklas 10,71% (3) 21,74% (5) 

In meerdere kleuterklassen  8,70% (2) 

Andere antwoorden:   

Het wordt in elke kleuterklas gebruikt 
(beleidsondersteuner) 

 1 

Het wordt gebruikt bij de maandopeningen 

(klas overschrijdend) 
 1 

We starten er begin volgend schooljaar mee  1 
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We gebruiken het nog niet, nu geen budget  1 

 

De personen die rapporteerden het materiaal te gebruiken (15) gaven het volgende aan: 

Ik gebruik het materiaal 

 2013 2014 

sporadisch 18.18% (2) 0.00% (0) 

regelmatig 9.09% (1) 42,86% (6) 

als het verhaal in het 

belangstellingscentrum van die week past 
54.55% (6) 

28,57% (4) 

systematisch 18.18% (2) 7,14% (1) 

alle verhalen zijn ingepland in de loop van 
het schooljaar 

0.00% (0) 
21,43% (3) 

 
De personen die rapporteerden het materiaal (nog) niet te gebruiken (9) gaven 

volgende redenen: 

Ik gebruik het materiaal niet omdat 

 2013 2014 

De school het niet aankoopt  42,86% (3) 

ik het nog niet in mijn bezit heb  50,00% (6) 14,29% (1) 

ik plan om dit vanaf volgend schooljaar te 
gebruiken 

50,00% (6) 
28,57% (2) 

ik het niet geschikt vind voor mijn leerlingen 0,00% (0) 14,29% (1) 

ik het niet gebruiksvriendelijk vind 0,00% (0) 0,00% (0) 

Andere antwoorden   

Ik heb geen klas 1 2 

Geen antwoord 4 0 

 
Omdat we vermoeden dat in het kleuteronderwijs de kostprijs van het materiaal (95 

euro per boek) een mogelijke drempel kan zijn voor de aankoop ervan, hebben we dit 
ook bevraagd: 

68% (19) van de bevraagden vond de kostprijs goed. 14% (4) vond het duur en 18% 
(5) had hier geen mening over. 64% (18) rapporteerde dat het materiaal werd 
aangekocht. Meer dan de helft hiervan (10) kocht 1 exemplaar per kleuterklas. 3 

respondenten rapporteerden dat er voor elke lkr. een exemplaar werd gekocht en 5 
respondenten melden dat 1 of enkele exemplaren werden aangekocht. 

Wat opvallend is, is dat 2 respondenten van de 4, die het materiaal duur vonden, het 
toch hebben aangekocht. 

 

4.3.2. Secundair onderwijs   

Ik gebruik(te) het Unplugged materiaal 

 2013 2014 
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voornamelijk in de 1ste graad  17.74% (11) 13,73% (14) 

voornamelijk in de 2de graad 46.77% (29) 41,18% (42)  

voornamelijk in de 3de graad  12.90% (8) 14,71% (15) 

Niet 22.58% (14) 30,39% (31) 

 

14 van de 31 personen die rapporteerden het materiaal niet te gebruiken, waren 
leerkrachten. De leerkrachten gaven volgende redenen op waarom ze het (nog) niet 
hebben geïmplementeerd: 

Ik gebruik het materiaal niet omdat                               

 2013 (13) 2014 (14) 

We plannen om dit volgend schooljaar te implementeren 8 5 

Ik/het team vond het niet bruikbaar voor mijn leerlingen 
                                                                           (buso, anderstalige lln) 

1 3 

Ik/het team vond het een te zware opdracht 1 1 

Ik zit niet in de werkgroep die het uitwerkt /  
collega’s werken er mee 

 4 

Ik vond geen steun bij collega’s  1 

Mijn lesopdracht veranderde / viel niet meer in mijn opdracht 2  

Geen reden 1  

 

4.3.2.1. Eerste graad 
De 14 leerkrachten die het materiaal voornamelijk in de eerste graad hebben gebruikt 
rapporteren als volgt: 

Op welke manier heeft u het materiaal gebruikt?                            

 
2013 

(11) 

2014 

(14) 

Ik heb een/enkele oefeningen uit een/enkele lessen gegeven 1 3 

Ik heb 1 of meerdere lessen (eventueel aangepast) gegeven 6 6 

Samen met mijn collega’s hebben we een deel van de lessen gegeven 1 0 

Samen met mijn collega’s hebben we alle lessen gegeven 2 3 

Ik heb zelf alle lessen gegeven  0 0 

Ik heb leerkrachten mee begeleid 1 0 

Collega heeft de lessen gegeven (Leefsleutels, Mavo)  2 

 

4.3.2.2. Tweede graad 
De 42 leerkrachten die het materiaal voornamelijk in de tweede graad hebben gebruikt 
rapporteren als volgt:  

Op welke manier heeft u het materiaal gebruikt?                            

Meerdere antwoorden zijn mogelijk! 
2013 
(29) 

2014 
(42) 

Ik heb een oefening in mijn les geïntegreerd 2 4 
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Ik heb enkele oefeningen gegeven 4 7 

Samen met mijn collega’s hebben we enkele oefeningen gegeven 2 8 

We hebben (nagenoeg) het volledige leerlingenboekje gebruikt  4 

We organiseerden een projectdag (met of zonder begeleiding vanuit  
De Sleutel) 

15 19 

We organiseerden een sleutelspel (met getuigen i.s.m. De Sleutel) 1 8 

We organiseerden een projectweek  1 

Eigen bundel/lessenreeks samengesteld o.b.v. de verkregen 
oefeningen/informatie 

3  

We gaan het materiaal binnenkort gebruiken 1  

Blanco 1  

 

4.3.2.3. Derde graad 
De 15 leerkrachten die het materiaal voornamelijk in de derde graad hebben gebruikt 
rapporteren als volgt:  

Op welke manier heeft u het materiaal gebruikt?                            (8) 

 
2013 

(8) 
2014 
(15) 

Ik heb een oefening/les in mijn les geïntegreerd 2 1 

Ik heb enkele oefeningen/lessen gegeven 3 4 

Samen met mijn collega’s hebben we enkele oefeningen/lessen 
gegeven 

1 5 

We hebben systematisch alle oefeningen/lessen ingepland  1 

Wordt binnenkort ingepland (toneel + lessen in biologie) 1  

Blanco 1  

Themadag georganiseerd  4 

 

4.4. Integratie in gezondheidsbeleid/drugbeleid 
 

Slechts 3 respondenten rapporteert dat ze ‘Het gat in de haag’  niet opgenomen hebben 
in hun gezondheidsbeleid op school. 1 persoon verklaart dat dit komt omdat ze ‘Het gat 
in de haag’ te sporadisch gebruiken.  

 
78% van de respondenten uit het secundair onderwijs die met Unplugged werken, 

bevestigt dat de implementatie van Unplugged onderdeel uitmaakt van het drugbeleid 
op school. 

4.5. Wat ik nog kwijt wil over Het gat in de haag/Unplugged is… 

In bijlage 5 kan u nog de antwoorden terugvinden op de vraag:  

Wat ik nog kwijt wil over Het gat in de haag/Unplugged is… 
 



Werkingsverslag De Sleutel 2014                                                                                                                                           21 

5 Bijlagen 
 

Bijlage 1: Training ‘Het gat in de haag’ ..................................................... 22 
Bijlage 2:Training ‘TOPspel, aan de slag met’  ........................................... 24 
Bijlage 3: Training ‘Unplugged’ ................................................................ 26 

Bijlage 4: Training ‘begeleiding projectdag‘ ............................................... 28 
Bijlage 5: Verwerking evaluatieformulieren ............................................... 31 

Bijlage 6: Wat ik nog kwijt wil over .......................................................... 38 
Bijlage 7: Overzicht trainingen 2014 ........................................................ 44 



Werkingsverslag De Sleutel 2014                                                                                                                                           22 

Bijlage 1: Training ‘Het gat in de haag’

 
 

De Sleutel 
Preventie 
 
Jozef Guislainstraat 43 a 
9000  Gent 
tel: 09-231 57 48 
fax: 09-272 86 11 
 
preventie@desleutel.be 
 
www.desleutel.be 
(doorklikken via professionals 
naar Onderwijs en Preventie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

OVER GROENTEN EN LEEFVAARDIGHEDEN 

Het gat in de haag 

 

30 herkenbare verhalen, 90 kleurrijke kijkplaten, meer dan 300 boeiende 
activiteiten. Dit is het nieuwe en voor Vlaanderen eerste pakket dat 
sociale vaardigheden koppelt aan de inzichten van meervoudige 
intelligentie op het niveau van het kleuteronderwijs. 
 

Bij elk verhaal staat één belangrijke sociale vaardigheid centraal. De 
verschillende oefeningen trainen deze vaardigheid. We maken daarvoor 
gebruik van de acht verschillende intelligenties bij de kinderen. De 
thema’s van de verhalen sluiten nauw aan bij de belangstellingscentra van 
elke kleuterklas. Het materiaal bestaat uit 3 boeken en is aangepast aan 
het niveau van de kleuters. 
 

Tijdens de vorming maak je niet alleen kennis met de verhalen en de 
oefeningen, je verkent ook de achtergrond van het materiaal. Wij reiken 
je handvaten aan om dit materiaal zo efficiënt mogelijk te integreren in de 
dagdagelijkse praktijk. 
 

Opbouw 

 

Deze vorming bieden we aan onder drie modules. 
 

1. Een module van een halve dag (3 à 4 uur), geschikt voor een 
pedagogische studiedag. Je maakt kennis met het materiaal, de 
achtergronden en de activiteiten. Je leert het materiaal gebruiken in 
de dagelijkse praktijk. 

 

2. Een module van één dag. Je maakt kennis met het materiaal, krijgt 
een ruime achtergrond en een uitgebreide training met veel 
praktische voorbeelden. Na deze training ben je klaar om het 
materiaal in de klaspraktijk te integreren.  

 

3. Een module van twee halve dagen (verspreid in de tijd). Je maakt 
kennis met het materiaal, de achtergronden en de activiteiten. Je 
traint het gebruik van het materiaal. In de follow-up sessie bespreek je 
samen met de trainer de weerstanden en obstakels. Je gaat samen op 
zoek naar methodieken voor een nog efficiëntere toepassing. 
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De Sleutel 
Preventie 
 
Jozef Guislainstraat 43 a 
9000  Gent 
tel: 09-231 57 48 
fax: 09-272 86 11 
 
preventie@desleutel.be 
 
www.desleutel.be 
(doorklikken via professionals 
naar Onderwijs en Preventie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

Doelgroep 

Kleuterleerkrachten, zorgleerkrachten & directies. 

Praktisch 

 

- Deze vorming is voor groepen van 8 tot en met 25 personen. Dit kan 
één schoolteam zijn of een groep van leerkrachten uit verschillende 
scholen. 

- We beschikken graag over een ruim en flexibel lokaal met beamer. 
 

Materiaal 

 

Niet inbegrepen in de vorming. 
Het gat in de haag,  
- het grote verhalen- en activiteitenboek 1ste kleuterklas 
- het grote verhalen- en activiteitenboek 2de kleuterklas 
- het grote verhalen- en activiteitenboek 3de kleuterklas 
- posterset (6 posters A1 formaat) 
 

Kostprijs  

 

200 euro per halve dag + vervoerkosten aan 0,35 euro/km, vanuit Gent, 
heen & terug.  
 

Wens je nog meer informatie, bezoek dan onze website 
www.hetgatindehaag.be of mail naar preventie@desleutel.be 
 

We kijken er naar uit om samen een geslaagde vorming in de school of 
regio uit te werken. 
 
 

Team preventie 

Joke De Kimpe 

Inie Liekens 

Johan Van de Walle 

Yannick Weyts 

 

 

http://www.hetgatindehaag.be/
mailto:preventie@desleutel.be
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Bijlage 2: Training ‘TOPspel, aan de slag met…’ 

 

 
 

De Sleutel 
Preventie 
 
Jozef Guislainstraat 43 a 
9000  Gent 
tel: 09-231 57 48 
fax: 09-272 86 11 
 
preventie@desleutel.be 
 
www.desleutel.be 
(doorklikken via professionals 
naar Onderwijs en Preventie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

TOPspel  

Aan de slag met grensoverschrijdend gedrag 

TOPspel is géén extra lessenpakket maar een methodiek die je flexibel 

integreert in de bestaande lessen. Zowel de klastitularis als de 
bijzondere leermeesters kunnen het TOPspel spelen. De methodiek 
traint de vakoverschrijdende eindtermen. 

TOPspel gaat uit van de kracht van het positief ondersteunen van 
leerlingen, positieve groepsdruk, het negeren van negatief gedrag en 
het belonen van positief gedrag. Dit alles in een duidelijke spelvorm, 
wat zeer motiverend is voor kinderen én leerkrachten. Het spel is 
eenvoudig, kort en krachtig, waardoor de instap erg laagdrempelig is. 
De eerste effecten van TOPspel zijn al na enkele weken merkbaar: het 
verbeteren van de werkhouding, minder storen van de les, meer 
efficiënte lessen, een toffe klassfeer met gelukkige kinderen én een 
geëmpowerde leerkracht. 

TOPspel is gebaseerd op het Good Behaviour Game, een methodiek 
die zijn effectiviteit al vele jaren en op vele vlakken (pesten, 
criminaliteit, drugpreventie,…) heeft bewezen. 

Opbouw 

Hoewel TOPspel eenvoudig is qua inhoud is een degelijke training en 
coaching van de leerkrachten van cruciaal belang. Daarom bestaat ons 
aanbod uit 3 halve dagen training + 2 individuele 
coachingsmomenten.  
 
1. 3 halve dagen training verspreid over een jaar (kan over 2 

schooljaren heen), tijdens een pedagogische studiedag.  
- In een eerste training maak je kennis met het materiaal, de 
inhoud van het spel en de onderliggende pedagogische principes. 
Na deze training ben je klaar om het TOPspel in je klas op te 
starten.  
- Tijdens de volgende training bieden we uitbreidingen aan die het 
spel boeiend en levendig houden en wisselen we ervaringen uit.  
- In de laatste follow-upsessie bespreek je samen met de trainer 
de voorwaarden en mogelijkheden opdat het TOPspel een blijvend 
karakter krijgt in jouw school. 

2. 2 individuele coachings- en ondersteuningsmomenten bij elke 
leerkracht in de klas. We creëren een persoonlijke vertrouwens-
band met de leerkracht waarbij we een aanmoedigende rol 
vervullen. Per volle dag kunnen we maximum 6 leerkrachten 
coachen.                                       
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De Sleutel 
Preventie 

 
Jozef Guislainstraat 43 a 
9000  Gent 
tel: 09-231 57 48 
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preventie@desleutel.be 
 
www.desleutel.be 
(doorklikken via professionals 
naar Onderwijs en Preventie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Doelgroep 

Leerkrachten, bijzondere leermeesters, zorgleerkrachten & directies. 

Praktisch 

- Deze vorming is voor een schoolteam van minimum 6 personen. 
- We beschikken graag over een ruim en flexibel lokaal met beamer. 

Materiaal 

Niet inbegrepen in de vorming. 
TOPspelmateriaal: toegangscode tot de website en speldoos 
Kostprijs: 95 euro 

Kostprijs  

Voor de training: 3 halve dagen x 200 euro is 600 euro 
Voor de coaching op basis van 6 leerkrachten: 2 volle dagen x 400 
euro is 800 euro 
Vervoerskosten aan 0,35 euro/km, vanuit Gent, heen en terug. 
 

aantal 
leerkrachten 3 dagen training 

2 coachings-
momenten 
(volle dag/6 lkr) 

Totaal  
(excl 
vervoersonk) 

4 tot 6 600 800 1400 euro 

7 tot 9 600 1200 1800 euro 

10 tot 12 600 1600 2200 euro 

13 tot 15 600 2000 2600 euro 

16 tot 18 600 2400 3000 euro 

19 tot 21 600 2800 3400 euro 

22 tot 24 600 3200 3800 euro 

 

Als school schrijf je in voor het volledige traject: de pedagogische 
studiedagen én het coachen van je team. 
 
Wens je nog meer informatie, bezoek dan onze websites 
www.hettopspel.be, www.desleutel.be of mail naar 
preventie@desleutel.be  
 
We kijken uit naar een aangename samenwerking.  
 

Team preventie  

Joke De Kimpe, Inie Liekens, Johan Van de Walle en Yannick Weyts 

http://www.hettopspel.be/
http://www.desleutel.be/
mailto:preventie@desleutel.be
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Bijlage 3: Training ‘Unplugged’
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www.desleutel.be 
(doorklikken via professionals naar 
Onderwijs en Preventie) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

TRAINING UNPLUGGED 

Leerkrachten voelen zich vaak te weinig deskundig om aan  

drugpreventie te doen in de klas. Dat is onterecht. Je hoeft helemaal 

geen expert te zijn om goede drugpreventieprogramma’s te 

implementeren. Tijdens een training van De Sleutel laten we de 

leerkrachten ervaren hoe leuk en interactief drugpreventie wel kan zijn. 

De evaluaties van onze trainingen zijn dan ook nagenoeg altijd positief 

tot lovend.  

Naast ons open trainingsaanbod bieden wij lokale en regionale 

preventiewerkers (Logo’s, CGG, lokale besturen) de mogelijkheid een 

training op maat te organiseren voor de scholen in hun regio. Op deze 

manier ondersteunen ze op een kwalitatieve manier drugpreventie in 

hun scholen en kunnen ze, door het aanbieden van follow-up zelf de 

vinger aan de pols houden van de implementatie ervan. 

Doelgroep 

Leerkrachten die les geven in het secundair onderwijs. Directies, 

graadcoördinatoren, zorgleerkrachten. Preventiewerkers en CLB-

medewerkers die het drugbeleid in school ondersteunen. Max 25 
deelnemers per training. 

Opbouw 

Een training wordt gegeven door een ervaren trainer en bestaat uit 1 

dag training en een halve dag follow-up binnen de 6 maanden na de 

training. 

De follow-up heeft tot doel de implementatie van het pakket te 

verhogen door uitwisseling met collega’s over opgedane ervaring, tips, 

een nieuwe oefening… 

1 dag training (6 uur): 

- Wat is Unplugged? 

- Kaderen van Unplugged in een drugbeleid op school 

- Kennismaking met de materialen en lessen 

- Trainen van enkele oefeningen 

1 follow-up (3 uur): 

- Bespreking van drempels, succeservaringen en knelpunten 

- Uitwisseling van ervaringen, ideeën en tips 

- Een nieuwe oefening 

Modules  

Module 1: 1 dag training + 1 halve dag follow-up  

Dit is de meest effectieve module in verband met implementatie. De 

follow-up wordt zo’n 6 maanden na de training gepland.  
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Module 2: 1 dag training  

Geen follow-up. 

Onderwerp 

- training Unplugged 1e graad 

- training Unplugged 2e graad 

- training Unplugged 3e graad 

- training Unplugged gemengde groep (1e, 2e en 3e graad) 

- training Unplugged voor BSO of BuSO 

- training Drugs & the brain (voor alle geïnteresseerde lkr, lkr biologie 

of chemie in het bijzonder, over de invloed van drugs op het brein en 

hoe je dit op een didactische, interactieve manier kan overbrengen 

naar jongeren) 

 

Materiaal 

Eerste graad: 1 handboek (8 euro) en 1 werkboek (3 euro) 

Tweede graad: 1 handleiding (10 euro) en 1 werkboek (2,3 euro) 

Derde graad: 1 USB-kaart (20 euro) 

Kostprijs  

Module 1 

Training en follow-up    600 euro 

+ vervoersonkosten trainer (vanuit Gent):  0,35 euro/km 

+ materiaal voor elke deelnemer   aan te kopen 

 

Module 2 

Training      400 euro 

+ vervoersonkosten trainer (vanuit Gent)  0,35 euro/km 

+ materiaal voor elke deelnemer   aan te kopen 

      

Voor vragen en reserveringen, neem contact op met Yannick Weyts, 

preventie@desleutel.be of 09-231 57 48 

 

 

We kijken er naar uit om samen een geslaagde training in de school of 

regio uit te werken. 

 

Team preventie 

Johan Van de Walle 

Joke De Kimpe 

Yannick Weyts 

mailto:yannick.weyts@fracarita.org
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Bijlage 4: Training ‘begeleiding projectdagen’ 
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BEGELEIDING PROJECTDAG UNPLUGGED 

Wil je iets doen rond drugpreventie in de klas? Of wil je je huidige 

inspanningen hieromtrent herbekijken? Denk je in de richting van een 

projectdag, maar is de drempel te groot?  

Misschien is dit aanbod dan wel iets voor jouw school: we bieden je 

school ter plaatse begeleiding op maat aan, waardoor een eerste of 

vernieuwde projectdag drugs een succes wordt. 

Doelgroep 

Leerkrachten en leerlingen van de tweede graad secundair onderwijs.1 

Het aantal leerkrachten is min 6 en max 25. Het aantal leerlingen is 

max 120. Bij meer leerlingen kies je beter voor meerdere 
projectdagen. 

Opbouw 

 

1. Training van de leerkrachten 
- Duur: 3 lesuren 

- Plaats: in de school 

- Tijdstip: enkele weken voor de projectdag van de leerlingen 

- Inhoud: 

o Kaderen van de projectdag in het drugsbeleid van de school. 

o De opbouw van de projectdag bespreken. 

o Trainen van de oefeningen die de leerkrachten tijdens de 

projectdag doen. 

o Tips voor het praten over drugs met leerlingen. 

 

2. Projectdag voor de leerlingen 
- Duur: 6 à 8 lesuren 

- Plaats: in de school 

- Inhoud: 

1. interactieve voordracht door de trainer (max 40 lln/keer, 50’ tot 

100’) 

2. een getuigenis door middel van  

° Film: Afblijven, Thirteen, Trainspotting, Requiem for a dream   

            (afhankelijk van de doelgroep) 

° Toneel:  

Panda (2e en 3e sec),  

Trip (vanaf 4e sec),  

Blackout (alcohol - vanaf 2e sec), 

Labyrint (vanaf 4e sec)2                   

° Getuigenissen: getuigen uit de therapeutische gemeenschap 

van De Sleutel die hun levensverhaal vertellen (beperkt 

aanbod/schooljaar) 
 

                                                 
1
 Een afwijkende doelgroep kan besproken worden 

2
 Toneelvoorstelling niet inbegrepen in de prijs van de projectdag. Apart te boeken via  

   www.zamzamproducties.be │ www.uitgezonderd.be  
 

http://www.zamzamproducties.be/
http://www.uitgezonderd.be/
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3. oefeningen door de leerkracht.  

 

De hele dag is gebaseerd op het didactisch materiaal Unplugged voor 

de 2de graad. 

 

Voorbeeld opbouw projectdag met film of toneel voor 120 lln indien 8 

lesuren beschikbaar zijn: 

10' 
Inleiding van de dag voor alle leerlingen door de trainer van De Sleutel 

90' Film of toneel 

 pauze 

100' 
interactieve voordracht 

door trainer (40 lln) 

oefeningen 
door lkr     
(20 lln) 

oefeningen 
door lkr     
(20 lln) 

oefeningen 
door lkr     
(20 lln) 

oefeningen 
door lkr     
(20 lln) 

 middagpauze 

100' 

oefeningen 

door lkr     
(20 lln) 

oefeningen 

door lkr     
(20 lln) 

interactieve voordracht 
door trainer (40 lln) 

oefeningen 

door lkr     
(20 lln) 

oefeningen 

door lkr     
(20 lln) 

 pauze 

80' 

oefeningen 
door lkr     

(20 lln) 

oefeningen 
door lkr     

(20 lln) 

oefeningen 
door lkr     

(20 lln) 

oefeningen 
door lkr     

(20 lln) 

interactieve voordracht 

door trainer (40 lln) 

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

 

Let op: dit is een suggestie. De school kan een eigen dagschema 

opstellen volgens het aantal leerlingen, lesuren… 

 

3. Follow-up en evaluatie door de leerkrachten 
- Duur: ongeveer 2 uur 

- Plaats: in de school 

- Tijdstip: de eerstvolgende teamvergadering 

- Inhoud: 

o Evaluatie van de projectdag als geheel 

o Hoe verliepen de oefeningen? Wat liep goed? Wat doen we de 

volgende keer anders? Wat behouden?  

o Feedback en tips van de trainer 

 

Materiaal (aankoop aanbevolen) 

Het materiaal bestaat uit  

een handleiding (digitaal aanbod), kostprijs 10 euro  

en een werkboek voor de leerling, kostprijs 2,30 euro.  

Kostprijs  

1. Training van de leerkrachten   200 euro 

2. Projectdag voor de leerlingen   400 euro 

3. Follow-up en evaluatie met de leerkrachten gratis 

 

+ Vervoersonkosten van de trainer (vanuit Gent): 0,35 euro/km 

+ extra materiaal      volgens noden 
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Bij een projectdag met getuigenissen 

 is de aankoop van werkboeken verplicht voor elke leerling die deelneemt 

aan het sleutelspel 

 de kostprijs voor getuigen bedraagt 40 euro per getuige – max 4 

 

Voor vragen en reserveringen, neem contact op met Yannick Weyts, 

preventie@desleutel.be of 09-231 57 48. 

 

 

We kijken er naar uit om samen een geslaagde projectdag uit te 

werken. 

 

Team preventie 

Johan Van de Walle 

Joke De Kimpe 

Yannick Weyts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:yannick.weyts@fracarita.org
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Bijlage 5: Verwerking evaluatieformulieren 

2014 - Globaal 
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Inhoud                               

  de inhoud was nieuw voor mij 
    

15 53 62 19 

  met wat ik vandaag heb geleerd kan ik aan de slag 
 

0 4 71 73 

  de training heeft me gemotiveerd om te starten    0 4 71 68 

Methodiek                             

De training was voldoende 
       

  
  

  

  activerend 
        

0 5 68 74 

  uitnodigend tot eigen inbreng 
    

0 2 36 61 

  gestructureerd               0 3 2 49 

De trainer                             

  was goed verstaanbaar 
      

0 0 16 134 

  was deskundig 
       

0 0 19 131 

  sprak boeiend               0 1 25 124 

De PowerPoint                        

  was ondersteunend             0 0 56 93 

De documenten die ik heb meegekregen              

  zijn nuttig 
        

0 0 64 79 

  zijn overzichtelijk               0 0 67 75 

Organisatie                          

  het lokaal en de catering was in orde 
   

0 7 53 75 

  de duur van de training was goed 
    

0 4 55 87 

  er waren voldoende pauzes          0 2 53 92 

Globaal                            

  ik ga tevreden naar huis             0 1 55 92 
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2014 – kleuteronderwijs 
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Inhoud                               

  de inhoud was nieuw voor mij 
    

0 7 10 7 

  met wat ik vandaag heb geleerd kan ik aan de slag 
 

0 0 9 16 

  de training heeft me gemotiveerd om te starten    0 0 12 12 

Methodiek                             

De training was voldoende 
       

  
  

  

  activerend 
        

0 0 11 14 

  uitnodigend tot eigen inbreng 
    

0 1 8 16 

  gestructureerd               0 0 8 16 

De trainer                             

  was goed verstaanbaar 
      

0 0 3 22 

  was deskundig 
       

0 0 2 23 

  sprak boeiend               0 0 4 21 

De powerpoint                           

  was ondersteunend             0 0 10 15 

De documenten die ik heb meegekregen                 

  zijn nuttig 
        

0 0 13 10 

  zijn overzichtelijk               0 0 13 10 

Organisatie                             

  het lokaal en de catering was in orde 
   

0 0 9 13 

  de duur van de training was goed 
    

0 0 4 19 

  er waren voldoende pauzes           0 0 7 18 

Globaal                               

  ik ga tevreden naar huis             0 0 6 18 
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Inhoud Methodiek Trainer PPP Doc Organ .

Evaluaties trainingen kleuterond 2014 (steekproef 

n=25) 

helemaal akkoord

eerder akkoord

eerder niet akkoord

helemaal niet akkoord
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2014 – lager onderwijs 
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Inhoud                               

  de inhoud was nieuw voor mij 
    

2 3 12 8 

  met wat ik vandaag heb geleerd kan ik aan de slag 
 

0 0 10 15 

  de training heeft me gemotiveerd om te starten    0 0 9 16 

Methodiek                             

De training was voldoende 
       

  
  

  

  activerend 
        

0 0 10 15 

  uitnodigend tot eigen inbreng 
    

0 0 7 18 

  gestructureerd               0 0 7 18 

De trainer                             

  was goed verstaanbaar 
      

0 0 1 24 

  was deskundig 
       

0 0 0 25 

  sprak boeiend               0 0 1 24 

De powerpoint                           

  was ondersteunend             0 0 3 22 

De documenten die ik heb meegekregen                 

  zijn nuttig 
        

0 0 7 17 

  zijn overzichtelijk               0 0 7 17 

Organisatie                             

  het lokaal en de catering was in orde 
   

0 1 5 14 

  de duur van de training was goed 
    

0 0 6 19 

  er waren voldoende pauzes           0 0 6 19 

Globaal                               

  ik ga tevreden naar huis             0 0 6 19 
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2014 – secundair onderwijs 
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Inhoud                               

  de inhoud was nieuw voor mij 
    

13 43 40 4 

  met wat ik vandaag heb geleerd kan ik aan de slag 
 

0 4 52 42 

  de training heeft me gemotiveerd om te starten    0 4 50 40 

Methodiek                             

De training was voldoende 
       

  
  

  

  activerend 
        

0 5 47 45 

  uitnodigend tot eigen inbreng 
    

0 3 36 60 

  gestructureerd               0 2 34 62 

De trainer                             

  was goed verstaanbaar 
      

0 0 12 88 

  was deskundig 
       

0 0 17 83 

  sprak boeiend               0 1 20 79 

De powerpoint                           

  was ondersteunend             0 0 43 56 

De documenten die ik heb meegekregen                 

  zijn nuttig 
        

0 0 44 52 

  zijn overzichtelijk               0 0 47 48 

Organisatie                             

  het lokaal en de catering was in orde 
   

0 6 39 48 

  de duur van de training was goed 
    

0 4 45 49 

  er waren voldoende pauzes           0 2 40 55 

Globaal                               

  ik ga tevreden naar huis             0 1 43 55 
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Bijlage 6: Wat ik nog kwijt wil over Het gat in de haag/Unplugged is… 

DEEL1: 

Dit zijn spontaan geformuleerde indrukken op bovenstaande vraag. Deze vraag 

werd via e-mail gesteld in de enquête die op 24 februari 2015 werd verstuurd 
en door 28 personen uit het kleuteronderwijs, die deelnamen aan de training 

‘Het gat in de haag’, werd teruggestuurd: 

- Veel positieve reacties van de kleuterjuffen bij het gebruik in de klas. 
- Leuk idee, maar zeker aan de prenten moet er nog gewerkt worden. 

- Leuke methode, spreekt de kleuters absoluut aan! 
- Het draaiboek met de verhalen vind ik super handig. Maar soms zou ik willen dat de 

uitleg over de activiteiten in een handiger map zat. Je kan het dus niet gemakkelijk eens 
meenemen naar huis om door te nemen. (te groot) 
- Leuke verhalen! Jammer dat de poppen zelf moeten worden gemaakt... 

- Hele leuke verhalen en materialen. Degelijk materiaal. Zowel de kleuters als ik zijn 
heel enthousiast over de groentenvriendjes. We hebben al het een en het ander 

bespreekbaar gemaakt. 
- Zeer mooi materiaal op maat van de kinderen, leuke workshop. 
- Leuk en leerrijk. Tof materiaal en mooie eenvoudige prenten.  

- Het is heel leuk om mee te werken, de verhalen spreken echt aan, de verwerkingen 
zijn ook leuk en goed te gebruiken, heel leuke ervaring met 'het gat in de haag'. 

- De verhalen spreken de kleuters héél er aan. De situaties liggen dicht bij hun 
leefwereld. 
- De leerkrachten die de weekopeningen geven zorgen voor leuke momenten met de 

prenten en de verhalen over het gat in de haag. 
- Super. Zeer leuk materiaal om mee te werken. Kleuters zijn zeer enthousiast. 

- Mooi materiaal-bruikbaar-leuke introductie. 
- Leuke prenten, veel ideeën voor mogelijke thema's. De kleuters houden van de 
verschillende personages. De figuren heb ik geschilderd op de vensters van de klas, op 

deze manier lokken ze ook steeds de aandacht van mijn kleuters (4 jarigen). Super 
gewoon! 

- Kleuterleidsters zijn laaiend enthousiast en zaten al lang op zoiets te wachten! 
- Interessant, wel soms moeilijk om in te plannen. 

- Ik kijk er naar uit om de boeken te kunnen gebruiken en aan te bevelen aan mijn 
collega's. 
- Ik vond de voorstelling heel interessant. Nu nog ervaren hoe het meevalt in de klas. 

- Mooi en kleurrijk materiaal. Spreekt de kleuters aan. Verhalen die aansluiten bij de 
leefwereld van de peuters tot derde kleuter.  

- Ik ben benieuwd, maar het lijkt me een leuke methode. 
 

Dit zijn spontaan geformuleerde indrukken op bovenstaande vraag. Deze vraag 

werd via e-mail gesteld in de enquête die op 24 februari 2015 werd verstuurd 
en door 103 personen uit het secundair onderwijs, die deelnamen aan de 

training ‘Unplugged’, werd teruggestuurd: 

- Goed bezig! 
- Tijdens het klasuur komen de lessen van Unplugged aan bod. Het is op maat van de 

leerlingen en sluit dicht aan bij hun leefwereld.  
- Heel praktisch en inhoudelijk sterk. 

- Goede uiteenzetting en fijne samenwerking. 
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- Dit was financieel alleen mogelijk dank zij de subsidiëring van stad Brugge. De 

vorming is gebracht naar de groep die de themadag zou voorbereiden en organiseren - 
bij nader inzien hadden daar heel wat meer mensen bij moeten aansluiten, dat was op 
voorhand niet duidelijk.  

- Zeer goed materiaal. 
- Degelijke opdrachten die een hulp vormen bij het bespreken van de onderwerpen. Ze 

geven een aanzet tot klasgesprekken. 
- Goed dat zoiets bestaat, dat het aangeboden en ondersteund wordt. Soms kan de prijs 
een rol spelen bij bv. opleidingen. Ook hier kan de overheid een/die taak opnemen. 

- Het is een zeer concreet en werkbaar programma, ook voor onze TSO- en BSO-
leerlingen.  

- Zeer degelijke info op de trainingsdagen, bruikbaar materiaal voor de leerlingen. 
- Goede bijscholing, bruikbaar in de les denk ik. Niet voor mij omdat ik Frans geef. 
Materiaal bvb wel doorgegeven aan PAV leerkrachten. 

- Dat het een zeer zinvolle projectdag voor mezelf was en ook voor de leerlingen. 
Preventief werken is zeer belangrijk, zeker voor een BSO-leerling.  

- Het enthousiasme van de lesgever maakte ook dat de methode interessant werd.  
- Ik vond het een interessante training. We kregen materialen mee om goed te kunnen 
volgen en mochten vragen stellen tussendoor.  

- Supergoed uitgewerkt en leuk om mee te werken. Het wordt door de leerlingen ook 
enthousiast onthaald. 

- Concreet, goed bruikbaar op school. Spreekt de leerlingen aan. 
- Ik denk dat het wel leuk is om in de klas te gebruiken. 
- ... dat ik er meer geleerd heb dan ik in eerste instantie had gedacht. Zo is er nu de 

discussie over alcohol op schoolse activiteiten en reizen. Ik vind dat ik goed onderlegd 
ben terzake, doordat ik de training heb gevolgd. 

- Het is een prima pakket om mee aan de slag te gaan. Wij verdelen de lessen over het 
1ste en 2de jaar van de eerste graad. De leerkrachten én ook de leerlingen werken er 

heel enthousiast aan mee.  
- Mooi materiaal, bruikbaar, mits aanpassing naar onze doelgroep. 
- Zeer leerrijk en interessant. 

- De training zit boordevol goede ideeën, wordt op een zeer enthousiaste manier 
gegeven, is doorspekt met goede voorbeelden, motiveert mensen om het materiaal te 

gebruiken, elke minuut van de training wordt zinvol besteed. De training Unplugged kan 
voor iedereen als voorbeeld dienen om een goede training te geven. Een training om 'U' 
tegen te zeggen.  

- Zeer mooi materiaal! 
- Duidelijke info voor leerlingen en teamleden. De organisatie en communicatie verliep 

vlot. Jammer genoeg was de lesgever afwezig tijdens de projectdag maar dit hebben we 
intern goed kunnen oplossen gezien alle teamleden professioneel waren voorbereid. 
Iedereen was enthousiast. Voor herhaling vatbaar! 

- Succesvol! Leerlingen zijn zeer enthousiast en worden in contact gebracht met dit 
aspect op een originele manier die hen aanspreekt. 

- Voor mezelf heel interessant, spijtig dat ik mijn enthousiasme niet kan overbrengen op 
mijn collega's. 
- Ik volgde de sessies die georganiseerd werden door Logo Zenneland (gratis voor 

leerkrachten). Gaat er nog een sessie rond alcohol door i.s.m. met Logo Zenneland? 
- Het is heel duidelijk van opzet en zeer gebruiksvriendelijk en ik heb er zelf ook veel 

van geleerd. 
- Cool, bruikbaar materiaal! 
- Ik denk dat Unplugged het best kan gebruikt worden in de tweede graad. 

- Super! Doe zo verder en hopelijk haalt al dat mooie werk uit voor hen die het nodig 
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hebben!  

- ... dat dit zeker nuttig is, en dat de werkvormen die we aanleerden zeker hanteerbaar 
zijn in de klas. Ik ben alleen een beetje bang op bepaalde mogelijke vragen van de 
leerlingen niet te kunnen antwoorden omdat ik geen drugsexpert ben. 

- Fris en gebruiksvriendelijk. 
- Bedankt voor de ontwikkeling van aangepast materiaal op maat van de leerlingen! 

- Goed, aantrekkelijk boekje voor de lln! 
- Te moeilijk voor mijn buso leerlingen, maar ander materiaal en de uitleg hierover was/ 
is wel bruikbaar.  

- De oefeningen en opdrachten waren heel erg goed. Het niveau was goed en de vragen 
sloten aan bij de leefwereld van de leerlingen. Ook de leerlingen vonden ze leuk en 

interessant.  
- Zeer leerrijke ervaring voor zowel leerlingen als leerkrachten en begeleiders die elk 
jaar opnieuw plaatsvindt 

- Dat het heel aantrekkelijk is voor leerkrachten en leerlingen. 
- Een aanrader! 

- Interessant om op de hoogte te blijven van alle evoluties. 
- Een aanrader! 
- Zeer interessante en interactieve bijscholing met degelijk uitgewerkt materiaal. Een 

grote pluim! 
 

DEEL 2 

Op het evaluatieformulier dat elke deelnemer na een training invult, is er 
ruimte om een spontane indruk te formuleren, evenals suggesties ter 

verbetering van de kwaliteit van de training. U kan hier alle reacties van de 150 
leerkrachten uit de steekproef terugvinden: 

 

Spontane indruk: 

Kleuteronderwijs (Het gat in de haag) 

- Super! We willen ermee aan de slag. 
- Interessant! Boeiend! Dank u wel. 

- Toffe aanbreng. Interessant. 
- Goede uiteenzetting van een nieuwe methode! Leuk kennismakingsmoment met 

het aanbod! 
- Zin om met al die groentenvriendjes te werken. 
- Het was tof om mee te doen. Leerrijk, interessant. 

- Prima vernieuwd. Meer uitnodigend dan de vorige uitgave, om er mee aan de slag 
te gaan. 

- Ik vind het een duidelijke en goede manier om met sociale vaardigheden om te 
gaan. 

- Goed bruikbaar!! 

- Leuke, mooie methode. Vlotte manier om bijscholing te volgen. 
- Mooie methode. 

- Leuke bijscholing, die aanzet tot concreet werken. 
- Goed gebracht. Het was duidelijke en leerrijk! 
- Aangename namiddag. Boeiend. 

- Goede verduidelijking bij wat we laatst hoorden in de nieuwsberichten. 
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- Héél leerrijke voormiddag! We kunnen met de map meteen aan de slag in de klas. 

- Enthousiast gebracht, praktijkgericht = heel goed. 
- Interessante informatie, zeker te gebruiken in de kleuterklas, mooi materiaal, leuk 

gebracht. 

 

Lager onderwijs (TOPspel) 

- TOP 
- Heel geruststellende, positieve training. 
- Tof geheel, even nadenken hoe dit te gebruiken in de les LO. 

- Zet aan tot actie! 
- Ben benieuwd naar het effect! 

- Veel herhaling, misschien wel nodig. Voldoende tijd voor persoonlijke vragen 
(fijner dan in groep elke keer te lang uit te wijden over persoonlijke ervaringen!). 

- Toppie! 

- Boeiend! 
- Ik vond het bijzonder motiverend! 

- Leuk spel, toffe mevrouw! 
- Het was weer TOP! 
- Ik zie het zitten om morgen te beginnen. 

- Ik sta er wel achter om het uit te proberen. 't Zal mezelf ook 'gelukkiger' (blijer) 
maken. Maar ik heb wel mijn bedenkingen bij de effecten op lange termijn. 

- Ik denk dat het positief zal werken. 
- Vandaag was weer heel verrijkend. Ik ga met plezier weer aan de slag! 
- Weer nieuwe, frisse ideeën opgedaan om TOPspel verder te zetten. 

- Ik heb een nieuwe TOPspel BOOST gekregen! 
- Zeer nuttige uitbreiding. TOPspel krijgt vorm = TOP. Zeer veel kans tot eigen 

inbreng. 
 

Secundair onderwijs 

- Je hebt heel veel kennis en weet goed waar je over spreekt. 
- Een zeer leuke en boeiende training voor leerkrachten die in het werkveld staan. 

- Interessant en objectief: goede aanpak! Nooit veroordelend. 
- Boeiende en leerrijke uiteenzetting. 

- Boeiend, bracht enthousiasme over op een groep van eveneens enthousiaste 
leerkrachten. 

- Nuttig, leerrijk. 

- Interessant. 
- Boeiend, veel tips! Bedankt! 

- Altijd interessant die bijscholingen van De Sleutel. 
- Super fijn, leerrijk! Voor herhaling vatbaar! 
- Heel veel informatie. 

- Zeer zinvolle studiedag! 
- Interessant, informatief maar te theoretisch.  

- Ik vond het heel goed gegeven maar het was jammer genoeg niets nieuws voor 
me. Spijtig dat het niet zo bruikbaar is voor BuSO. 

- Boeiend, met echte voorbeelden, blijft hangen. 

- Nuttig inzicht te krijgen in stappen van hulpverlening + proces van het 'afkicken'. 
- Een boeiende presentatie. 

- Leerrijk! 
- Heel positief. Zeer boeiend. 
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- Heel boeiend gebracht! 

- Prima! 
- Waardevolle bijscholing! 
- Nuttige dag. Fijne suggesties & concreet materiaal. 

- Een mooi, degelijk lessenpakket met heel wat bruikbare elementen. 
- Zeer goede spreker met feeling. 

- Ik kreeg een bredere kijk op verslavingen en hoe je deze bespreekbaar maakt 
met de lln. Goede navorming die boeiend werd gebracht. 

- Zeer bruikbaar materiaal! Met hier & daar een aanpassing; zeker nuttig voor het 

BuSO. Bedankt voor de uitwerking van een BuSO-les! 
- Bruikbare nieuwe werkvormen gezien. 

- Goede bijscholing! Zowel 1ste sessie als follow-up. 
- Tevreden met gekregen info. Voldoende materiaal gekregen om te starten. 
- Leerrijke bijscholing, goed bruikbaar materiaal. 

- Zeer leerrijke en aangename namiddag. Erg praktisch voor in het onderwijs. 
- Fijne nascholing. 

- Ontspannend, interessant en uitdagende voormiddag. 
- open, ingaan op vragen van de groep. 
- Boeiend en concreet om aan te pakken. 

- Goede opfrissing. 
- Heb meer bijgeleerd dan ik verwacht had. 

- Prima, deskundig, … 
- Vlotte en leerrijke presentatie! 
- Concrete & nieuwe werkvormen, leuk! Taboes over alcohol & cannabis doorbreken 

= zeer leerrijk! 
- Jammer dat ik niet meer leerkrachten van onze school kon mobiliseren om samen 

te kunnen aanpakken. Zeer zinvolle nascholing, dankjewel! 
- De kennis is niet nieuw maar de methodieken zijn heel bruikbaar. 

- Met dit materiaal en deze info kan ik aan de slag. 
- Goede, bruikbare nascholing. 
- Goeie aanpak, kordaat, deskundig. Prikkelt om met Unplugged te werken. 

- Het was zeer leerrijk. Je kon voldoende vragen stellen. Het materiaal is zeer 
handig. Interessante training. 

- Een voldaan gevoel! 
- Heel interessante uitleg. 
- Erg bruikbaar materiaal. 

- Bruikbare vormen gezien, toepasbaar in de lessen. 
- Concrete handvaten gekregen om aan de slag te gaan. 

- Boeiend. Bepaalde stukken heel bruikbaar. Open sfeer. 
- Sensibiliserend + vol ideeën naar huis. 
- Het heeft me bewuster gemaakt van het belang van drugsbeleid op school. + zelf 

werkvormen uitgeprobeerd = goed = je weet al hoe je het best kan aanpakken + 
goede opbouw van de bijscholing. 

- Prima vorming. 
- Degelijke informatie + stimulans om actief aan het werk te gaan. 
- Weinig vernieuwend! 

- Voldoende informatie gekregen! Ik ga met een gevulde rugzak naar huis! 
Bedankt! 

- Ik heb bijgeleerd op een leuke manier. 
- Toffe energizers! 
- Boeiende vorming met voldoende inbreng voor/van iedereen. Duidelijke 

handvaten waarmee je aan de slag kan. 
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Suggestie of tip om de kwaliteit van de training te verbeteren: 

Kleuteronderwijs (Het gat in de haag) 

- De verhalen aanbieden als prentenboeken zodat ze in de kleuterbib kunnen gezet 
worden. 

- Syllabus met ruimte om eigen nota's in te vullen. 
 

Lager onderwijs (TOPspel) 

- Eventueel eens een rollenspel? 

Secundair onderwijs 

- Het is jammer dat het heel theoretische uitleg was. Probeer meer situaties uit de 
praktijk te schetsen. 

- Mag iets langer duren. 

- Tijd voorzien om deelnemers te laten formuleren wat er bij hen op school gebeurt 
rond drugpreventie. Ervaringen van deelnemers rond druggebruik - preventie op 

school uitwisselen. 
- Ik had meer doe-activiteiten + praktische (les)tips verwacht. 
- Meer doe-activiteiten? Of kortere training. 

- Tip: een exemplaar dat we mogen bijhouden. 
- Iets meer tijd voorzien, algemeen. 

- De cijfers rond cannabisgebruik was veel informatie na elkaar: 1 algemeen 
overzicht? 

- voorstellen van stappenplan "beleid". 

- In hoeverre staan lln. open voor preventie en gedragsverandering? Invloed van 
media? 

- Derde graad = niet aangepast aan BuSO. 
- lokaal: liever een lokaal waar je iedereen kan zien = beter voor inbreng en 

hiernaar luisteren. 
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Bijlage 7: Overzicht trainingen 2014 

Dit zijn alle verschillende trainingen die werden gegeven in 2014.  

School plaats 
Start 

datum 
Eind 

datum Soort training 

KLEUTERONDERWIJS 

Vrije Basisschool Mariavreugde Wondelgem 27/01/14 27/01/14 training Het gat in de haag 

Stedelijke Basisschool - De Schommel Lommel 29/01/14 29/01/14 training Het gat in de haag 

De Puzzel Basisschool Runkst Hasselt 5/02/14 5/02/14 training Het gat in de haag 

vzw VicOG Nascholingsdienst PEDIC Gent 27/02/14 27/02/14 training Het gat in de haag 

Vrije Basisschool Zottegem 11/03/14 11/03/14 training Het gat in de haag 

Vrije Basisschool - Jesode Hatora Antwerpen 17/03/14 17/03/14 training Het gat in de haag 

De Sleutel - PREVENTIE Gent 7/05/14 7/05/14 training Het gat in de haag 

Vrije Basisschool Het Kouterkind Merkem 17/09/14 17/09/14 training Het gat in de haag 

Vrije Basisschool Het Kouterkind Merkem 17/09/14 17/09/14 training Het gat in de haag 

Gemeentelijke Basisschool Evergem 24/09/14 24/09/14 training Het gat in de haag 

Gemeentelijke Kleuterschool - De Krokodil Antwerpen 24/09/14 24/09/14 training Het gat in de haag 

Basisschool Irishof Kapellen 29/09/14 29/09/14 training Het gat in de haag 

Vrije Basisschool De Kleurenboog Wichelen 1/10/14 1/10/14 training Het gat in de haag 

Vrije Basisschool De Kreek Kieldrecht 1/10/14 1/10/14 training Het gat in de haag 

Stedelijke Kleuterschool Koekatoe Deurne 8/10/14 8/10/14 training Het gat in de haag 

BSGO De Kleine Prins Evergem 10/10/14 10/10/14 training Het gat in de haag 

Gemeentelijke Basisschool 
Wichelen-
Serskamp 14/10/14 14/10/14 

training Het gat in de haag 

Vrije Basisschool Driessprong Petegem 22/10/14 22/10/14 training Het gat in de haag 

Vrije Basisschool-St-Lodewijk Deerlijk 22/10/14 22/10/14 training Het gat in de haag 

Eekhoutcentrum Kortrijk 5/11/14 5/11/14 training Het gat in de haag 

Vrije Basisschool De Horizon Zonhoven 12/11/14 12/11/14 training Het gat in de haag 

DiNAC Hasselt 24/11/14 24/11/14 training Het gat in de haag 

GO! basisschool Unescoschool Koekelberg Koekelberg 10/12/14 10/12/14 training Het gat in de haag 

LAGER ONDERWIJS 

De Sleutel - PREVENTIE Gent 10/01/14 21/05/14 training TOPspel 

De Sleutel - PREVENTIE Gent 25/04/14 25/04/14 training TOPspel 

Vrije Basisschool Sint-Paulus Drongen 1/10/14 21/11/14 training TOPspel 

Vrije Basisschool De Knipoog Vilvoorde 8/10/14 9/12/14 training TOPspel 

Vrije Basisschool OLGO Oostende 8/10/14 8/10/14 training TOPspel 

Basisschool Sint-Vincentius Oostakker 15/10/14 4/12/14 training TOPspel 

GO! basisschool Unescoschool Koekelberg Koekelberg 15/10/14 10/12/14 training TOPspel 

De Sleutel - PREVENTIE Gent 17/10/14 16/12/14 training TOPspel 

Vrije Basisschool - De Schakel Sint-Laureins 22/10/14 21/11/14 training TOPspel 

Vrije Basisschool Driessprong Petegem 22/10/14 18/11/14 training TOPspel 

Odisee Campus Brussel - Groepscentrum 
Permanente Vorming Brussel 31/01/14 31/01/14 

Training Contactsleutels - 
Kennis of vaardigheden 

DiNAC Hasselt 27/01/14 27/01/14 
workshop Contactsleutels - 
Bevestigen en begrenzen 

LeON Kenniscentrum van Lessius Thomas Mechelen 13/03/14 13/03/14 workshop Contactsleutels - 
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More Mechelen Bevestigen en begrenzen 

Pedagogisch Didactisch Centrum Leuven 
vzw Heverlee 23/01/14 23/01/14 

workshop Werken met 
energizers 

SECUNDAIR ONDERWIJS 

Mater Salvatorisinstituut Kapellen 21/01/14 21/01/14 projectdag sleutelspel 

Koninklijk Atheneum I Brugge Centrum Brugge 28/01/14 28/01/14 projectdag sleutelspel 

Sint-Jozefcollege Turnhout 11/02/14 11/02/14 projectdag sleutelspel 

Vrij Technisch Instituut Zandhoven 18/02/14 18/02/14 projectdag sleutelspel 

Koninklijk Technisch Atheneum 2 Diest 11/03/14 11/03/14 projectdag sleutelspel 

Regina Mundi Centrum Genk 18/03/14 18/03/14 projectdag sleutelspel 

Vrij Technisch Instituut Diksmuide 26/03/14 22/04/14 projectdag sleutelspel 

Sint-Lambertusinstituut 
Heist-op-
den-Berg 29/04/14 29/04/14 projectdag sleutelspel 

GO! Technisch Atheneum Heist-op-den-
Berg 

Heist-op-
den-Berg 6/05/14 16/05/14 projectdag sleutelspel 

WICO Campus Sint-Maria Neerpelt 20/05/14 20/05/14 projectdag sleutelspel 

Immaculata-instituut De Panne 23/09/14 23/09/14 projectdag sleutelspel 

Vrij Technisch Instituut De Panne 25/09/14 14/10/14 projectdag sleutelspel 

GITHO Nijlen Nijlen 25/11/14 25/11/14 projectdag sleutelspel 

Visitatie - Mariakerke Mariakerke 22/01/14 14/05/14 projectdag Unplugged                                                             

Sociaal Huis 
Dendermon

de 29/01/14 29/01/14 projectdag Unplugged                                                             

Maria Assumptalyceum Laken 30/01/14 14/02/14 projectdag Unplugged                                                             

MUDA Instituut voor Muziek en Dans Evergem 6/02/14 27/02/14 projectdag Unplugged                                                             

Harlindis en Relindis Instituut Heilig Graf Maaseik 10/02/14 10/02/14 projectdag Unplugged                                                             

Sint-Jan Berchmanscollege Diest 17/02/14 17/02/14 projectdag Unplugged                                                             

Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartinstituut Sint-Andries 24/02/14 28/02/14 projectdag Unplugged                                                             

BuSO 't Vurstjen Evergem 25/02/14 1/04/14 projectdag Unplugged                                                             

KA Mortsel Mortsel 12/03/14 28/03/14 projectdag Unplugged                                                             

Secundaire School voor Buitengewoon 
Onderwijs van het 
Gemeenschapsonderwijs De Mast Kasterlee 25/03/14 25/03/14 projectdag Unplugged                                                             

Sint-Angela-Instituut Tildonk 23/04/14 23/04/14 projectdag Unplugged                                                             

Sint-Michielscollege Schoten 8/05/14 8/05/14 projectdag Unplugged                                                             

Onze-Lieve-Vrouwe-instituut Poperinge 17/09/14 9/10/14 projectdag Unplugged                                                             

Secundaire School Spermalie Brugge 22/09/14 22/09/14 projectdag Unplugged                                                             

Sint-Jozefinstituut BuSO Gent 29/09/14 27/11/14 projectdag Unplugged                                                             

GO! technisch atheneum De Beeltjens 
Westerlo Westerlo 16/10/14 7/11/14 projectdag Unplugged                                                             

Vrije Technische Scholen Sint-Niklaas 4/11/14 4/11/14 projectdag Unplugged                                                             

Visitatie - Mariakerke Mariakerke 9/01/14 9/01/14 projectdag Unplugged GOK                                                         

Provinciaal Instituut Sint-Godelieve Antwerpen 10/01/14 10/01/14 projectdag Unplugged GOK                                                         

Buitengewoon Secundair Onderwijs Don 
Bosco Aalst 13/01/14 13/01/14 projectdag Unplugged GOK                                                         

Buitengewoon Secundair Onderwijs Don 
Bosco Aalst 14/01/14 14/01/14 projectdag Unplugged GOK                                                         

Sint-Jozefinstituut BuSO Gent 20/01/14 20/02/14 projectdag Unplugged GOK                                                         
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Sint-Jozefinstituut BuSO Gent 24/02/14 20/03/14 projectdag Unplugged GOK                                                         

Sint-Jozefinstituut BuSO Gent 10/03/14 27/03/14 projectdag Unplugged GOK                                                         

Sint-Jozefinstituut BuSO Gent 24/03/14 3/04/14 projectdag Unplugged GOK                                                         

BuSO Ter Bruyninge Marke 30/04/14 30/04/14 projectdag Unplugged GOK                                                         

Sociaal Huis 
Dendermon

de 12/02/14 12/02/14 
projectdag Unplugged 
LABYRINT 

Sint Michielsinstituut Keerbergen 12/03/14 24/04/14 projectdag Unplugged TRIP                                                        

De Sleutel - PREVENTIE Gent 16/05/14 16/05/14 projectdag Unplugged TRIP                                                        

De Sleutel - PREVENTIE Gent 2/06/14 2/06/14 projectdag Unplugged TRIP                                                        

Eekhoutcentrum Kortrijk 4/02/14 4/02/14 
training  Het puberbrein en 
de invloed van TAD 

Eekhoutcentrum Kortrijk 4/02/14 4/02/14 
training  Het puberbrein en 
de invloed van TAD 

Logo Zenneland vzw Ternat 16/01/14 9/05/14 training cannabiscampagne 

Logo Oost-Brabant vzw Herent 20/01/14 24/09/14 training cannabiscampagne 

Logo Zenneland vzw Ternat 23/01/14 23/01/14 training cannabiscampagne 

LOGO Brugge vzw Brugge 20/02/14 10/10/14 training cannabiscampagne 

LOGO Antwerpen vzw Antwerpen 24/02/14 2/06/14 training cannabiscampagne 

LOGO Kempen vzw Turnhout 13/03/14 12/05/14 training cannabiscampagne 

LOGO Mechelen vzw Mechelen 18/03/14 14/10/14 training cannabiscampagne 

Logo Leieland vzw Kortrijk 29/04/14 23/09/14 training cannabiscampagne 

LOGO Gezond + vzw Gent 7/10/14 7/10/14 training cannabiscampagne 

Logo Dender vzw Aalst 16/10/14 16/10/14 training cannabiscampagne 

De Sleutel - PREVENTIE Gent 28/01/14 6/05/14 training Unplugged                                                     

De Sleutel - PREVENTIE Gent 30/01/14 8/05/14 training Unplugged                                                     

De Sleutel - PREVENTIE Gent 4/02/14 13/05/14 training Unplugged                                                     

Stad Brugge Brugge 5/02/14 5/02/14 training Unplugged                                                     

De Sleutel - PREVENTIE Gent 6/02/14 15/05/14 training Unplugged                                                     

De Sleutel - PREVENTIE Gent 11/02/14 20/05/14 training Unplugged                                                     

GITOK eerste graad Kalmthout 2/04/14 4/04/14 training Unplugged                                                     

GITOK eerste graad Kalmthout 2/04/14 4/04/14 training Unplugged                                                     

Secundair Onderwijs Gent 15/05/14 15/05/14 training Unplugged                                                     

Onze-Lieve-Vrouwe-instituut Poperinge 19/06/14 19/06/14 training Unplugged                                                     

Rotary Club Ieper Ieper 10/09/14 10/09/14 training Unplugged                                                     

stad Waregem Sociale Dienst Luik 
Preventie Waregem 15/10/14 15/10/14 training Unplugged                                                     

Logo Dender vzw Aalst 23/10/14 23/10/14 training Unplugged                                                     

Rotary Club Ieper Ieper 26/11/14 26/11/14 training Unplugged                                                     

Arteveldehogeschool, campus Kattenberg Gent 27/11/14 27/11/14 training Unplugged                                                     

Vrije Universiteit Brussel, 
Interdisciplinaire Vakgroep 
Lerarenopleiding (IDLO) Elsene 15/03/14 15/03/14 

workshop Unplugged - 
Drugs en de hersenen                              

AVL Nascholingen Heverlee 14/11/14 14/11/14 
workshop Unplugged - 
Drugs en de hersenen                              

  


