
Persmededeling naar aanleiding van de lancering van het didactisch pakket  Unplugged 3de graad: 

        UNPLUGGED, (g)een vak apart.        

            Een drugpreventiemethodiek voor de 3de graad van het secundair onderwijs. 

Gent, 24 september 2012 

De preventiewerkers van De Sleutel zijn fier dat ze het sluitstuk van hun preventiepakketten voor het 

secundair onderwijs kunnen voorstellen: Unplugged,  (g)een vak apart maakt ons preventieaanbod 

voor het secundair onderwijs compleet.   

Voor jongeren tussen 16 en 18 jaar zijn tabak, alcohol en drugs geen onbekende.  Geert Lombaert, 

onderzoeker in De Sleutel noteerde  in zijn onderzoeksrapport van 2005 de volgende cijfers voor 

leerlingen tussen de 16 en de 18 jaar:  90 % heeft tijdens de laatste maand alcohol gebruikt, waarbij 

meer dan één derde aangeeft dronken te zijn geweest. Ongeveer 30 % rookte tabak en  15 % rookte 

de laatste maand cannabis.  

Preventie lijkt hier dan misschien wel vijgen na Pasen, maar niets is minder waar.  De Sleutel 

ontwikkelde in het verleden pakketten voor de 1ste en de 2de graad met daarbij hordende trainingen 

voor leerkrachten.   Ook in de 3de graad kan heel wat nuttig preventiewerk verricht worden.  

 

Jongeren tussen 16 en 18 jaar voelen steeds minder de invloed van groepsdruk, van het willen 

opgaan in groep.  Door de ontwikkeling van hun brein  neemt hun cognitieve vaardigheden enorm 

toe.  Ze kunnen met minder moeite nadenken over hun toekomst (met of zonder middelen) , ze 

kunnen abstracter denken, zien een situatie vanuit verschillende dimensies en kunnen absolute 

waarheden relativeren.  Dit is niet alleen voor de leerlingen maar ook voor de leerkrachten een 

boeiende tijd.   

Deze jongeren zijn steeds meer in staat om hun eigen individu te ontplooien, hun eigen mening te 

vormen en hun eigen overtuigingen te communiceren. Ze staan meer open over objectieve 

informatie die van buitenaf op hen afkomt.  

Om die reden willen wij u met ons programma voor de derde graad een waaier aan lessen en 

activiteiten aanbieden voor verschillende vakken. Ze kunnen zeker een goed gesprek en een pittige 

discussie op gang brengen.   



De lessen werden voor de doelgroep zo attractief en boeiend mogelijk opgemaakt. Ze zijn 

(inter)actief opgebouwd, met heel wat visueel materiaal. Ons doel is de jongeren, door het bieden 

van objectieve informatie, te laten reflecteren, overleggen en discussiëren over drugs en hen zo een 

eigen, goed onderbouwde mening te laten vormen.  

Het materiaal is uitgewerkt volgens de criteria voor effectieve drugpreventie.  

 Dat betekent dat in de lessen en activiteiten de interactiviteit hoog is.  Daarvoor werd in 

verschillende activiteiten gebruik gemaakt van de vernieuwende inzichten van structureel 

coöperatief leren.  Door de interactiviteit kan sociale invloed tot stand komen. 

 Het corrigeren van verkeerde beeldvorming. Cocaïnegebruik, bijvoorbeeld, is niet hip en 

trendy maar belast het milieu in het Regenwoud en zorgt voor onderdrukking bij de 

plaatselijke bevolking. 

 Correcte, wetenschappelijke informatie over tabak, alcohol  en illegale drugs is de kern van 

de lessen. (ik zou hopen dat dat voor elk onderdeel zo is dus ik zou niet direct 1 deel 

opsommen. 

Het totale pakket bestaat uit vijf delen 

Deel I - Drugs, de producten (3 lessen)  

Deel II – Drugs, de invloed op lichaam en geest (7 lessen) 

Deel III – Cocaïne is geen fair trade (7 lessen) 

Deel IV – Drugs, verslaving en hulpverlening (3 lessen) 

Deel V – Drugs in de kunst (2 lessen) 

Al het materiaal is aangeboden op een eenvoudige memory stick. Op deze stick staan de lessen op 

een zeer duidelijke manier uitgeschreven.  Ook alle bijlagen, videomateriaal, presentaties, 

leerkrachtendocumenten en leerlingendocumenten zijn op de stick aanwezig en zijn met één klik van 

de muis bruikbaar.   

Trainingen 

Om het materiaal te verkennen en te leren gebruiken, biedt De Sleutel twee piloottrainingen aan op 

maandag 3 december in Gent en op donderdag 6 december in Brussel.  50 euro per persoon.  

Ook trainingen op maat, op school of in de eigen regio, kunnen worden aangevraagd. 

Alle verdere informatie kan u opvragen via yanncik.weyts@fracarita.org.  
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