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Beste lezer,

U heeft het ongetwijfeld gemerkt: dit nieuwe magazine oogt anders. 

We dompelen u meteen onder in onze nieuwe huisstijl. Ons logo kreeg meer dan een 
opfrisbeurt. We kiezen bewust voor een jongere, eigentijdse look. We hopen dat deze 
nieuwe stijl u bevalt. 
Gelijktijdig vernieuwden we onze website. Dezelfde beeldvorming trekken we logischer-
wijze door naar onze digitale biotoop. De voorbije maanden werd hard gewerkt aan de 
bouw van die nieuwe, meer interactieve website. We opteerden bewust voor een website 
die meer doelgroepen bedient. De drempel naar onze cliënt en de omgeving van de 
gebruiker wordt fors verlaagd. Ook studenten en professionelen vinden er dankzij de 
toegang via een overzichtelijk portaal meteen de informatie op hun maat. 
Surf eens naar www.desleutel.be en laat gerust uw feedback horen.
In dit nummer vindt u een aantal nieuwe rubrieken. Zo starten we een reeks rond misvat-
tingen over verslaving. We openen met de stelling: ‘Alle jongeren gebruiken weed!?” Een 
stelling gebaseerd op een foute perceptie. In dit magazine lichten we toe hoe het komt 
dat “de jeugd van tegenwoordig” onterecht de indruk krijgt dat alle jongeren aan de drugs 
zitten. 
Verder willen we doorgaan op ons aloude leidmotief ‘Drugs, praat erover’. Hoe maken 
we met andere woorden druggebruik beter bespreekbaar? In dit nummer brengen we de 
goede praktijk die hierover bestaat op school. We geven een reeks tips die kunnen helpen 
bij de begeleiding van leerlingen met een beginnende drugproblematiek.
We zetten ook graag onze dienst preventie extra in de verf. Deze dienst kreeg recent een 
erkenning - geldig tot 2016 - als terreinorganisatie voor het geven van vaardigheidstrai-
ning rond preventie van middelengebruik in het onderwijs. Dit maakt dat we de geprivi-
legieerde partner zijn voor het opleiden van leerkrachten. Een bekroning voor onze keuze 
om zo veel mogelijk evidence based te werken. Onze dienst preventie presenteerde re-
cent ook het nieuwe aanbod op maat van 16 à 17-jarigen. Unplugged is hiermee compleet 
(lees meer op blz 12).
Op de studiedag “de leerkracht is expert” van 20 april lichten we die drugpreventie op 
maat van het secundair onderwijs uitgebreid toe. Ook trendwatcher Tom Palmaerts is van 
de partij. Verder in dit nummer kan u het programma van deze studiedag nalezen.
We blijven u graag op de hoogte houden van nieuws uit ons netwerk. Het feit dat we 
opnieuw onderwijs aanbieden voor onze jongeren in het RKJ, onze recente deelname aan 
de Dag van de Zorg, het bezoek van magistraten aan onze Therapeutische Gemeenschap 
in Merelbeke,... 
Tot slot zijn we ook fier u te mogen wijzen op het recent behaalde doctoraat van Veerle 
Raes, ons diensthoofd Wetenschappelijk Onderzoek. De Sleutel plukt mee de vruchten 
van haar werkstuk rond het gebruik van gestandaardiseerde instrumenten in de versla-
vingszorg. We zijn er intussen van doordrongen: het geven van feedback aan de cliënt 
werkt!

We wensen u alvast veel leesgenot.

Damien Versele,
Algemeen Directeur De Sleutel
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huisstijl. Een nieuwe stap vooruit in de professiona-
lisering van onze communicatie en ons streven naar 
uniformiteit in onze externe communicatie.

Het vroegere De Sleutel-logo  en de bijho-
rende huisstijl ging reeds mee sinds begin 
2000 en oogde intussen wat gedateerd. In 
onze denkoefening in samenwerking met 

communicatiebureau Grafiek Groep werd slechts even 
overwogen om het sleutelgat een opfrisbeurt te geven. 
Samen stelden we al gauw vast dat het woord De Sleutel 
de lading eigenlijk veel directer dekt. Ons De Sleutel-merk 
blijkt immers sterk genoeg om zonder logo herkend te 
worden. Ook andere bedrijven kiezen steeds meer voor 
een echt tekstlogo.

Specifieke kenmerken 

De haakjes rond De Sleutel bieden grafische meerwaarde, 
je kan ze zien als de armen die De Sleutel omsluiten. Dit 
wijst op veiligheid, geborgenheid, een goed gevoel,... Een 
beeld dat we ook naar onze cliënten willen uitstralen. De 
kleur is lichterblauw. Dit oogt dynamischer, jonger dan het 
zeer klassieke vroegere blauw. 
De link met onze visie kunnen we mooi onderstrepen 
dankzij de onderliggende slagzin ‘Mensen Kansen 
Groeien’.

De implementatie van de huisstijl van extra grafische 
elementen in drukwerk en op de website zorgt voor een 
frisse, moderne look. Zo benadrukken de aanhalingste-
kens het verhalende.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eigentijdse beeldvorming
De Sleutel zocht tevens een manier om zich eigentijds 
via  beelden te identificeren met de diverse doelgroepen 
waar we voor werken.  We wilden foto’s, gezichten, zonder 
mensen herkenbaar in beeld te brengen. De Sleutel doet 
dit bewust. Het thema verslaving ligt gevoelig en vereist 
een grote discretie. Onze organisatie wil hierin een voor-
beeldfunctie vervullen.
Dankzij de mogelijkheden met de maquettefiguurtjes 
kunnen we ook heel veel variëren, afhankelijk van de 
doelgroep of de doelstelling van een communicatie. De 
mogelijkheden daar zijn heel divers. Hierdoor creëren we 
bovendien een jongere uitstraling, meer ook op maat van 
onze doelgroep de gebruikers.

[Nieuwe huisstijl]

De Sleutel pakt uit met een 
nieuwe huisstijl
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De Sleutel lanceerde eind januari 
een vernieuwde - meer interactieve 
- website. Voortaan kan elke bezoe-
ker - de gebruiker, vriend of partner 
van een gebruiker en de professio-
nal - via www.desleutel.be vlotter 
toegang krijgen tot allerhande info 
over het thema drugs. Op middel-
lange termijn willen we een nog 
toegankelijker portaal worden voor 
eenieder die online hulp zoekt.
 

Onze vorige website dateerde van 
2002 en werd - op basis van eigen 
onderzoek - vooral geapprecieerd als 
sterke informatiebron. Verwijzers, 
leerkrachten, hulpverleners, acade-
mici, studenten, beleidsmensen, 
journalisten...  vonden er hun gading 
rond de problematiek van verslaving. 
Deze sterkte wilden we met ons nieuwe 
project niet overboord gooien.

De vernieuwing had tot doel om de 
website om te bouwen tot een voor 
diverse doelgroepen vlot toegankelijk 
platform. In de eerste plaats toeganke-
lijk voor mensen met een verslavings-
probleem  en/of personen op zoek 
naar hulp. Even belangrijk was het 
bundelen van een heleboel informa-
tie op maat van de omgeving van de 
gebruikers. Wie op onze homepage 
meteen klikt op ‘Familie en vrienden’ 
vindt al snel bruikbare tips en kan 
lezen wat men als ouder/partner van 
onze hulpverlening mag verwachten. 

De website en de online-omgeving 
van een organisatie winnen steeds 
meer aan belang in de communicatie. 
Via onze website willen we een groter 
draagvlak creëren voor datgene waar 
we mee bezig zijn. We willen tegelijk 
relevante derden dichter betrekken bij 
onze werking.
Het is de bedoeling om een digitaal 
netwerk uit te bouwen, een soort band 

te smeden met ouders, omgeving 
gebruikers, leerkrachten, hulpverle-
ners, donateurs.... Om die band te 
maken brengen we bewust op diverse 
plaatsen ook persoonlijke verhalen, 
verhalen van lotgenoten. Dit zegt vaak 
veel meer over de manier waarop we 
binnen De Sleutel onze drughulpverle-
ning opzetten. Het kan ook een steun 
zijn voor allen die in hun omgeving 
iemand zien wegglijden in gebruik, een 
aanleiding om zelf toch de stap naar 
hulp te zetten...  

Interactief
Om een dergelijke band te creëren is 
het noodzakelijk om ook echt in con-
tact te treden met onze bezoekers, om 
interactief te zijn. De nieuwe website 
biedt dan ook diverse interactieve 
tools aan. Van op de homepage kan 
men bijvoorbeeld meteen doorklikken 
naar een test je kennis-tool rond het 
thema verslaving. 
Ook bieden we vlotter toegankelijk een 
reeks filmpjes en demo’s. Filmpjes die 
duidelijk aantonen wat drugs met je li-
chaam en je brein kunnen doen. Maar 

ook demo’s die tonen hoe we onze 
preventie in de praktijk brengen.
  
Verder poneren we elke maand een 
stelling (poll inspelend op onze 
standpunten) en formuleren we ook 
een vraag van de maand (inspelend 
op onze beschikbare FAQ). Op die 
manier leren we onze bezoekers beter 
kennen, (wat denken ze, wat zoeken 
ze...). Vragen waarop de bezoeker niet 
meteen een antwoord vindt, kunnen 
ook vlot gesteld worden. Zo kunnen 
we daar ook rekening mee houden bij 
de verdere uitbouw van de website. 

In het homepage luik ‘Verslaving’ bun-
delen we toegankelijke info over drugs. 
Wie de risico’s van gebruik natrekt, 
kan vlot overstappen naar het “voor 
wie hulp zoekt” luik of een aanmelding 
doen.

Een informatiezoektocht verbergt vaak 
een hulpvraag. Op diverse plaatsen 
is het mogelijk om ‘op een anonieme 
manier’ een vraag te stellen. Die filter 
laat ons toe om toch snel en gepast 
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Nieuwe website bedient meer doelgroepen
De Sleutel gaat interactief met cliëntgerichte website
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door te verwijzen.
Ook wie in dit infoluik over ver-
slaving aan het surfen is, kan snel 
aftoetsen of iemand al dan niet 
problematisch aan het gebruiken 
is (link naar de test je gebruik, via 
checklists,...).

Wie vroeger zijn gading in ons ruim 
info-aanbod vond, zal dankzij onze 
uitgebreide zoekfunctie vlot de weg 
blijven vinden.  Wie in detail wil weten 
waar De Sleutel voor staat (visietek-
sten, nieuwsarchief, standpunten,....)  
kan dit vanop de homepage meteen 
vinden. Daar staan ook onze vacatu-
res, vind je de FAQ, de link met onze 
sociale werkplaats en de contact- mo-
gelijkheid.

Groeien naar vlotter toeganke-
lijk cliëntgericht aanbod
Om de drempel naar de potentiële 
hulpzoeker te verlagen lanceerden 
we een eenvoudig te vinden online 
aanmeldingsformulier. Wie een hulp-
vraag stelt (een vraag om op gesprek 
te komen of voor een opname), krijgt 
meteen een bevestiging en een indi-
catie van timing inzake contactname. 

Dankzij de tool “test je eigen 
gebruik” willen we personen die 
hulp zoeken ook vlotter naar onze 
reguliere hulpverlening door laten 
stromen.  Onze website is dus voor-
lopig een digitale extra toegang tot 
onze face-to-face hulp.
We hebben in dit ‘Voor wie hulp 
zoekt’ luik heel praktische informatie 
gebundeld op maat van de gebruiker 
(wat mag je verwachten? iets voor 
mij? hoe lang duurt dit, hoeveel kost 
dit ...). 

Dankzij deze invulling willen we 
jongeren (die veel meer online zit-
ten) beter bereiken en ons hulp-
verleningsaanbod dichter bij de 
potentieel problematisch wordende 
druggebruiker en zijn/haar om-
geving brengen.  Zo willen we de 
zoektocht naar hulp veel makkelijker 
maken. 

We wensen echter ook een echt 
online aanbod uit te bouwen. Dit zal 
de druggebruiker die anoniem wenst 
te blijven, sneller over de streep 
trekken en zo de drempel verlagen 
naar hulp.

De uitbouw van dergelijk aanbod lijkt 
evident. De financiering blijkt echter 
een groot struikelblok. De reguliere 
hulpverlening wordt immers betaald 
op basis van caseload en face- to-
face gesprekken met therapeuten. 
Anonieme hulpverlening past niet in 
dat verhaal...
Vandaag zien we dat projectfinancie-
ring van soortgelijke experimenten 
(vb alcoholhulp.be) zelfs op de hel-
ling staat. 

Toekomst
We blijven echter overtuigd van 
de noodzaak en de troeven (ook 
opvangen wachtlijsten, voor nazorg, 
...) van online hulpverlenen. Vandaag 
bereiken we nog veel te moeilijk die 
personen die nog niet echt pro-
blematisch aan het gebruiken zijn. 
Indien we ook een online aanbod 
kunnen opstarten, zullen we de weg 
effenen voor jongeren, werkenden en 
vrouwen die momenteel de weg naar 
reguliere hulp te moeilijk vinden. 
Daar willen we in de toekomst dan 
ook werk van maken.

Hier vind je alle 
achtergrondinfo over 
onze organisatie

Hier vind je alle info 
over de Sociale Werk-
plaats De Sleutel



Drugverslaafden kampen met 
een kwalijke reputatie. Elke dag 
halen wel enkele druggerelateer-
de feiten het nieuws... Magistra-
ten worden er heel frequent mee 
geconfronteerd. Het is dan ook 
goed dat er initiatieven genomen 
worden die de samenwerking 
tussen justitie en drughulpverle-
ning faciliteren. Een goed voor-
beeld hiervan is het proefproject 
met de drugbehandelingskamer 
te Gent.  Een ander voorbeeld is 
een recent werkbezoek aan de 
Therapeutische Gemeenschap 
De Sleutel.
 

Zetten drugverslaafden op vrijwil-
lige basis de stap naar de hulpver-
lening? Het gebeurt, maar bij velen 
spelen drang en dwang toch een rol. 
Drang betekent dat kiezen voor een 
ontwenning aantrekkelijk gemaakt 
wordt. Dwang betekent dat er geen 
keuze meer is. Vrijwillig of onder ex-
terne druk in behandeling gaan, on-
derzoek leerde ons dat de resultaten 
van de behandeling niet verschillen 
en in beide situaties positief zijn. 
Verslaving kan leiden tot criminali-
teit. Bij de vervolging van criminele 
feiten kunnen alternatieve maat-
regelen overwogen worden. Is het 
niet beter dat drugverslaafden naar 
behandelcentra toegeleid worden in 
plaats van opgesloten worden in ge-
vangenissen? Het is verleidelijk om 
hier volmondig ja op te antwoorden, 
maar zo vanzelfsprekend is dit niet. 
Eén van de hinderpalen om dit te 

doen is dat justitie en hulpverlening 
héél andere werelden zijn en elkaar 
niet goed kennen. 

Daarom is het goed dat er initiatie-
ven genomen worden die tot doel 
hebben om de samenwerking tussen 
justitie en drughulpverlening te 
faciliteren. Een goed voorbeeld is 
het werkbezoek aan de Therapeu-
tische Gemeenschap De Sleutel te 
Merelbeke, georganiseerd door het 
Instituut voor Gerechtelijke Oplei-
ding. Op donderdagnamiddag 1 
december 2011 kregen een aantal 
rechters en parketmagistraten er 
een uitgebreide toelichting over de 
achtergronden van het model van de 
therapeutische gemeenschap, over 
de concrete hulpverlening die we 
aanbieden, over hoe de omgeving 
bij de behandeling betrokken wordt, 
over de behandelresultaten, de 
kostprijs,  het netwerk van De Sleutel 
en over de wijze waarop er kan door-
verwezen worden. 

In dit laatste verband was het 
ook nuttig om de werking van het 
Crisisinterventiecentrum (CIC) toe 
te lichten. Immers, detoxificatie, 
stabilisatie en individuele voorberei-
ding zijn meestal wenselijke stappen 
die gezet moeten worden voor de 
eigenlijke behandeling in de the-
rapeutische gemeenschap. Er was 
ook een boeiende uiteenzetting over 
hoe je kan zien dat een verslaafde 
verandert in de TG, hoe zijn praten, 
denken en voelen over zijn situatie 
geleidelijk aan verandert doorheen 
de maanden heen. Nadien gaven 
enkele bewoners een rondleiding 
door het gebouw. 

Vanuit De Sleutel hopen we dat deze 
concrete kennismaking die toch 
vele facetten van de behandeling 
in de therapeutische gemeenschap 
omvatte, zal toelaten om in de 
toekomst nog meer drugverslaafden 
een uitzicht te geven op een drug-
vrije toekomst.
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[nieuws uit het netwerk]

Magistraten op bezoek in  
Therapeutische Gemeenschap Merelbeke

Dagcentrum Brussel sluit noodgewon-
gen de deuren
Dagcentrum De Sleutel in Brussel heeft de deuren moeten sluiten. Vorig jaar 
werden nog heel wat tevergeefse pogingen gedaan om via een partnership de 
dienstverlening verder te waarborgen.
Het directiecomité van De Sleutel besloot eind vorig jaar in overleg met de 
Raad van Bestuur om over te gaan tot de sluiting van het dagcentrum De 
Sleutel te Brussel.  Het centrum is niet meer bereikbaar sinds 01-12-11. Al 
onze cliënten werden gericht doorverwezen of zijn met zorg afgerond.
We zijn tot deze beslissing gekomen gezien de te grote kwetsbaarheid van 
het dagcentrum te Brussel als gevolg van de onmogelijkheid om een volwaar-
dig samenwerkingsverband uit te bouwen met een lokale Brusselse partner. 
Zonder  partnership was het niet langer mogelijk om de dienstverlening daar 
te waarborgen.
Voor ambulante begeleiding kunnen onze cliënten nog steeds terecht in onze 
andere ambulante centra te Mechelen, Antwerpen, Gent en Brugge.
Voor dringende vragen i.v.m. cliënten kan u terecht bij onze andere ambulante 
centra of bij de centrale diensten van De Sleutel op het nummer 09/210 87 10.
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tot 2016 als terreinorganisatie voor preventie van 
middelengebruik in het onderwijs. Met “Cocaïne is 
geen fair trade”, het fonkelnieuwe onderdeel van het 
preventie-aanbod op maat van 16 à 17-jarigen is het 
Unplugged-pakket compleet. En op 20 april organi-
seert de dienst preventie ook een studiedag onder 
het motto “De Leerkracht is expert!?” 
Redenen genoeg om de dienst preventie in de kijker 
te zetten...

Unplugged, waarvoor staat dat?
Johan: Unplugged is de naam van het drugpreventiepak-
ket dat De Sleutel aanbiedt. Het bestaat uit handboeken, 
werkboeken en ondersteunend materiaal voor de drie 
graden van het secundair onderwijs. Het materiaal is voor 
elke graad verschillend opgevat. 
Voor de eerste graad bestaat Unplugged uit 12 (inter)ac-
tieve drugpreventielessen met veel ruimte voor het trainen 
van sociale vaardigheden. Deze lessen passen binnen het 
vak sociale vaardigheden of maatschappelijke vorming, 
het titularisuurtje en kan eventueel worden opgesplitst in 
verschillende vakken. Unplugged voor de tweede graad 
levert een schat aan ideeën, oefeningen en lesinhouden 
voor het samenstellen van een leerrijke projectdag of –
week rond het thema drugs. In de tweede graad is er nog 
weinig mogelijkheid binnen het curriculum om bijvoor-
beeld 12 lessen te implementeren. Veel scholen kiezen 
er voor om de leerlingen een dag onder te dompelen in 
deze materie en eens expliciet bij alcohol en drugs en 
druggebruik stil te staan. Ons materiaal is hier de perfecte 
ondersteuning. Zopas hebben we ook materiaal voor de 
derde graad, Unplugged, (g)een vak apart, gelanceerd. 

Vanwaar de naam ‘(g)een vak apart’?
Johan: We krijgen soms de vraag waar drugpreventie zou 
kunnen passen in een derde graad. Het curriculum zit 
barstensvol. Geen tijd meer voor lessen sociale vaardig-
heden of leuke projectdagen. Dat is nu eenmaal zo. Maar 
leerkrachten kunnen binnen hun vak meer doen dan ze 
denken. Je hebt geen ‘apart vak’ nodig om aan preventie 
te doen. Je kan de jongeren veel inzicht bijbrengen in je 
eigen vak. Biologie bijvoorbeeld. Stilstaan bij de invloed 
van drugs op de hersenen is een ideale herhaling van de 
werking van de hersenen. Binnen de levensbeschouwelijke 
vakken een les filosoferen over genot, wat is het, is dit nu 
goed of slecht,… In het vak economie, wanneer je even wil 
stilstaan bij fair trade, kan je het misschien deze keer niet 

hebben over koffie en bananen maar over cocaïne (lees 
meer op blz 10).

Heeft drugpreventie in de derde graad nog zin?
Johan: Uiteraard is de kans groter dat jongeren van 17 jaar 
al in contact kwamen met drugs, maar dat is zeker niet 
het geval voor de meeste jongeren. Sommige jongeren 
hebben hun eerste contact pas tijdens hun studententijd. 
Veel jongeren zijn op die leeftijd ook al meer geneigd om 
hun gedrag en beslissingen te overpeinzen. Waar een 
puber van 14 nog vaak irrationele beslissingen neemt 
(sterk werkend beloningscentrum in de hersenen), is een 
17-jarige reeds makkelijker in staat zijn prefrontale cortex 
(redeneren, plannen) te laten gelden.  
Het materiaal voor de drie graden kan trouwens per-
fect aanvullend gebruikt worden. Het zorgt er voor dat 
jongeren op regelmatige tijdstippen stilstaan bij drugge-
bruik. Een eenmalige actie heeft minder effect. Herhaalde 
activiteiten zorgen voor een meer zelfstandig ingenomen 
en onderbouwd standpunt bij de jongeren.

[preventie in de kijker]

Drugpreventie is (g)een vak apart!
De dienst preventie van De Sleutel aan het woord.
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Johan Van de Walle werkt reeds 12 jaar op onze dienst preventie 
en geeft training aan leerkrachten. Bij aanvang vooral rond sociale 
vaardigheden in het basisonderwijs. Nu hoofdzakelijk in secun-
daire scholen met het preventiepakket Unplugged.
Joke De Kimpe werkt anderhalf jaar op de dienst. Ze heeft al en-
kele jaren ervaring in de preventiesector en vervolledigt samen met 
Yannick Weyts (rechts), die de administratie verzorgt, het team. 

In het vak economie, wanneer je het 
wil hebben over fair trade, kan je het 
misschien deze keer niet hebben over 
koffie en bananen maar over cocaïne. 



Zijn leerkrachten best geplaatst om het met 
jongeren te hebben over drugpreventie?
Joke: In het verleden werden we vaak gevraagd om 
gedurende een uur of twee een voordracht te geven aan 
jongeren. Wij als zogenaamde expert weten immers op 
elke vraag te antwoorden. Van een leerkracht kan niet 
verwacht worden dat zij overal expert in zijn. Dat is gro-
tendeels waar en we hebben dan ook veel begrip voor dit 
standpunt. Maar wij missen wél die unieke band die de 
leerkracht heeft met zijn leerlingen. Hij of zij weet waar de 
gevoeligheden liggen, weet op voorhand welke oefening 
bij welke klasgroep zal aanslaan of niet. En de leerkracht 
blijft ook ter beschikking voor eventuele vragen of proble-
men. Wij komen, doen 2 uur ons ding en dat is het dan. 
Minder effectief...

Het is trouwens zo dat ze helemaal geen drugexpert moe-
ten zijn om het te kunnen hebben over drugs. Kennisover-
dracht is maar een klein onderdeel van drugpreventie. Een 
training kan de onzekerheid wegnemen en de leerkrachten 
goesting doen krijgen om aan de slag te gaan met deze 
boeiende topic. De reacties na de training zijn meestal 
zeer positief. Op onze studiedag van 20 april gericht op 
directies, leerkrachten en preventiewerkers gaan we hier 
dieper op in.

Jullie trainingen worden ondersteund door de 
Vlaamse overheid?
Joke: We krijgen al jaren een subsidie voor onze trainin-
gen. Sinds 2012 zijn we erkend als ‘terreinorganisatie voor 

vaardigheidstraining rond preventie van middelengebruik 
in het onderwijs’. Een hele mond vol. Het komt erop neer 
dat de overheid op lange termijn onze activiteiten steunt. 
Ook zij zien in dat het waardevol is om te investeren in 
drugpreventie op school en dat leerkrachten hier wel wat 
ondersteuning kunnen gebruiken.
En hoe kan je het best op lange termijn ondersteunen? 
Train de leerkrachten zodat zij zich voldoende zelfzeker 
voelen om met drugpreventie aan de slag te gaan.

Betekent dit dat jullie niet meer naar de scholen 
zelf gaan?
Johan: We doen geen losse voordrachten voor jongeren 
meer. We willen de scholen wel ondersteunen in het im-
plementeren van een projectdag op school. Als een school 
zo’n projectdag plant en dit niet op eigen houtje ingevuld 
krijgt, hebben we een mooi aanbod: we trainen de leer-
krachten een halve dag enkele weken voor de projectdag, 
steunen hen de dag zelf en nemen zelf nog een deeltje op 
ons (zo behouden we de voeling met de praktijk). Achteraf 
bespreken we met de leerkrachten hoe het is verlopen en 
wat we de volgende keer kunnen aanpassen.  

Dat is een grote investering, ook voor de school.
Johan: De kostprijs is inderdaad gelijk aan 1,5 dagen vor-
ming. Die kost betaalt zich echter de volgende jaren terug. 
Leerkrachten kunnen daarna zelf aan de slag en hebben 
geen moeite meer om een projectdag zelf te organiseren 
en te begeleiden. Voor scholen met een eerder kansarm 
publiek (> 35% GOK leerlingen) hebben we een aange-
paste prijssetting. Zo willen we ook deze scholen de kans 
geven om van dit aanbod te genieten. 

Kunnen leerkrachten er op vertrouwen dat het 
Unplugged-materiaal effectief invloed heeft op 
het verminderen van druggebruik?  
Joke: Al ons materiaal is gebaseerd op de criteria voor 
effectieve drugpreventie die door het Europees Waarne-
mingscentrum voor drugs en drugsverslaving (1) werden 
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Sinds 2012 worden we erkend 
als ‘terreinorganisatie voor vaar-
digheidstraining rond preven-
tie van middelengebruik in het 
onderwijs’. 

Op 20 april organiseren we een 
studiedag met als titel ‘De leer-
kracht is expert!?’ 
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opgesteld. Dit houdt in dat ons materiaal 
aandacht schenkt aan sociale vaardig-
heden, kennis bijbrengt op maat van de 
jongere, actief en interactief is en op deze 
wijze ook sociale invloed ten volle benut. 
Dat er m.a.w. ook aandacht is voor nor-
movertuiging. Dit laatste wil zeggen dat 
we bij jongeren het beeld trachten te corri-
geren dat ze hebben: jongeren denken dat 
iedereen drugs gebruikt, dat dit de norm is 
en dat het dan ook maar ‘normaal’ is dat 
je dit doet. Uit cijfergegevens blijkt inder-
daad dat jongeren het gebruik overschat-
ten. Gebruik is echter niet de norm, het 
is eerder een kleine groep of zelfs de uit-
zondering die drugs gebruikt (lees ook blz 
12). Tot deze conclusie kunnen jongeren 
komen door de juiste cijfers te bekijken 
maar nog beter door met elkaar te praten 
over druggebruik. Zo horen ze van elkaar 
dat het merendeel van hun klasgenoten 
helemaal niet zo positief staat tegenover 
drugs. Als leerkracht deze communicatie 
op gang brengen is van groot belang.

Ons materiaal van de eerste graad heeft 
nog een extra meerwaarde. Het werd 
dankzij de inbreng van een Europees 
netwerk aangemaakt en ook op Europees 
niveau onderzocht. Door middel van een 
onderzoek met test- en controlescholen, 
(randomised controlled trial) werd vastge-
steld dat het Unplugged programma posi-
tieve resultaten opleverde. Er was minder 
kans op dronkenschap, dagelijks roken en 
cannabisgebruik tijdens de laatste maand. 

Reageer op dit artikel: redactie@desleutel.
be 

Meer info op: www.desleutel.be/professio-
nals/preventieaanbodvoorleerkrachten

(1) EWDD staat in het Engels voor European 
Monitoring Centre for Drugs and Drug Ad-
diction (www.emcdda.europa.eu)

Vrijdag 20 april 2012
HUB – Hermesgebouw 
Warmoesberg 43, 1000 Brussel
Dichtbij Centraal Station 

Een leerkracht of een expert. Wie geeft het best preventie? Vaak 
wijzen beiden naar elkaar. Gregor Burkhart van het European Moni-
toring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA, Lissabon), 
een raadgever van het kabinet van minister Vandeurzen en enkele 
sprekers vanuit de praktijk geven hun standpunt en argumenten 
weer. Tom Palmaerts (trendwatcher) bekijkt dit vanuit het oogpunt 
van de jongere.  

9u - 9u30: Onthaal
9u30: Inleiding 
 Damien Versele, Algemeen directeur De Sleutel
9u45: Effectieve drugpreventie op school, een pleidooi voor de 

getrainde leerkracht    
 Gregor Burkhart, Senior Scientific Analyst – Prevention, 

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addic-
tion (EMCDDA) (Engels)

10u30: Drugpreventie in het Vlaams onderwijs, wie ondersteunt?
 Luc Vuylsteke de Laps, Raadgever Preventieve gezond-

heidszorg Kabinet van Vlaams minister Vandeurzen
10u45: Pauze
11u15: Praktijkvoorbeeld: de leerkracht getuigt
11u45: De nieuwe helden van de jongeren. Door wie laten ze 

zich beïnvloeden?
 Tom Palmaerts, trendwatcher Trendwolves
12u30: Middagpauze met broodjes
13u30: Keuze 1: Workshop, proef Unplugged (leerkrachten, 

praktijk)
 Joke De Kimpe, preventietrainer De Sleutel
 Keuze 2: Unplugged, van intentie tot implementatie 

(directies, beleid)
 Johan Van de Walle, preventietrainer De Sleutel
15u: Koffie

Kostprijs: 40 euro
Inschrijven via www.desleutel.be.  
Na uw inschrijving krijgt u meer details voor de betaling.

UITNODIGING_STUDIEDAG20april2012_conv   1 22/02/12   16:44



Sinds dit schooljaar genieten de jongeren die het behan-
delprogramma in het Residentieel Kortdurend Jongeren-
programma (RKJ) te Eeklo volgen, opnieuw onderwijs. Het 
onderwijsproject is mogelijk dankzij de erkenning via de 
samenwerking met de UZ-school van de stad Gent en de 
steun vanwege de provincie Oost-Vlaanderen.  De klassen 
werden in december officieel opengesteld. 

Het RKJ - erkend door het RIZIV als revalidatiecentrum en 
door het Agentschap Jongerenwelzijn als project - biedt 
een residentieel behandelingsprogramma voor 12 jongens 
en meisjes met een verslavingsproblematiek.  In 2010 
werden 45 jongeren opgenomen.

Dankzij dit nieuwe project kunnen we veel actiever met de 
jongeren inzetten op onderwijs. We hebben 2 deeltijdse 
onderwijskrachten in dienst die meer geïntegreerd in het 
programma les kunnen geven. Voorlopig vinden de lessen 
plaats binnen het bestaande gebouw van het RKJ. Hier-
voor werd een lokaal omgebouwd en opgesplitst in twee 
lokalen waardoor ook in kleine groepjes of individueel les 
kan worden gegeven.

Er wordt volop gewerkt aan de bouw van een nieuw 
klaslokaal op de site van het RKJ,  los van het bestaande 
hoofdgebouw. Op deze wijze willen we de school maxi-
maal integreren binnen het bestaande aanbod, maar toch 
ook waken over de eigenheid van de school. We verwach-
ten dat dit nieuwe gebouw operationeel zal zijn tegen 
september 2012. De fondsenwerving voor de realisatie van 
dit nieuwbouwproject is volop aan de gang.
 
De jongeren (tussen 12  en 18 jaar) die het behandelpro-
gramma in het RKJ De Sleutel volgen, zijn allemaal leer-
plichtig. Tijdens het residentiële behandelprogramma in het 
RKJ wordt heel veel aandacht gegeven aan re-integratie van 
de jongeren en aan de ontwikkelingstaken die eigen zijn aan 
de adolescentie. Onderwijs speelt hier een zeer belangrijke 
rol in. De grote meerderheid van onze cliënten heeft reeds 
het hele “watervalsysteem” van het onderwijs doorlopen en 
presteren ver onder hun mogelijkheden. Ze hebben vaak 
reeds een achterstand van meerdere schooljaren.

Onderwijs aanbieden via de thuisschool is voor hen geen 
optie. Tijdens de opname is het ook niet mogelijk om aan 
te sluiten bij het reguliere onderwijs. 

Tot vorig schooljaar konden de jongeren in het RKJ tijdens 
het residentiële programma wel onderwijs genieten. In de 

praktijk gebeurde dit in samenwerking met Groep Intro, 
die in de instelling deeltijds onderwijs kwam voorzien. 
Eind schooljaar 2009-2010 werd dit om besparingsrede-
nen vanuit het ministerie van Onderwijs stopgezet.

Het huidige project moet eerst twee jaar operationeel zijn 
voordat het in aanmerking komt voor subsidiëring. Om 
deze twee jaar te overbruggen en om te kunnen voorzien 
in de nodige infrastructuur en werkmiddelen, is de Sleutel 
nog op zoek naar extra middelen. De opstart van dit 
schoolproject is mede mogelijk dankzij prefinanciering 
van het personeel via ondersteuning van de provincie en 
dankzij een gift vanuit het mecenaat van KBC.
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Opnieuw onderwijs  
voor jongeren RKJ

Actief op dag van de zorg
Het Crisisinterventiecentrum (CIC) van De Sleutel zette 
op zondag 18 maart de deuren open voor het grote pu-
bliek. Die dag vond de eerste editie plaats van de "Dag 
van de Zorg". Ons netwerk kwam naar buiten in het CIC 
te Wondelgem met een ‘expertenbeurs’ en een ‘job-
beurs’. Het centrale uitgangspunt voor beide was: "Kom 
naar het CIC en stel de vragen die je nooit kon/wilde/
durfde stellen!" Voortaan wordt de Dag van de Zorg elk 
jaar op de derde zondag van maart georganiseerd. In to-
taal namen 170 organisaties deel aan deze eerste editie.

Ga naar onze website en 
check onze vacatures.

Dankzij dit nieuwe project kan het RKJ veel actiever inzetten op 
onderwijs. Twee deeltijdse onderwijskrachten kunnen nu meer 
geïntegreerd in het programma les geven (Lien en Katinka op 
de foto samen met de coördinator Katinka De Geyter van de 
ziekenhuisshool).
Foto: © Joeri Seymortier
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Op 26 januari 2012 vormde Het 
Pand in Gent het decor voor de 
openbare doctoraatsverdediging 
van collega Veerle Raes. Met verve 
toonde ze aan dat het gebruik van 
gestandaardiseerde instrumenten 
in de verslavingszorg en het geven 
van feedback aan de cliënt gun-
stige effecten heeft. De jury loofde 
het werkstuk en proclameerde 
haar tot ‘Doctor in de Medische 
Wetenschappen’. Proficiat!

Commissie
26 januari 2012. De ‘Oude Infirmerie’ 
in het Congrescentrum Het Pand loopt 
vol. Familie, vrienden en collega’s ko-
men Veerle Raes (dienst Wetenschap-
pelijk Onderzoek en Kwaliteitszorg) 
een hart onder de riem steken voor de 
openbare verdediging van haar docto-
raat. In toga gehuld neemt de 9-kop-
pige examen- en begeleidingscom-
missie plaats op de eerste rij. Zoals 
het een commissie betaamt, heeft ook 
deze commissie een welbepaalde taak: 
het proefschrift beoordelen. Stipt om 
17u30 opent Prof. De Bourdeaudhuij 
de plechtige zitting. De promovenda 
krijgt het woord om in de afgemeten 
tijd van 35 minuten haar doctoraatson-
derzoek voor te stellen (*).

Missie 
Tijdens de presentatie wordt het snel 
duidelijk: Veerle Raes heeft een ‘missie’, 
een doel dat verwezenlijkt dient te wor-
den. Met een bagage van 30 jaar weten-
schappelijk onderzoek in de gezond-
heidszorg, ligt haar focus meer dan ooit 
op kwaliteitszorg in de verslavingszorg. 
Met het oog op het verminderen van 
de drop-out in de verslavingszorg, is 
het zaak de zorg te verbeteren en de 
kwaliteit van deze zorg te beoordelen. 
Concreet rees de vraag of het gebruik 
van gestandaardiseerde instrumenten 
bijdraagt tot een hogere behandelings-
trouw. Om deze vraag te beantwoor-
den, zette Veerle Raes als het ware een 

‘experiment’ op; geen experiment met 
witte muizen in een laboratorium maar 
met mensen ‘in real life’. Op basis van 
een zorgvuldig opgezet onderzoek in de 
ambulante centra van De Sleutel is de 
conclusie onweerlegbaar. Het gebruik 
van meetinstrumenten is niet alleen 
een hulpmiddel in de begeleiding, maar 
heeft bovendien een gunstig effect op 
de behandelingstrouw. 

Transmissie 
Echter, het inzetten van deze instru-
menten op zich volstaat niet om 
drop-out tegen te gaan. Veerle Raes 
toont overtuigend aan dat het geven 
van feedback aan de cliënt een cruciale 
component is bij elk van de instrumen-
ten. Niet toevallig kiest ze voor het 
beeld van de draadtelefoon: een po-
pulair geluidsexperiment bij kinderen 
waarbij de strakke draad fungeert als 
transmissielijn voor het overbrengen 
van signalen.
Maar er is niet alleen de transmissie 
tussen cliënt en begeleider. Tegelijk 
roept de draadtelefoon het beeld op 
van de onderzoeker en de praktijk-
werker die met elkaar verbonden zijn. 
De rode draad in het onderzoek van 
Veerle Raes is de maximale verbinding 
met de praktijk en de vertaling van de 
onderzoeksresultaten in de organisa-
tie. Steevast houdt ze het als doel voor 
ogen: haar onderzoek moet de mede-
werkers en de praktijk dienen; anders 
dient het tot niets. De medewerking 
en aanwezigheid van het werkveld op 
haar verdediging doen haar dan ook 
veel deugd.

Permissie 
Na de toelichting is de jury aan zet. Nu 
komt Veerle Raes helemaal op dreef 
en etaleert ze haar gedrevenheid en 
betrokkenheid. ‘Straightforward’ ver-
dedigt ze zich en worden de kritische 
vragen van de juryleden stuk voor stuk 
gecounterd. Het oordeel van de jury is 
unaniem: het doctoraatsonderzoek is 
een origineel, goed doorwrocht, kwa-
liteitsvol en helder werkstuk. Na een 
korte beraadslaging volgt de plechtige 
proclamatie en verleent de jury Veerle 
Raes de permissie om voortaan de titel 
van ‘Doctor in de Medische Weten-
schappen’ te dragen.
Meer zelfs: sommige juryleden 
zijn dermate geïnspireerd door het 
onderzoek dat ze ‘met spoed’ willen 
overgaan tot samenwerking. Ook Prof. 
De Maeseneer, compagnon de route, 
beklemtoont dat het onderzoek een 
belangrijke nood invult in Vlaanderen 
en hij breekt een lans voor meer ‘real 
life’-onderzoek aan de Gentse Univer-
siteit. 
Aldus vindt de oproep van Veerle 
Raes voor een cultuur van scientist-
practitioners en practitioner-scientists 
meteen gehoor. Een bekroning voor 
vele jaren van onverdroten arbeid. 
Proficiat Veerle!

(*) Raes, V. (2012). Assess and give 
feedback! The effect of using assess-
ment instruments on substance-abuse 
outpatients’ adherence to treatment. 
Thesis submitted in fulfilment of the 
requirements for the degree of Doctor in 
Medical Sciences. Ghent University

[wetenschappelijk onderzoek]

Van commissie over missie naar trans- en 
permissie Collega Veerle Raes wordt Doctor in de Medische Wetenschappen
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De dienst Preventie van De Sleutel 
heeft vanaf nu voor jongeren van alle 
leeftijden van het secundair onderwijs 
een degelijk pakket drugspreventie! 
Dankzij het train de trainer-aanbod 
van De Sleutel kunnen leerkrachten 
er meteen mee aan de slag. Tabak, 
alcohol en drugspreventie, gezond-
heidsopvoeding, vakoverschrijdende 
eindtermen, welbevinden op school… 
Vanuit deze brede visie ontwikkelde 

De Sleutel voor elke graad een degelijk 
preventieaanbod. Voor de derde graad 
is ons aanbod fonkelnieuw! Naast het 
bruikbare materiaal ontwikkelden we 
interactieve trainingen voor leerkrach-
ten. De vakleerkracht is de expert!  
Het Unplugged-aanbod is hierdoor nu 
compleet. 
De dienst preventie stelt haar materi-
aal en trainingen kort voor.  

NIEUW Unplugged 3de graad: 
(g)een vak apart
Is het zinvol om voor leerlingen 
van de 3de graad van het secundair 
onderwijs nog preventieactiviteiten 
te ontwikkelen? Deze jongeren op de 
drempel van de adolescentie hebben 
hun keuze vaal al gemaakt. Vele jon-
geren, zo niet de meesten kiezen voor 
niet gebruik van middelen en gaan 
op een verstandige manier om met 
alcohol. Een deel van onze jongeren 
gebruikt sporadisch, experimenteert 
of heeft het gebruik van cannabis ge-
integreerd in zijn dagdagelijkse bezig-
heden. De jongste breinonderzoeken 
geven duidelijk aan dat de hersenen 
van jongeren groeien tot ze 23 jaar 
oud zijn. Tijdens deze ontwikkeling is 
de vorming van de prefrontale cortex 
van groot belang voor een gelukkig en 
succesvol volwassen leven. Daarnaast 
weten we dat het gebruik van psycho-
actieve middelen, zowel legale als ille-
gale middelen, nefaste gevolgen heeft 
voor de groei van deze zo belangrijke 
prefrontale cortex. 
Wetenschappelijke argumenten aan-
brengen rond de risico’s van gebruik 
is voor deze leeftijdsgroep zeker 
zinvol. Experimenterende en gebrui-
kende jongeren kunnen erdoor in een 
onevenwicht worden gebracht. Jonge-
ren die de keuze maakten om niet te 
gebruiken vinden daarin voldoende 
argumenten voor hun gezonde levens-
keuze. Ze worden door deze lessen 
aangemoedigd en gesterkt om deze 
gezonde levensstijl verder te zetten. 
Dit samen met het vormen van hun 
persoonlijkheid kan preventief werken. 
De lessen worden het best door de 
vakleerkrachten gegeven. Ze gebrui-
ken daarbij het best deze lessen die 
ook in het curriculum van de school 
voorkomen. Het pakket van de derde 
graad bestaat uit een aanbod voor ver-
schillende vakken, biologie of chemie 
(drugs en de hersenen), maatschap-
pelijke vorming, aardrijkskunde of 
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Unplugged 
is compleet!

Leerkrachten brengen de nieuwe inzichten over aan hun collega’s.  
Training Drugs and the brain, Leuven 2012

Alcohol en de hersenen, wat zijn de gevolgen. Training Drugs and the brain, Leuven 2012
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levensbeschouwing, literatuur,… De 
lessen met nauwkeurig uitgeschreven 
doelstellingen, verwijzingen naar de 
vakoverschrijdende eindtermen, inter-
actieve activiteiten en een schat aan 
concreet beeldmateriaal. Leerkrachten 
die reeds training volgden zijn lovend 
over de bruikbaarheid ervan. Via onze 
website kan u dit materiaal bestellen. 

Unplugged 1ste graad: aan de 
slag met sociale vaardigheden
12 (inter)actieve drugpreventieles-
sen met veel ruimte voor het trainen 
van sociale vaardigheden. Europees 
ontwikkeld en door middel van een 
randomised controlled trial getest en 
effectief bevonden. Deze lessen pas-
sen binnen het vak sociale vaardighe-
den of maatschappelijke vorming, het 
titularisuurtje of kunnen opgesplitst in 
verschillende vakken. Wenst u een pak-
ket te bestellen: ga naar het bestelfor-
mulier op www.desleutel.be 

Unplugged 2e graad: inspiratie 
voor uw projectdag
Een schat aan ideeën, oefeningen en 
lesinhouden voor het samenstellen 
van een projectdag of –week rond het 
thema drugs. 
Handleiding 6 euro, werkboek 3 euro*.
Vaak gebruiken scholen ons materiaal in 
combinatie met een toneel of een film.

NIEUW: De Sleutel begeleidt 
uw projectdag op school
Heeft u toch wat twijfels over hoe u 
zo’n projectdag nu precies aanpakt? 
Wij willen leerkrachten graag begelei-
den.
Voor 540 euro (excl. verplaatsings-
kosten) komt een medewerker naar 
uw school voor een halve dag training 
van de begeleidende leerkrachten, 1 
volledige dag ondersteuning tijdens 
de projectdag en een nabespreking en 
evaluatie. 

Broederschool, Sint-Niklaas, Sleutelspel 2009 – de leerlingen overleggen

Scholen met meer dan 35% GOK-leerlingen maken kans op een sterk geredu-
ceerd tarief.

Open trainingsdagen, nu met gratis follow-upmoment!
Tijdens onze trainingsdag maakt u kennis met het Unplugged-materiaal en kan u 
zelf de meerwaarde van deze pakketten ondervinden. De training is (inter)actief 
opgevat, net zoals al onze materialen.

09/10/2012 08.45-16.00 Hasselt
11/10/2012 08.45-16.00 Kortrijk
16/10/2012 08.45-16.00 Turnhout
18/10/2012 08.45-16.00 Gent
       
29/01/2013 08.45-16.00 Kortrijk
31/01/2013 08.45-16.00 Hasselt
05/02/2013 08.45-16.00 Gent   
07/02/2013 08.45-16.00 Turnhout

Wie een training volgt, verhoogt zijn kansen op een succesvolle implementatie. 
Hier dragen ook onze gratis follow-upmomenten toe bij. 

Heeft u nog vragen, mail naar yannick.weyts@fracarita.org.
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Tijdens projectdagen of “sleutel-
spelen” is één van de stellingen 
waar leerlingen over discussiëren: 
“het drugbeleid op onze school is 
te laks”. Wat je dan als leerkracht 
of begeleider te horen krijgt, blijkt 
achteraf vaak een “eye-opener”. 
Bij pubers komt in de discussie 
echter altijd één constante terug: 
“als het maar duidelijk en recht-
vaardig is”. 

Hoe druggebruik bespreekbaar 
maken? 
Alle scholen in Vlaanderen laten zich 
voor hun drugbeleid leiden door de 
brochure “Drugbeleid op school”. 
Vanuit de dienst preventie van De 
Sleutel adviseren we aan alle scholen 
die hun drugbeleid willen bijstellen 
eerst deze uitgave van de Vereniging 
voor Alcohol- en andere Drugproble-
men (VAD) bij de hand te nemen.
De map ‘Drugbeleid op school’ bevat 
degelijke informatie over de drie pij-
lers waar elk drugbeleid op gebaseerd 
is: regelgeving, begeleiding en edu-
catie & structurele maatregelen. Wij 
adviseren scholen die hun drugbeleid 
willen evalueren of herdenken om de 
brochure als leidraad te gebruiken, 
eventueel met begeleiding door een 
plaatselijke preventiewerker of een 
medewerker van het Centrum voor 
Geestelijke Gezondheid. Ook bij onze 

dienst preventie kan steeds advies 
worden ingewonnen.
Een pijnpunt dat directies en leer-
krachten tijdens trainingen aange-
ven is: “hoe herkennen we zo vlug 
mogelijk de leerlingen die drugs en/
of alcohol gebruiken en misbruiken?” 
Als in de school een acute problema-
tiek aanwezig is, grijpen leerkrachten 
graag naar drastische maatregelen: 
politiehonden, drugscontroles, uri-
necontroles, …  Misschien zijn deze 
maatregelen in sommige situaties 
wel te rechtvaardigen, maar meestal 
schieten ze hun doel voorbij. 
We lichten hier in een notendop en-
kele aandachtspunten en valkuilen toe 
als het gaat om begeleiden van leer-
lingen. De belangrijkste opdracht van 
leerkrachten is lesgeven. Leerlingen 
voorbereiden op het uitoefenen van 
een beroep of degelijk voorbereiden 
op voortgezet onderwijs. We weten uit 
ervaring dat alcohol- en druggebruik 
de normale ontwikkeling en groei 
van leerlingen vaak dwarsboomt. Als 
school kan men zich enkel focus-
sen op het observeerbaar gedrag dat 
leerlingen stellen. Leerlingen worden 
aangesproken als hun functioneren 
onder een bepaald niveau daalt. Dit 
minder functioneren toont zich vaak 
in ondermaatse resultaten, te pas-
sief of juist agressief gedrag, te laat 
komen, spijbelen, … Over de oorzaken 
van het minder functioneren hebben 

we vaak het raden. Maar als er een 
vermoeden is van gebruik, spreekt een 
opvoeder dat vermoeden het best zo 
vlug mogelijk uit. Natuurlijk altijd als 
een vermoeden. Maar het gesprek is 
gestart en als de leerkracht een goede 
relatie heeft met zijn/haar leerlin-
gen kan het probleem aangepakt 
worden. Vaak zijn zorgleerkrachten 
of coördinatoren verantwoordelijk 
voor het begeleiden van leerlingen. 
Deze leerkrachten verrichten op vele 
scholen prachtig werk. Vaak hebben 
ze zich bijgeschoold in motivationele 
gespreksvoering. Zij beseffen dat 
leerlingen die door (beginnend) drug-
gebruik uitvallen niet op één twee drie 
hun gedrag veranderen. Het begin-
nend gebruik biedt voor de leerling 
betekenisvolle voordelen. Maar pro-
fessionele zorgleerkrachten laten het 
bewustzijn bij deze jongeren groeien. 
Dit doen ze door vooral te werken op 
het versterken van persoonlijke en so-
ciale vaardigheden. Een lang proces. 
Maar zeker de moeite waard. 

Valkuiken
We willen scholen nog even 
behoeden voor enkele valkuilen. 
Leerlingen die hun problemen 
tonen in agressief en opstandig 
gedrag worden vlug gehoord. 
Leerlingen die hun problemen 
verinnerlijken vallen vaak door de 
mazen van het net. Doordat ze 

Goede praktijk op school  
Tips bij de begeleiding van leerlingen met een beginnende drugproblematiek.
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ook met rust gelaten. Een goede 
opvoeder merkt dit op en gaat 
ook met deze leerling in gesprek. 
Sommige begeleidende leerkrach-
ten gaan vanuit hun zorgende 
kwaliteit doorslaan in bemoede-
ring. Ze nemen op die manier 
alle verantwoordelijkheid van de 
leerling weg en geven de leer-
ling de kans om te manipuleren. 
Sommige leerlingen kunnen 
vanuit hun situatie zeer gekwetst 
zijn, het zeer moeilijk hebben en 
verdienen alle ondersteuning. 
Maar het ontslaat die leerlingen 
er nooit van om hun eigen verant-
woordelijkheid op te nemen. Ook 
zorgende leerkrachten hebben de 
uitdaging om leerlingen te prik-
kelen, een stapje vooruit te zetten 
en zich niet te wentelen wentelen 
in zelfbeklag en zelfmedelijden. 
Het is de taak van de school om 
leerlingen te begeleiden door hun 
moeilijke jaren van de puberteit. 
In problematische situaties is het 
belangrijk om de balans in even-
wicht te houden tussen onder-
steunen en verantwoordelijkheid 
laten nemen. 
Wenst u meer informatie over 
drugbeleid dan kan u altijd terecht 
bij VAD (www.vad.be) of bij onze 
dienst preventie (09 231 81 92).   

Als je ervan overtuigd bent dat 
de meeste 15-jarigen weed roken, 
wordt dat voor jou de norm. Vele 
jongeren gaan zich volgens die 
norm gedragen. Zo krijgt men on-
terecht de indruk dat alle jongeren 
tegenwoordig aan de drugs zitten.
 

Echter, niet alle jongeren gebruiken 
weed. Cijfers [1] wijzen uit dat de 
meeste jongeren nooit illegale drugs 
gebruiken. Niet meer dan 12 % van 
de 15 à 16-jarigen  in Vlaanderen 
heeft de laatste maand echt canna-
bis gerookt. Niet weinig, maar toch 
veel te weinig om de norm te zijn.  
Meestal blijft het gebruik beperkt 
tot experimenteren en stopt het na 
verloop van tijd. Iets minder dan een 
kwart van de 15 à 16-jarigen heeft ooit 
al eens met cannabis geëxperimen-
teerd. 19% van deze leeftijdsgroep 
gebruikte het voorbije jaar cannabis. 
Hoe verklaren we dit fenomeen?

Perceptie en normative belief
Als jongeren ervan overtuigd zijn dat 
de meeste 15-jarigen weed roken, 
wordt dat voor hen automatisch de 
norm. Zo gaan die jongeren zich vol-
gens die norm gaan gedragen. Meest-
al is het een gepercipieerde norm. Of 
anders gesteld: de tiener kiest eerder 
om drugs te gebruiken als deel van 
het proces van groepsvorming, eerder 
dan groepsdruk. Vrienden kiezen voor 
elkaar en vormen groepen op basis 
van attitudes die ze al hebben. Open 
staan voor riskant gedrag en drugge-
bruik zijn zo’n attitudes. 

Het programma 'Unplugged' voor de 
eerste graad middelbaar onderwijs 
is het eerste Europese schoolpre-
ventieprogramma dat op effectiviteit 
geëvalueerd is [2]. Een innoverend on-
derdeel van dit preventieprogramma 
is de aandacht voor 'normative belief'. 

De theorie van reasoned action [3] 
gaat ervan uit dat je redeneert met de 
informatie die je hebt en zo beslist 
of je iets gaat doen. Want je bent je 
bewust van de eventuele gevolgen 
van je gedrag. Je intentie om een drug 
te gebruiken is dus een belangrijke 
voorspeller ervan.
Die intentie wordt dan weer bepaald 
door drie factoren t.o.v. dat gedrag:
1. Je attitude (heb je het gevoel dat 

het goed is of juist verkeerd?)
2. Je normative belief of normover-

tuiging  (hoe denk je dat andere 
mensen daarover denken en volg 
je dat?)

3. Je controlegevoel (denk je dat je 
er zelf controle over hebt of je het 
gaat doen?) 

Door een valse indruk en niet-gefun-
deerde veronderstellingen, overschat 
je hoeveel mensen er drugs gebrui-
ken. Daardoor begin je daar eerder 
mee. Deze redenering werkt in twee 
richtingen: (a) je vindt een gemak-
kelijk argument dat je drugs gebruikt: 
alle anderen van mijn leeftijd roken 
cannabis of (b) je hebt een gekleurde 
indruk gekregen en doet wat je veron-
derstelt dat er van je verwacht wordt: 
ik wil erbij horen. Dit is je normover-
tuiging over drugs.

[misvatting over verslaving]

Alle jongeren 
gebruiken weed!?

Mijmeringen bij een 
decreet
Aandachtige lezers merkten 
in ons vorig nummer dat een 
deeltje van de column van 
Bert Quintelier minder correct 
geplaatst was. Onze excuses 
hiervoor. Lees de integrale 
tekst opnieuw via http://www.
desleutel.be/overdesleutel/
nieuws/nieuwsarchief

Het thema drugs is nog veel 
meer taboe, dan we soms wel 
denken. Drugs praat erover... 
het is geen holle slogan. Het is 
van toepassing in de huiselijke 
kring, op het werk, op school,... 
In ons De Sleutelmagazine willen 
we aandacht besteden aan het 
beter bespreekbaar maken van 
problemen verband houdend 
met middelengebruik. Deze keer, 
goede praktijk, deel 1: hoe pakt 
een school dit best aan?

http://www.desleutel.be/overdesleutel/nieuws/nieuwsarchief/item/2131-mijmeringen-bij-een-decreet


Die normovertuiging verandert in de 
loop van je tienerjaren: de invloed 
van je ouders vermindert en die 
van je leeftijdgenoten vermeerdert. 
(Strikt genomen zijn het niet leef-
tijdgenoten, maar mensen in je om-
geving waar je je aan afspiegelt; die 
zijn vaak nét iets ouder dan jezelf.) 
Normovertuiging is een belangrijk 
werkterrein voor drugpreventie. 
Tieners die denken dat veel van hun 
leeftijdgenoten drugs gebruiken, 
beginnen meer met het roken van 
cannabis in hun vroege adolescentie, 
dan tieners die dat niet denken.
Onderzoeken naar effectiviteit [4] to-
nen aan dat normative belief of nor-
movertuiging een component is die 
in preventieprogramma's moet wor-
den opgenomen. Jongeren die een 
reële indruk hebben van het aantal 
leeftijdgenoten of volwassenen die 
drugs gebruiken, kunnen deze norm 
vertalen naar hun eigen intentie om 
te beginnen drinken en sigaretten 
of cannabis te roken. Die intentie is 
gebaseerd op hun normovertuiging. 
Het vormt een tegengewicht voor de 
druk, intern of extern, om op jonge 
leeftijd met drugs te beginnen.

Een rapport uit 2010 van de dienst 
Wetenschappelijk Onderzoek van 
De Sleutel [5] rond de 'sociale norm' 
die jongeren hanteren, bevestigt 
dat jongeren de prevalentiecijfers 
sterk overschatten. Voor alle toen 
bevraagde producten (sigaretten, 
slaapmiddelen, alcohol, cannabis, 
XTC) bleek er een kloof tussen het 
werkelijk aantal recente gebruikers 
en de doorsnee-perceptie bij jon-
geren. De gemiddelde inschatting 
lag telkens 15 à 30% hoger. Deze 

overschatting blijkt voor te komen 
bij elke leeftijdsgroep. Ook leer-
lingen in de eerste graad schatten 
het middelengebruik bij zesdejaars 
duidelijk te hoog in. Bovendien geldt 
er een samenhang tussen de 'sociale 
norm' die men hanteert en het eigen 
gebruik. Jongeren die het rookgedrag 
bvb hoger inschatten, blijken zelf 
vaker te hebben gerookt in de afge-
lopen maand. Niettegenstaande de 
'sociale norm' bij 'gebruikers' steeds 
hoger ligt dan bij 'niet-gebruikers', 
vallen ook de niet-gebruikers ten 
prooi aan de systematische neiging 
tot overschatting.

Risico
Een eerder beperkte groep van 
gebruikers geraakt als gevolg van 
cannabisgebruik in de problemen.  
Dit soort berichten haalt echter vlot 
de media. We weten dat de drug 
negatieve gevolgen heeft op de 
ontwikkeling van de hersenactiviteit. 
Gebruik kan ook tot psychiatrische 
stoornissen leiden. Jongeren die 
reeds op jonge leeftijd drugs gebrui-
ken verstoren immers hun normale 
ontwikkeling.
Ook al veroorzaakt dit roesmiddel 
bij een heleboel mensen weinig of 
geen problemen, toch oordelen wij 
vanuit onze ervaring dat het gebruik 
explicieter ontraden moet worden. 
Dit is in het bijzonder het geval 
bij adolescenten omdat zij meer 
kwetsbaar zijn. Het is dus belangrijk 
er met hen over te praten. Niet alle 
jongeren gebruiken weed. 

Raadpleeg ook onze FAQ over drugs 
of lees ons uitgebreid standpunt 
rond cannabis op www.desleutel.be.
 
Meer uitgebreide referenties vind je 
op onze website.
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