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Geachte lezer, 

De Sleutel legt de laatste jaren steeds nadrukkelijker de focus op jongeren. De conse-
quenties van druggebruik zijn bij jongeren immers nog veel groter dan bij volwassenen. 
Vroeg interveniëren blijft dan ook prioriteit. Daarom dit themanummer over preventie: 
handelen vòòr de crisis. 
De Sleutel is al 30 jaar actief op het domein van  preventie. Hierbij gaat het trouwens 
niet louter over drugs, maar ook over het trainen van sociale vaardigheden, over hoe le-
ren je weerbaar opstellen. De Sleutel schenkt aandacht aan het maximaal onderbouwen 
van die preventie door wat wetenschappelijk bewezen is. 
Zo zijn we trots dat we op basis van eigen onderzoek (een bevraging bij 1545 middelbare 
scholieren) concrete tips kunnen geven rond preventie. Niet alleen leerkrachten, maar 
ook ouders, vrienden, jeugdwerkers en beleidsmensen kunnen hieruit lessen trekken.  
De meerwaarde van dit wetenschappelijk onderzoek is dat het de risico- en bescher-
mende factoren van middelengebruik blootlegt. Dit stelt ons in staat om vanuit de we-
tenschap een brug te slaan naar het preventieterrein. 
Evidence based werken staat hoog in het vaandel van De Sleutel. Door onze “lifeskills 
trainingen” bereiken we op jaarbasis 200 scholen met meer dan 150 trainingen.  Het 
verder verfijnen van deze programma’s doen we via de evaluatie van deze trainingen. De 
opvolging van de groepen die deze opleiding genoten hebben, is de uitdaging voor de 
toekomst. Lees in dit nummer op welke manier we die opdracht opnemen.
Met dit dossier rond Preventie willen we tools aanreiken aan leerkrachten om onze 
preventieboodschap naar de dagelijkse praktijk te vertalen. Tegelijk willen we het pre-
ventieaanbod van De Sleutel nog beter bekend maken. De Sleutel heeft immers pro-
gramma’s op maat van alle graden in het basis- en middelbaar onderwijs. 
Voor ons programma “Unplugged” ontwikkelden we samen met universiteiten en insti-
tuten in Europa een aanbod voor jongeren van de middelbare school. Via het “train de 
trainer”-principe geven we opleidingen waardoor leraren zelf met lespakketten op maat 
van de jongeren aan de slag kunnen. Aanvullend bieden we activiteiten die leerkrachten 
kunnen toepassen, bijvoorbeeld na het bekijken van Afblijven, een tienerfilm rond het 
thema drugs. 
Onze lespakketten richten zich op de sociale invloed die jongeren nu en later nodig 
hebben om problemen met sigaretten, medicijnen en andere drugs te voorkomen. De 
Sleutel heeft daarbij extra aandacht voor kwetsbare groepen. Zo leunen we dicht aan 
tegen organisaties die werken op het terrein van bijzondere jeugdzorg en  opvoedings-
ondersteuning. We stellen onze knowhow ter beschikking aan allen die met deze doel-
groep werken. We speuren trouwens ook het bruikbare aanbod af buiten de grenzen.  Zo 
stellen we hier een in Nederland ontwikkeld spelbord voor op maat van jongeren uit het 
bijzonder onderwijs. 
De Sleutel is een actieve partner op het Europese preventieterrein en zo maken we onze 
eigen preventieprogramma’s ook meer solide en krachtig. ’KINSHIP bijvoorbeeld,  een 
programma voor kinderen die opgevangen worden door verwanten als gevolg van mid-
delenmisbruik van hun ouders. In dit nummer maakt u  kennis met de aanbevelingen 
die KINSHIP doet bij het opvangen van deze kwetsbare jongeren. Via Europese schaal-
vergroting proberen we ook effectiever in te spelen op het probleem van de steeds in-
novatiever wordende aanbodzijde. Dankzij het Rednet-project focussen we op preventie 
via het helpen verspreiden van informatie over allerhande websites die drugs promoten 
en verkopen. 

Ik eindig graag met een pluim op eigen hoed. Nadat we in 2009 al een label van de 
European Action on Drugs kregen voor onze bijdrage in Prevnet (internet gebruiken in 
preventie) geeft de Europese Commissie ons dat label nu nogmaals voor ons Sleutelspel 
in de middelbare scholen!

Ik wens u veel leesgenot in dit themanummer preventie

Damien Versele,
Algemeen directeur De Sleutel
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Afblijven!
een film over het thema drugs:  
voorbeelden van nabesprekingen
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De Sleutel ontwikkelde daarom Unplugged. Unplugged is 
bruikbaar didactisch materiaal op maat van leerkrachten van 
het secundair onderwijs. Het is gemakkelijk inzetbaar op een 
projectdag of projectweek rond alcohol en drugs. 

Eén van de invalshoeken is het gebruik van film in preventie. 
AFBLIJVEN, een film naar het gelijknamige jeugdboek van 
Carry Slee is zeer bruikbaar in de eerste graad van het secun-
dair onderwijs. De film vertelt het verhaal van een groepje 
tieners. Ogenschijnlijk positief, vrolijk en betrokken op elkaar. 
Jaloezie en roddel stellen deze vriendschappen vaak op de 
proef. De echte problemen steken pas de kop op als Melissa 
mag dansen in de videoclip van een superbekende rapper. Ze 
slikt pillen om haar onzekerheid te verbergen en om beter te 
kunnen dansen. Haar vrienden zijn bezorgd en er begint een 
zoektocht naar de ware toedracht van de gedragsverandering 
van Melissa. 
In de bundel Unplugged vindt u verschillende oefeningen die 
u als leerkracht onmiddellijk kan toepassen op de film. Oefe-
ningen die voor voldoende interactie zorgen. En het is deze 
interactie tussen leerlingen die ervoor zorgt dat drugspreven-
tie effectief is. 

ACTIVITEIT 1
  
De film nabespreken (Unplugged: les 10 blz. 37)

Lesdoelen: De leerlingen…
•   horen de mening van anderen over de film
•   denken na over het verband tussen de film en hun eigen 
leefwereld
•   vormen hun eigen mening over een paar cruciale vraag-
stukken rond druggebruik
Verloop:
De leerlingen reflecteren individueel aan de hand van de 
vragen. Nadien confronteren ze elkaar in groepjes (per twee, 
drie of vier) elkaar met de antwoorden. Na de groepsdiscussie 
kan de leraar klassikaal afronden door elk groepje één vraag 
te laten beantwoorden. 

Voorbeelden van vragen:
•   Eén ding uit de film dat ik goed onthouden heb is …

•   Melissa durft zich niet te geven tijdens het dansen. Daarom 
neemt ze ecstasy. Kun jij een andere oplossing dan drugs 
bedenken?

•   In de film komen een aantal feiten over XTC naar boven. 
Welke zijn die? 

•   Wat zou jij doen, mocht jouw vriend(in) XTC gebruiken?

•   Hoe zouden jongeren in de problemen geraken door 
alcoholgebruik? 

Na het zien van de film denk ik…  
(kruis de antwoorden aan die voor jou van toepassing zijn.)

•   Wat Melissa overkomt zullen mijn vrienden niet vlug 
meemaken.  
Ze zijn verstandiger dan Melissa

•   Ik maak net als Melissa ook wel eens een verkeerde keuze..

•   Ik zou het goed vinden indien mijn ouders deze film 
eens zouden zien

•   Ik vind de gevaren van xtc en cannabis fel overroepen

Het thema van de film  

is een fraaie illustratie van de 

tekst die op onze recente  

affiche staat.  

“Iemand van je vriendenkring 

gebruikt drugs. Hij verliest 

contact met z’n omgeving.  

Laat hem niet wegzinken.  

Help hem. Praat met hem.” 

Scholen zijn vaak op zoek naar passende methodieken om alcohol en drugspreventie gericht op 
jongeren bespreekbaar te maken. Hoe zorg je ervoor dat jongeren geen drugs gebruiken en hun 
alcoholconsumptie uitstellen tot ten vroegste 16 jaar? en hoe maak je zoiets bespreekbaar? 

//  Methodiek in de praktijk  z// 
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//  Methodiek in de praktijk  z// 

4 ACTIVITEIT 2: 
 
Stellingen over drugs (Unplugged Les 20 blz. 62)

Doelstellingen: De leerlingen…
•   nemen een positie in omtrent druggebruik
•   maken kennis met verschillende argumentaties pro en 
contra
•   leren luisteren

Lesverloop:
In onze handleiding staan verschillende methodieken om 
deze activiteit te doen. We stellen voor de leerlingen vier 
gekleurde kaartjes te geven (kleur in functie van de mate van 
akkoord zijn).

Nadat u als leerkracht een stelling aangebracht hebt, laat u de 
leerlingen eerst individueel reflecteren. Het is belangrijk dat 
ze geen discussie aangaan met hun buur. We dagen ze uit om 
‘hun’ standpunt weer te geven en niet dat van ‘hun buur’.  Op 
een teken steekt iedereen zijn kaartje in de lucht. U laat uw 
leerlingen eens in het rond kijken zodat ze alle overtuigingen 
kunnen zien. Daarna vraagt u aan enkele leerlingen hun keuze 
te verantwoorden. U kunt hen hun keuze ook laten verant-
woorden in kleinere groepjes. Na de verantwoordingen, vraagt 
u aan de leerlingen of ze hun mening nu veranderen. 

Voorbeelden van stellingen: 
•   Melissa hoeft niet te klagen, haar ouders hebben het beste 
met haar voor
•   Als je een droom hebt, zul je niet vlug drugs gebruiken
•   Jordi zou Melissa beter links laten liggen, zij is zijn vriend-
schap niet waard
•   Het is belangrijk dat Melissa een tweede kans krijgt
•   Drugs die van planten komen (bv. cannabis) zijn minder 
gevaarlijk dan synthetische drugs (bv. xtc) 

ACTIVITEIT 3: 
 
Vier hoeken oefening   
(Unplugged-activiteiten met specifieke accenten 
voor meisjes en jongens)

Doelstellingen: de leerlingen…
•   nemen een positie in omtrent druggebruik
•   maken kennis met verschillende argumentaties pro en 
contra
•   leren luisteren

Lesverloop: 
Stel de volgende vraag aan de groep: De tofste jongen op 
school, waar je een boontje voor hebt, vraagt je op een fuif 

om even met hem mee te gaan naar huis, vlakbij. Zijn ouders 
zijn toch niet thuis. Wat denk je dat je zou moeten doen? Je 
kent elkaar nog niet echt.

HOEK 1: je zegt gewoon neen
HOEK 2: je zegt OK en je gaat mee
HOEK 3: je zegt OK als er een paar vrienden en vriendinnen 
meegaan
EIGEN HOEK: open hoek voor eigen suggesties

Stel elk van de vier mogelijkheden voor door in de betreffende 
hoek te gaan staan en de keuze van die hoek te lezen. Het is 
van belang dat u zelf neutraal blijft ten aanzien van de ver-
schillende opties. 
Herhaal de antwoorden nog eens. Vraag de leerlingen om 
eerst na te denken. Dan pas vraagt u om in de hoek te staan 
die overeenkomt met hun eigen mening. Maak wel duidelijk 
dat de tijd om na te denken in deze oefening natuurlijk korter 
is dan in het echt. Zeg duidelijk dat ze hun eigen keuze moe-
ten volgen en niet staan waar hun vriend of vriendin staat. 

Geef even de tijd om in hun hoek in groepjes van twee of drie 
van gedachten te wisselen over hun argumenten om deze 
hoek te kiezen. Maak de groepjes niet groter, anders wordt de 
neiging te sterk om tot één argumentatie te komen. 

Als er iemand als enige voor een hoek heeft gekozen, ga dan 
als groepsleider bij die persoon staan en leid het gesprek 
van daaruit. Maak duidelijk dat het niet gemakkelijk is om als 
enige een standpunt te kiezen. Geef in de open hoek de kans 
aan alle groepsleden die daar staan, om hun mening te uiten. 
Nadat elke hoek besproken is, zegt u dat het toegelaten is 
om van hoek te veranderen als je de argumenten van iemand 
anders hoort. 

Als alle hoeken aan bod zijn gekomen, gaan de deelnemers 
weer zitten of in het midden staan. U leest nu de volgende 
mogelijke keuzemogelijkheden en herhaalt het proces nog 
drie keer. Laat voldoende tijd voor discussies en uitwisseling 
van meningen. Het is niet de bedoeling om één oplossing als 
beste aan te wijzen, maar duidelijk te maken dat je open moet 
zijn voor verschillende argumenten en meningen. 

Reageer: redactie@desleutel.be 

Noot: in het De Sleutelmagazine van december 2010 staan twee sterke af-

fiches rond het bespreekbaar maken van druggebruik bij jongeren. Telkens 

met een begeleidend artikel (zie www.desleutel.be ). 

Het Unplugged-
materiaal is  heel 
bruikbaar tijdens  een 
projectdag of - week 
rond alcohol en drugs 
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//  Preventietips   //  

in opdracht van de Stad brugge voerde 
De Sleutel in 2009-2010 voor de vijfde 
maal een onderzoek uit naar het ge-
bruik van legale en illegale middelen 
bij schoolgaande jongeren in brugge. 
Onderzoeker Geert lombaert draagt 
hiermee bij tot een meer solide basis 
voor drugpreventie. Het is niet alleen 
voer voor werkgroepen, maar ook voor 
fundamentele change agents zoals 
ouders, vrienden, jeugdleiders, trainers 
en niet in het minst leerkrachten. Daar-
voor moeten de onderzoeksresultaten 
vertaald worden. niet alleen om door 
leken begrepen te worden, maar ook 
vertaald in concrete aanbevelingen en 
handvatten. in een vorig magazine (nr. 
22) lichtte Geert lombaert de cijfers 
toe, nu gaan we in op preventie. 

In Brugge zijn de preventiedienst en de 
actoren van de werkgroep onderwijs 
hier al mee bezig. Dit artikel wil daarin 
meehelpen. Researchers en praktijk-
mensen zijn samen op zoek naar evi-
dentie om te leren hoe onze preventie 
kan verbeteren. Zo dragen we bij tot de 
nood om evidence based te werken, 
een term die de laatste jaren veel ge-
bruikt wordt. En tegelijk is het ook echt 
actie-onderzoek.

beginleeftijd

Onderzoek: Op 13 jaar heeft 25% van 
de 12-18 jarige jongeren al gerookt en 
57% alcohol gedronken. Er is een dui-
delijke samenhang tussen het gebruik 
van één middel en een ander. 

Preventie: Het blijft een belangrijke 
concrete doelstelling om de beginleef-
tijd zo veel mogelijk uit te stellen. Dat 
heeft een effect op het algemene drug-
gebruik onder de bevolking, want hoe 
vroeger je begint, hoe meer kans om 
veel en lang te blijven drinken of roken. 
Dus moet schoolgebonden preventie in 
de lagere school geïntegreerd worden, 
om nadien aan te sluiten op de pro-
gramma’s in de middelbare school.  
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VERMINDER DE RISICO’S EN VERGROOT DE BESCHERMING

Tips voor preventie uit het schoolonderzoek in Brugge

SCHEMA:RISICO- EN PROTECTIEVE FACTOREN NAAR BELANGRIJKHEID

Demografische kenmerken
Onderwijsnet en -vorm

Beschikbaar geld
Verenigingsleven + sport

Participatie aan culturele activiteiten

Vriendenkring
Zelfbeeld

Woonplaats
Thuissituatie

Schoolresultaten

Probleemgedrag
Buitenshuis act. (uitgaan)

Product-kenmerken
Normerende invloed

Het onderzoek van Geert Lombaert legt bloot hoe sterk de invloed is van 
bepaalde factoren. De grootte van het lettertype drukt het belang van de 

factor uit. Dat zet ons meteen aan het denken, want het blijkt soms het 
omgekeerde te zijn van wat we denken! Beschikbaarheid van geld heeft 
nauwelijks invloed, net als het onderwijsnet, de locatie van de school 

 of de onderwijsvorm (zoals ASO, TSO, BSO).

Druggebruik en lifestyle

Onderzoek: De motieven voor gebruik 
van alcohol en andere drugs zijn vooral 
omdat het lekker is, voor het plezierige 
effect, uit nieuwsgierigheid, omdat het 
bij het uitgaan hoort. 

Preventie: Gebruik van drugs, ook 
cannabis, is voor jongeren onderdeel 
van een lifestyle, een leefstijl. Niet de 
leefstijl van de meerderheid, maar wel 
een leefstijl die als gewoon en normaal 
wordt beschouwd, niet marginaal.  Dat 
is het uitgangspunt voor gesprekken 
tussen en met deze tieners over drugs. 
Het legt ook een verband met de soci-
ale norm over roken, drinken en ander 
druggebruik. 

Dat druggebruik hoort bij een lifestyle 
betekent dat ook het druggebruik-
patroon kan veranderen door een ver-
anderende leefstijl. Preventie moet zich 
dus niet enkel richten op druggebruik 
zelf. Dat vinden we terug in program-
ma’s over sociale vaardigheden.

Afkeuring door vrienden

Onderzoek: Hier heeft het onderzoek 
een heel duidelijk verband aangetoond. 
Voor alle producten – met uitzondering 
van slaap- en kalmeermiddelen - is 
afkeuring door vrienden een bescher-
mende factor. 

Preventie: Dit houdt in voor preventie 
dat het innemen van een standpunt 
over legale en illegale drugs en de 
ruimte krijgen om dat te verwoorden, 
kunnen bijdragen tot minder drug-
gebruik. Je mag als ouder of leerkracht 
niet te snel denken dat gesprekken over 
drugs toch niets uithalen. Discussieles-
sen op school, gesprekken thuis en 
debatten in de jeugdbeweging kunnen 
een klimaat scheppen waarin de goed- 
of afkeuring kan ingeschat worden. Let 
er wel op dat het hier gaat om perceptie 
van afkeuring, en die gaat niet alleen 
uit van wat de ander zegt, maar ook van 
wat je veronderstelt dat de ander vindt.  



N
u

m
m

e
r 

2
5

/2
0

1
1

6

//  Preventietips   //  

 Jonge scholieren  
overschatten vaak de cijfers van 
18-jarigen die dronken worden, can-
nabis roken of andere illegale drugs 
gebruiken.  

Wat is een frequentietabel? 
Sommige grafieken in een onder-
zoeksrapport tonen je de optelsom 
van de antwoorden op een bepaalde 
vraag.  Het is wel veel werk (computer-
werk), maar niet zo moeilijk om zo de 
frequentie van een bepaald antwoord 
te laten zien.  Je doet aan een beschrij-
vende analyse. 
Waar onderzoekers een dikkere kluif 
aan hebben, is verklarende analyse. 
Daarvoor worden antwoorden op ver-
schillende vragen naast elkaar gelegd: 
hoeveel van de jongeren die medicatie 
zonder voorschrift gebruiken antwoor-
den ik denk dat mijn ouders dat niet zo 
erg vinden bijvoorbeeld. De onderzoe-
ker kruist de tabellen. Het berekenen 
zelf kan hij wel door de computer laten 
doen, maar wàt berekenen: daarvoor 
moet hij zoeken naar bijvoorbeeld 
eigenaardigheden of naar bruikbaar-
heid. En voor een actie-onderzoek 
moeten we hiervoor telkens weer gaan 
overleggen met de opdrachtgever.   

Wat is samenhang? 
Als de onderzoeker goed onder-
zoekt, leidt hij samenhangen af uit 
de gegeven antwoorden. Zo kan hij 
bijvoorbeeld vinden dat wie de laatste 
maand verschillende keren dronken 
is geweest ook vaak probleemgedrag 
op school vertoont. Veel lezers van 
een onderzoeksrapport proberen daar 
meteen een oorzaak-gevolg verband 
op te plakken. Of het één de oorzaak 
of juist het gevolg is van het ander, 
kun je echter niet uit het onderzoek 
zelf halen. De onderzoeker kan alleen 
zeggen dat het samenhangt. 
In zijn onderzoeksmethode gaat Geert 
Lombaert zo precies tewerk dat hij 
ook de sterkte van de samenhang 
kan aanduiden. Zo kunnen we in die 
verklarende analyse bewijzen wat een 
beschermende factor is die ervoor 
zorgt dat je minder kans maakt om 
bepaald gedrag te vertonen. En omge-
keerd, welke risicofactor die kans juist 
vergroot. 

Gebruik door vrienden

Onderzoek: Gebruik door vrienden is voor 
alle producten een duidelijke risicofactor 
voor druggebruik.

Preventie: Het kaderstukje in dit artikel 
legt het verschil uit tussen samenhang en 
oorzakelijk verband. Betreffende de risico-
factor gebruik door vrienden wordt daarin 
heel courant een foute redenering gemaakt. 
Deze risicofactor vertaalt zich in de praktijk 
niet in het overtuigende gedrag van slechte 
vrienden die de jongere zouden aanzetten 
om drugs te gebruiken. Het gaat veeleer om 
een sociale norm: de jongere gaat het ge-
drag vertonen dat zijn vrienden vertonen  
(of dat hij veronderstelt dat ze vertonen).

Lifeskills lessen die specifiek op dit fe-
nomeen willen ingaan, moeten zich dan 
ook niet toespitsen op weigertechnieken, 
maar op groepsdynamiek: wat gebeurt er 
als ik bij een groep wil horen. Ook lessen 
van het hoofdstukje kritisch denken zijn op 
zijn plaats: jonge scholieren overschatten 
vaak de cijfers van 18-jarigen die dronken 
worden, cannabis roken of andere illegale 
drugs gebruiken.  

Afkeuring en gebruik  
door ouders

Onderzoek: Ook hier is het verband sterk: 
afkeuring is een beschermende factor en 
gebruik door de ouders vormt een risico-
factor voor gebruik. Het gaat dan vooral 
over legale drugs. De samenhang is voor 
cannabis minder uitgesproken en is er voor 
andere illegale drugs hoegenaamd niet. 

Preventie: De socio-culturele sector, instel-
lingen voor welzijns- en gezondheidszorg, 
maar ook de bedrijven die een beleid wil-
len voeren omtrent roken, alcohol of ande-
re drugs, kunnen hier een relevante rol spe-
len. Afkeuring van druggebruik wordt door 
ouders soms ondergewaardeerd omdat ze 
het effect ervan betwijfelen. Voorlichters en 
trainers kunnen ouders het verschil duide-
lijk maken of laten ervaren tussen perceptie 

van afkeuring en het opgeheven vingertje 
als versteende uitdrukking. 

Verder bevestigt dit resultaat de voor-
beeldfunctie van ouders. Zeker voor wat 
betreft gebruik van alcohol en slaap- of 
kalmeermiddelen mag dit in stedelijke, 
gemeentelijke of provinciale campagnes 
wel in de kijker worden gesteld. Dat zijn bij 
uitstek producten die vader of moeder in 
een heel gewoon geworden patroon gebrui-
ken, zonder over een voorbeeldfunctie na 
te denken.

Sociale norm

Onderzoek: We wilden nagaan of de nor-
merende invloed van vrienden en ouders 
op reëel of verondersteld gedrag is geba-
seerd. Het onderzoek toont duidelijk aan 
dat leerlingen het aantal achttienjarigen 
dat legale of illegale drugs gebruikt, over-
schatten. Hoe groter de overschatting, hoe 
meer risico je loopt om zelf die drug ook te 
gebruiken. 

Preventie: In de les over kritisch denken is 
het goed om de volgende eenvoudige vra-
gen te stellen: hoeveel jongeren van 18 jaar 
denk je dat er elke week dronken zijn, elke 
dag een sigaret roken, elke dag een joint 
roken? Laat de antwoorden opschrijven en 
vergelijk ze nadien met de cijfers die de re-
aliteit weergeven. (Kijk best eerst na welke 
cijfers je hebt om de leeftijdsgroep precies 
te bepalen.) Met een groep die zelf onge-
veer deze leeftijd heeft kun je hen eerst de 
vragen voor zichzelf individueel laten be-
antwoorden (rook je elke dag een joint – ja/
neen). Dan vergelijk je nadien hun antwoor-
den met hun inschattingen over de groep. 
Daarvoor moet de groep wel groot genoeg 
zijn om anonimiteit te waarborgen.  
De invloed van sociale norm gaat verder 
dan kennis over statistische gegevens: ook 
de mening van anderen over drugs wordt 
vaak verkeerd ingeschat, en het eigen drug-
gebruik wordt daardoor beïnvloed. 

Reageer: redactie@desleutel.be
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//  Materiaal in de kijker   //  

Naast het ontwikkelen van methodieken en didactisch materiaal, bieden we aan scholen en leerkrachten ook trainingen en 

vormingen aan. Hieronder vindt u een overzicht van de reeds geplande trainingen, vormingen en info-sessies.  

Het is ook mogelijk om voor uw school, scholengemeenschap, stad een eigen training in te richten. 

Hierna vindt u het overzicht van ons reeds geplande aanbod trainingen.  
Inschrijven voor dit aanbod kan ook via het bestelformulier op www.desleutel.be.

LAGER ONDERWIJS
   
06/10/2011 08.45-16.00  gent  trainingsdag Contactsleutels (kleuter- en lager onderwijs)

MIDDELBAAR ONDERWIJS
   
18/05/2011 13.30-16.30  gent   follow-updag unplugged 1ste graad
   

11/10/2011 08.45-16.00 hasselt   trainingsdag unplugged

13/10/2011 08.45-16.00 kortrijk   trainingsdag unplugged

18/10/2011 08.45-16.00 turnhout   trainingsdag unplugged

20/10/2011 08.45-16.00 gent   trainingsdag unplugged

31/01/2012 08.45-16.00 kortrijk   trainingsdag unplugged

02/02/2012 08.45-16.00 hasselt   trainingsdag unplugged

07/02/2012 08.45-16.00 gent   trainingsdag unplugged

09/02/2012 08.45-16.00 turnhout   trainingsdag unplugged

Als school kan u zelf eveneens vormingen organiseren. Hieronder vindt u een overzicht van de  vormingen die kunnen aange-
vraagd worden. Heeft u hiervoor interesse, neem dan contact op met Yannick Weyts via  yannick.weyts@fracarita.org. 

LAGER ONDERWIJS
     Aanbod training voor uw hele of gedeeltelijke schoolteam of voor verschillende scholen:
•   Trainingsdag van Het gat in de haag
•   Trainingsdag van Contactsleutels
•   Trainingsdag Het gat in de haag en Contactsleutels
     Duur: één of twee dagdelen

•   Intensieve training in het werken met Het gat in de haag en Contactsleutels 
     Duur: twee dagen

MIDDELBAAR ONDERWIJS
     Aanbod training voor uw hele of gedeeltelijke schoolteam 
     of voor verschillende scholen
•   Trainingsdag van Unplugged 1stegraad
•   trainingsdag van Unplugged 2de graad
•   Trainingsdag van Unplugged 3de graad
•   Combinatie van 1-2-3
     Duur één of twee dagdelen

•   Intensieve training in het werken met Unplugged
     Duur: twee dagen

•   Workshop Invloed van drugs in the brain 3de graad  
     Duur: één of twee dagdelen

voor meer info: neem contact op met ons secretariaat: 09-231 57 48.



aanbod preventie de sleutel

//  Didactisch materiaal   // 

KleuterKlassen, 
eerste en tweede leerjaar
Het gat in de haag, het verhalenboek 

voorgelezen door Nolle Versyp. Audio-

CD met hoesje, 17 tracks.

Middelbaar, derde graad 
(eventueel eerder) 
Drugs: just say know, infokaartjes 

over drugs voor de middelbare school. 

Effecten en risico’s staan nuchter 

beschreven in een jonge taal en lay-

out met af en toe een accent op extra 

gevaren. Inclusief een quiz over can-

nabis en een getuigenis. 12 Unplugged 

kaartjes in een mapje.

Middelbaar, tweede graad 
(eventueel later)

Jongens en meisjes: 

activiteiten voor de mid-

delbare school met de focus 

op genderverschillen. Voor 

sommige activiteiten kun je de 

groepen splitsen. 8 Unplugged 

fiches in een mapje.

KleuterKlassen, 
eerste en tweede leerjaar
Het gat in de haag, handleiding. The-

oretische achtergrond, methodologie 

en gedetailleerde instructies voor 138 

activiteiten en vier ouderavonden. Ste-

vig papier, losbladige map, 294 blz.

Middelbaar, eerste graad
Quizkaarten als bijlage bij les 9, 

informatie over drugs. Een meerkeu-

zevraag met mogelijke antwoorden 

aan de ene kant, de oplossing met 

een beetje uitleg op de andere kant. Je 

kunt de kaartjes ook apart gebruiken 

als spelvorm.

47 gekartonneerde Unplugged kaarten 

in een plastic doosje.

Middelbaar, eerste graad
Handleiding voor de leerkracht, 

theoretische achtergrond, methodo-

logie en gedetailleerde instructies 

voor 12 lessen die je in één semester 

kunt geven. Bijhorend werkboek voor 

de leerling met veel illustraties en 

invulruimte. Unplugged handleiding 

zwartwit 60 blz., Unplugged werk-

boek kleurendruk 28 blz. 

Middelbaar, tweede graad 
Handleiding voor de leerkracht, 

theoretische achtergrond, methodo-

logie en gedetailleerde instructies 

voor 25 lessen waar je een selectie 

uit kunt maken om aan een project in 

één semester te koppelen. Bijhorend 

werkboek voor de leerling met veel 

illustraties en invulruimte. Unplugged 

project handleiding zwartwit 84 blz., 

Unplugged project werkboek kleuren-

druk 32 blz. 

lager, tweede & derde graad
Handleiding voor de leerkracht, 

theoretische achtergrond, methodo-

logie en gedetailleerde instructies 

voor 10 lessen die je in één schooljaar 

kunt geven. Bijhorend werkboek voor 

de leerling met veel illustraties en 

invulruimte. Contactsleutels handlei-

ding zwartwit 66 blz., Contactsleutels 

werkboek kleurendruk 28 blz. 

OVERZICHT



asielzoeKers en illegalen
Folders in het Engels, Frans, Russisch, 

Tsjechisch, Slowaaks en het Neder-

lands om te gebruiken in vormingspro-

gramma’s voor jongeren en volwas-

senen die onze taal nog niet machtig 

zijn. Bijhorende toelichting voor 

vrijwilligers of hulpverleners. Search-

brochure 8 blz., toelichting 8 blz.

Kleuter- en lager onderwijs
Bladwijzers met 8 lifeskills als geheu-

gensteuntje en telkens een nieuwe tip 

voor de gesprekskring. 12 gekarton-

neerde Contactsleutels bladwijzers. 

Kinderen van verslaafde 
ouders
Bobbie, voorleesboekje of leesboekje 

voor jonge kinderen die leven in een 

omgeving met een alcohol- of andere 

drugverslaafde moeder of vader. 

Bobbie is een hondje wiens 

bazin verslaafd is. Hij vindt 

een uitweg samen met zijn 

buurhondje in veerkracht en 

resiliëntie. Bobbie voorlees-

boekje 30 blz.

Mensen die werKen Met 
verslaafde ouders en 
jonge Kinderen
Probleemschets en achtergrond of 

good practice voor enkele strate-

gieën in het werken met verslaafde 

ouders. Resultaat van een Europese 

samenwerking. Geïllustreerd boekje 

Verslaafde ouders en hun jonge kind 

66 blz. 

KleuterKlassen, 
eerste en tweede leerjaar
Het gat in de haag verhalenboek. 18 

verhalen over groenten in een groente-

tuin die in hun belevenissen sociale en 

persoonlijke vaardigheden verkennen. 

Drugpreventie in een vroeg stadium 

waar over drugs nog niet gesproken 

wordt. De lifeskills die in het verhaal 

aan bod komen staan met een icoontje 

aangeduid. 18 mooi geïllustreerde ver-

halen om voor te lezen of later zelf te 

laten lezen. Ook voor thuis! Gekarton-

neerde kaft, geïllustreerd 84 blz. 



//  Materiaal in de kijker   //  

Prijs Aantal Totaal
CONTACTSLEUTELS voor het basisonderwijs
Het gat in de haag, lesmap voor kleuter en 1ste graad € 66.00

Het gat in de haag, voorleesboek voor kleuter en 1ste graad en voor thuis € 19.00

Het gat in de haag, verhalen op een audio-cd voorgelezen door Nolle Versyp € 3.00

Contactsleutels instappen!, handleiding 3 € 10.00

Contactsleutels instappen!, werkboek 3 € 4.00

Contactsleutels instappen!, handleiding 4 € 10.00

Contactsleutels instappen!, werkboek 4 € 4.00

Contactsleutels instappen!, handleiding 5 € 10.00

Contactsleutels instappen!, werkboek 5 € 4.00

Contactsleutels instappen!, handleiding 6 € 10.00

Contactsleutels instappen!, werkboek 6 € 4.00

Contactsleutels, begeleidersmap voor 2de en 3de graad (versie 2002) € 74.00

Contactsleutels, themaboek voor de leerling 74 blz. (versie 2000) € 6.20

Set van 15 kleurige bladwijzers met lifeskills en didactische tips € 1.00

Schrijf in voor de open trainingsdag Contactsleutels in Gent op 06/10/2011 € 45.00

UNPLUGGED voor het middelbaar onderwijs

Unplugged, handleiding bij 12 lessen voor 1ste graad € 6.00

Unplugged, werkboek bij 12 lessen voor 1ste graad € 3.00

Unplugged, kaarten met quizvragen voor 1ste graad € 8.00

Unplugged, handleiding bij projectdag voor 2de graad € 10.00

Unplugged, werkboek bij projectdag voor 2de graad € 3.00

Set met 12 infokaartjes effecten en risico’s van drugs voor 3de graad € 1.00

Cd-rom met flash-presentatie: invloed van drugs op de hersenen voor 3de graad € 20.00

Activiteiten met specifieke accenten voor meisjes en jongens, 16 blz. € 1.00

Schrijf in voor de follow-updag Unplugged eerst graad in Gent op 18/05/2011 € 00.00

Schrijf in voor de open trainingsdag Unplugged in Hasselt op 11/10/2011 € 45.00

Schrijf in voor de open trainingsdag Unplugged in Kortrijk op 13/10/2011 € 45.00

Schrijf in voor de open trainingsdag Unplugged in Turnhout op 18/10/2011 € 45.00

Schrijf in voor de open trainingsdag Unplugged in Gent op 20/10/2011 € 45.00

Schrijf in voor de open trainingsdag Unplugged in Kortrijk op 31/01/2012 € 45.00

Schrijf in voor de open trainingsdag Unplugged in Hasselt op 02/02/2012 € 45.00

Schrijf in voor de open trainingsdag Unplugged in Gent op 07/02/2012 € 45.00

Schrijf in voor de open trainingsdag Unplugged in Turnhout op 09/02/2012 € 45.00

Andere uitgaven

ENERGIZE! Activiteiten en spelvormen voor lager en middelbaar onderwijs € 15.00

SEARCH, preventie voor asielzoekers en vluchtelingen, set folders in 6 talen € 1.00

OUDERS - Drugs: wat we zeggen, wat we willen zeggen, 32 blz. € 5.00

Verslaafde ouders en hun jonge kind, uitgave voor professionals € 5.00

Bobbie, leesboekje voor kinderen van verslaafde ouders € 0.00

Prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzend- en verpakkingskosten.

TOTAAL

BEsTElfORmulIER 
voor preventiemateriaal

(* verplichte velden) leveringsadres facturatiegegevens enkel indien verschil-
lend van leveringsadres

School of organisatie
Ter attentie van mevr/dhr Naam(*)
Ter attentie van mevr/dhr Voornaam(*)
Straat en nummer (*)
Postcode (*)
Plaats (*)
Land
Telefoon (*)
Fax
E-mail (*)



Lifeskills trainen in opdracht van Vlaamse overheid

Interactief les geven op basis van een wetenschappelijk bewezen model

Het gat in de haag, Contactsleutels en Unplugged zijn les-

sen die leerkrachten in de kleuterklassen, de lagere school 

en de drie graden van de middelbare school kunnen geven. 

Ze vergroten de sociale invloed die kinderen en jongeren 

later nodig hebben om problemen met sigaretten, alcohol, 

medicijnen en andere drugs te voorkomen. De lessen helpen 

de school om een basis aan de leerlingen te geven vanaf een 

heel jonge leeftijd. 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 strate-

gie waarvan de effectiviteit wetenschappelijk aangetoond is. 

De Sleutel werkte de materialen samen met diverse Europese 

instituten uit. Behalve kwalitatief materiaal is er tevens 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 is het voorwerp van het project ‘lifeskills trainen’ 

waarvoor De Sleutel bij het Vlaams Ministerie van Welzijn, 

Volksgezondheid en Gezin gesubsidieerd wordt (1). 

De opdracht leidde tot: 

•   het organiseren van interactieve trainingen voor leerkrach-

ten in modules van een halve dag tot twee en een halve dag. 

De leerkrachten konden vervolgens met het didactische mate-

riaal aan de slag in hun klassen. 

•   interactieve lessen rechtstreeks aan leerlingen in het mid-

delbaar onderwijs; de leerkracht werd daar ook bij betrokken

•   vormingsavonden voor ouders. 

AAnTAl vORMinGSACTiviTeiTen (april 2009- april 2010) 
Vormingsactiviteiten uitgedrukt in dagdelen 234

Vormingsactiviteiten uitgedrukt in acties naar  156 

eenzelfde groep (een training kan meerdere

dagdelen beslaan) 

 

Over alle activiteiten geteld bereikten we gemiddeld  

41 personen. 

AAnTAl beReiKTe leeRKRACHTen 
Op trainingen leerkrachten basisonderwijs hadden we gemid-

deld 18,5 deelnemers, in het middelbaar onderwijs gemid-

deld 16,5.

  

//  Sociale vaardigheden  z// 

In het algemeen wordt aangenomen dat 75% van de leer-

krachten die een training volgde in de lifeskills-methodiek 

het programma begint toe te passen. 

Een indicatie voor toepassing is de aanschaf van didactisch 

materiaal. In de projectperiode telden we 197 scholen die 

een beroep deden op onze trainingen of opleidingen. In de-

zelfde periode noteerden we 166 scholen die materiaal van 

Unplugged, Contactsleutels of Het Gat in de Haag aanschaf-

ten. Ruwe gegevens, maar in de richting van bovenstaand 

percentage. 

AAnTAl beReiKTe SCHOlen 
Aantal bereikte scholen   197

Vormingen in het basisonderwijs worden doorgaans ingericht 

door één school, die daarvoor één of enkele pedagogische 

studiedagen aanwendt. Dit hangt samen met een grotere 

motivatie en een hoge implementatiegraad.
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Limburg
0%

Antwerpen
26%

Brussel HG
9%

Vlaams-Brabant
28%

Oost-Vlaanderen
16%

West-Vlaanderen
21%

329 GeTRAinDe leeRKRACHTen bASiSOnDeRWijS

Limburg
4%

Antwerpen
17%

Brussel HG
18%

Vlaams-Brabant
3%

Oost-Vlaanderen
47%

West-Vlaanderen
11%

578 GeTRAinDe leeRKRACHTen MiDDelbAAR OnDeRWijS



12 Vormingen in het middelbaar onderwijs worden eerder in-

gericht door een preventiedienst, een scholengroep, een 

nascholingsdienst of een andere coördinerende groep. Daar 

bereiken we 5 à 8 scholen mee. Een grote betrokkenheid van 

CGG’s, LOGO’s, preventiediensten en aanverwante diensten 

komt een duurzame externe ondersteuning ten goede en een 

mogelijkheid voor aanvullende gemeenschapsinitiatieven. 

De band met de school als entititeit is hierdoor minder sterk, 

maar anderzijds draagt de betrokkenheid van een intermedi-

aire organisatie bij tot een langetermijnstrategie. 

GeReGiSTReeRDe AAnTAllen ReCHTSTReeKS be-
ReiKTe leeRlinGen
 leerlingen rechtstreeks interactief  4.714

We organiseerden ook trainingsactiviteiten in het middelbaar 

onderwijs waarin we zelf leerlingen rechtstreeks bereikten. 

Dat gebeurde in een ‘Sleutelspel’ (een methodiek waarin we 

ook hiervoor opgeleide ervaringsdeskundigen inschakelen) 

of met een interactieve methode waarin we informatie combi-

neren met groepsoefeningen die we in samenwerking met de 

leerkrachten aan de leerlingen geven. Onze vormingsactivitei-

ten rechtstreeks naar leerlingen bestaan dus nooit enkel uit 

informatieoverdracht. 

GeReGiSTReeRDe AAnTAllen ReCHTSTReeKS be-
ReiKTe OUDeRS
 ouders rechtstreeks bereikt 264

In deze vormingen zitten, in tegenstelling tot onze activiteiten 

in scholen, zowel avonden met enkel informatieoverdracht 

of reeksen van drie avonden ‘training’ met een interactief 

karakter. 

eXTRA AAnDACHT nAAR KWeTSbARe GROePen
De Sleutel leunt dicht aan tegen organisaties die werken 

op het terrein van bijzondere jeugdzorg, opvoedingsonder-

steuning, problematisch en anti-sociaal gedrag en uiteraard 

verslaving. De programma’s binnen het Lifeskills project 

(Unplugged, Gat in de Haag, Contactsleutels) bevinden zich 

in het segment universele preventie. Universele preventiepro-

gramma’s kunnen ook impact hebben op hogere risicogroe-

pen indien die groepen eraan blootgesteld worden, wat vaak 

niet het geval is door sociale uitsluiting of hoge drempels. In 

het EU-Dap netwerk is een publicatie in voorbereiding waarin 

wordt aangetoond dat Unplugged op jongeren uit lagere socio-

economische klassen meer impact heeft. In dit kader zochten 

we in twee Europese preventieprojecten raakvlakken tussen 

onze programma’s en kwetsbare groepen of individuen. In de 

projecten ‘Kinship Carers’ (didactisch materiaal voor familie-

vangnetten voor kinderen van verslaafde ouders) en ‘Encare’ 

(interventies voor kinderen van ouders met alcoholproblemen)  

konden we onze werking op dit raakvlak realiseren. 

eU-DAP fACUlTY TRAininG Of TRAineRS neTWeRK
De Sleutel is een van de deelnemers in het internationale 

netwerk van trainers die geschoold en bijgeschoold worden 

in het verspreiden van de lifeskills methodiek. De Europese 

Commissie kent dit netwerk tot december 2011 een subsidie 

toe, waardoor we in de komende twee jaar aan enkele trainin-

gen kunnen deelnemen en deel uitmaken van een e-learning 

platform om onze trainerscompetenties te verhogen. 

De EU-Dap Faculty leverde in 2009-2010 online instrumenten 

aan om de implementatie adequater te registeren en te ver-

werken. Dit instrumentarium was echter niet direct bruikbaar 

in zijn originele vorm, we zijn het aan het aanpassen. 

AAnDACHTS- en GROeiPUnTen

nAAR een GeSTRUCTUReeRDe SUbSiDie

Het Lifeskills project is uitgetekend als fase in een zesjaren-

plan om substantieel bij te kunnen dragen tot de doelstellin-

gen zoals in het actieplan Tabak, alcohol en drugs 2009-2015 

geformuleerd. De Sleutel heeft nu subsidie voor het project 

toegekend gekregen tot eind 2011. Nu de modaliteiten klaar 

zijn om een aanvraag als terreinorganisatie in te dienen, is het 

mogelijk die eventuele erkenning vanaf 1 januari 2012 om te 

zetten in een werking die op langere termijn kan plannen en 

waarmaken.  

De Sleutel kan, dankzij de opeenvolgende projectsubsidies, 

een stevige basis leggen om de training van leerkrachten in 

basis- en middelbaar onderwijs langzaam uit te bouwen in 

een langdurig programma met veel en goed geplaatste stake-

holders. Voor ons blijft het een uitdaging om het netwerk van 

getrainde leerkrachten, de scholen en de intermediaire organi-

saties uit te breiden en te versterken. 

578 leerkrachten uit het  
middelbaar onderwijs 
werden vorig jaar getraind  
waardoor ze nu kunnen werken  
met  Unplugged  
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MeeR OPvOlGinG vAn iMPleMenTATie

De registratie die EU-Dap Faculty voorstelt, dient nog aan de 

mogelijkheden van de leerkrachten op het terrein aangepast 

te worden. Maar dan wordt het een interessant instrument om 

de toepassing van de programma’s in het klaslokaal in beeld 

te kunnen brengen. Dat zal accurater zijn dan de extrapolaties 

die we nu moeten hanteren in het eerste – kwantitatieve – 

deel van dit rapport. 

De inspanning hiervoor is maar efficiënt als het resultaat ook 

kan worden gelezen en gebruikt door de leerkrachten zelf. We 

zullen dan ook werk maken van een leesbare rapportage op 

onze website. Op die manier wordt de registratie niet alleen 

aantrekkelijker, maar wordt het ook een onderdeel van marke-

ting en promotie. 

lOKAle en ReGiOnAle PRevenTieWeRKeRS AlS 
inTeRMeDiAiRS

De preventiewerkers van steden en gemeenten (vaak inter-

gemeentelijk), CGG’s, LOGO’s en de provincies kunnen een 

belangrijke bijdrage leveren tot de verspreiding van onze 

programma’s. Met een vijftiental preventiewerkers heeft De 

Sleutel al een jarenlange samenwerking waardoor quasi ‘auto-

matisch’ trainingen voor scholen in die regio worden gepland. 

Andere preventiewerkers worden door ons met regelmaat ge-

contacteerd of bezocht om ze te activeren. Het zal de moeite 

lonen dit intensiever te doen, zodat deze intermediairs ook in 

hun eigen netwerken informatie en ervaringen met trainingen 

verspreiden. De verbeterde registratie biedt meer mogelijk-

heid om hen goed en regelmatig te informeren over de recente 

en geplande activiteiten op hun terrein.

(1) Dit ministerieel besluit werd door de Minister ondertekend voor de 

periode van 15 april 2009-14 april 2010. De opdracht werd vastgelegd 

als: “… het organiseren van 200 interactieve vormingsactiviteiten rond de 

implementatie van de methodiek lifeskills in scholen, voor leerkrachten, 

leerlingen en ouders in het lager en secundair onderwijs, met een totaal 

bereik van 2.400 leerkrachten.” Het was de tweede opeenvolgende gesub-

sidieerde projectperiode. Ondertussen loopt een derde projectperiode, 

ditmaal van 20 maanden. 

fOllOW-UPDAG UnPlUGGeD: 

leeRKRACHTen  

WiSSelen eRvARinGen UiT

Op woensdag 18 mei 2011 wordt een follow-updag 

Unplugged georganiseerd voor leerkrachten van de eerste 

graad die tijdens het vorige of dit schooljaar een training 

Unplugged volgden.

Deze follow-updag wordt georganiseerd omdat, ook al 

verlaat de leerkracht enthousiast de training, je op de 

werkvloer soms met vragen, drempels en moeilijkheden 

wordt geconfronteerd. 

Samen ervaringen kunnen uitwisselen, succesverhalen 

vertellen en ook problemen kunnen voorleggen, zorgt er 

voor dat de leerkracht van ons en vooral van zijn collega 

kan leren. Dit gaat van de zoektocht naar het inpassen van 

de 12 lessen in het jaarplan tot een specifiek probleem dat 

is opgetreden bij het implementeren van een welbepaalde 

oefening. Ook leerkrachten die nog niet aan de slag zijn 

gegaan met het pakket kunnen hier extra inspiratie op-

doen en hun ideeën voorleggen.  Het loont dus de moeite 

om er bij te zijn!  

Leerkrachten van de eerste graad, die tijdens het vorige of 

dit schooljaar een training volgden krijgen binnenkort een 

uitnodiging in hun mailbox.

Wil je er nu al zeker van zijn dat je er bij bent, neem dan 

contact met ons op en schrijf je in.

PRAKTiSCH:

Follow-updag Unplugged 1e graad,  

woensdag 18 mei 2011,  

van 13u30 tot 16u30  

Vormingscentrum Guislain, 

 Guislainstraat 43, Gent

Inschrijven bij Mevr Yannick Weyts,  

09-231 57 48 , 

yannick.weyts@fracarita.org

//  Sociale vaardigheden  z// 

De Sleutel maakt  
ook werk van de opvolging 
van de toepassing van de 
programma’s op klasniveau 
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Het Europese Kinship-project, waar De 
Sleutel aan meewerkt, wil de kwaliteit 
van preventieprogramma’s verbeteren 
voor kinderen en jongeren die opgevan-
gen worden door verwanten. Het wil die 
kwetsbare kinderen en jongeren be-
schermen tegen de schade veroorzaakt 
door drugs- en alcoholmisbruik. Enkele 
aanbevelingen op basis van een inter-
nationale literatuurstudie.

Als ouders door hun drugs- en alco-
holmisbruik hun kinderen niet langer 
zelf kunnen opvoeden, nemen andere 
familieleden die taak vaak op zich. De 
ervaring leert dat pleegzorgers uit het 
familievangnet het risico kunnen ver-
minderen dat de kinderen dezelfde pro-
blemen krijgen als hun ouders. In Eu-
ropa vangen verwanten honderdduizen-
den kinderen en jongeren wiens ouders 

drugs- en alcoholproblemen hebben. 
Soms formaliseert een rechtbank die 
zorgrelatie of krijgen de pleegouders 
steun van sociale diensten. Maar vaak 
nemen grootouders, tantes, broers of 
zussen die rol gewoon informeel op. 

Kinship ondersteunt in zeven (2) landen 
de familievangnetten die voor kinde-
ren zorgen als gevolg van de drugs- of 
alcoholproblemen van hun ouders. Het 
project wordt gecoördineerd door Men-
tor UK (1). In België concentreerden we 
ons binnen Kinship vooral op het boekje 
‘Bobbie’ (3).
 
Kinship verrichtte een internationale 
literatuurstudie met als doel aanbeve-
lingen op Europees niveau te kunnen 
doen. Ook in België en in Vlaanderen 
zijn er veel van deze aanbevelingen 
van tel. Een overzicht van wat op de 
slotconferentie midden maart 2011 in 
Edinburgh werd aangekondigd. 

1.   Verwante pleegouders zijn meestal 
ouder en hebben lagere inkomens, 
een minder goede gezondheid en een 
lagere opleiding dan niet-verwante 
pleegouders. Ze blijken minder toezicht 
en minder diensten te ontvangen dan 
niet-verwante pleegouders. 

2.   Kinderen uit instellingen vertonen 
meer gezondheidsproblemen dan 
kinderen die bij een niet-verwant pleeg-
gezin wonen. Kinderen die bij familie-
leden worden geplaatst hebben nog 
minder problemen. 

3.   Het is belangrijk het idee van kin-
ship carers of familievangnetten naar 
de oppervlakte te brengen. Vooral voor 
ouders die verslaafd zijn aan alcohol 
of andere drugs. Maar ook voor kinde-
ren van ouders met fysieke of mentale 
gezondheidsproblemen. Niet alleen het 
brede publiek moet gesensibiliseerd 
worden. Familievangnetten moeten een 
plaats krijgen op de agenda van beleid-

smakers in de federale en de Vlaamse 
regering. Vandaag zijn beleidsmakers 
zich niet bewust van het bestaan van 
familievangnetten voor kinderen van 
verslaafde ouders.

4.   Het is verbazend hoe weinig 
kinship carers met hun kleinkinderen 
spreken over drugs. Ze verklaren dat 
meestal door de jonge leeftijd van de 
kinderen die ze opvangen. 

5.   Er moet een ontmoetingsplaats 
komen waar grootouders hun ideeën en 
ervaringen met elkaar kunnen delen.

6.   Er bestaan organisaties die, zelfs 
zonder overheidssteun, samenkomsten 
mogelijk maken op basis van het zelf-
hulpidee. Ondersteuningsmateriaal, 
training of handboeken moeten de 
expertise rond dat thema verzilveren.

7.   Het beleid voor deze kwetsbare 
groepen mag niet blijven hangen bij 
“we kunnen dit alleen maar projectma-
tig aanpakken en niet structureel”. We 
mogen niet wachten op een incident 
dat in de media komt, om grootouders 
of andere familieleden die kinderen van 
verslaafde ouders opvangen, preventief 
te helpen. 

(1) Mentor UK is de belangrijkste Britse stichting 

voor drugs- en alcoholpreventie bij kinderen en 

jongeren. Het is onderdeel van een grote interna-

tionale stichting (www. mentorfoundation.org). 

(2) in België, Italië, Litouwen, Roemenië, Spanje, 

het Verenigd Koninkrijk, Zweden

(3)Bobbie is het verhaal van een speelse hond 

waarvan het bazinnetje verslavingsproblemen 

heeft.  Familie en andere opvoeders kunnen 

voorlezen uit dit boekje op maat van kleine 

kinderen wiens ouders verslaafd zijn. Het is ook 

een tool om de veerkracht die kinderen in zich 

hebben, los te maken. 

Kinship geeft aanbevelingen bij 
het opvangen van kwetsbare kinderen
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//  Project in de kijker   //  

Kinship  
ondersteunt familievangnetten 
in zeven landen
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//  Visie  z// 

Waarschuwen voor legal highs
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De Sleutel is een partner in het 
Europese RedNet project. Dat is een op-
volger van twee voorgaande projecten 
onder de titel ‘Psychonaut’. Psychonaut 
1 ging over het inventariseren van 
goede en kwade websites inzake drugs. 
Psychonaut 2 leverde een aanvulling 
op het Europese EWS (Early Warning 
System) met informatie over nieuwe 
gevaarlijke drugs die online te krijgen 
zijn. Psychonaut 3 of Rednet focust op 
preventie door het verspreiden van de 
ingezamelde informatie. Dit sluit goed 
aan op de doelstellingen van De Sleutel, 
met name voor selectieve preventie.  

We richten ons daarmee tot jonge re-
creatieve gebruikers, waarbinnen een 
specifieke groep is die informatie over 
middelen op het internet vindt en ze 
zelfs aanschaft via het internet. Deze 
beginnende of recreatieve druggebrui-
kers lopen een extra risico omdat ze in 
de veronderstelling leven dat wat via 
internet gepropageerd of verhandeld 
wordt niet zo gevaarlijk kan zijn. Dat zij 
een interessante markt voor drughandel 
vormen bewijst de opwaartse verkoops-
curve van ‘legal highs’ of drugs die 
legaal zijn of vooral lijken te zijn. 

Na introductie in de smart shops 
enkele jaren geleden, tussen genees-

Mephedrone_conv   1
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krachtige kruiden, zijn er honderden 
producten verkrijgbaar op websites die 
gehost zijn in het binnen- en buitenland. 
Sommige van die drugs bevinden zich 
in een grijze zone van legaliteit, andere 
worden eventjes verkocht tot ze op de 
lijst van verboden producten terecht 
komen. Dat is op zich al zorgwekkend en 
De Sleutel wil daarvoor waarschuwen. 
Bovendien bevatten veel van de gepro-

mote producten risico’s waar de lezer of 
gebruiker zich totaal niet bewust van is. 
Daarom verspreiden we gericht informa-
tie over enkele veel voorkomende ‘legal 
highs’. Specifiek gericht op de bezoekers 
van websites die deze drugs promoten. 
Een voorbeeld van zo’n online Rednet 
infoblaadje zie je hier: 



//  Varia   // 

 Directie & centrale diensten
 Jozef Guislainstraat 43a
 9000 Gent
T 09 210 87 10
F 09 272 86 11
E de.sleutel.info@fracarita.org

 Dagcentrum Antwerpen (DCA)
 Dambruggestraat 78-80
 2060 Antwerpen
T 03 233 99 14
F 03 225 10 24
E dca.info@fracarita.org

 Dagcentrum Brugge (DCBG)
 Barrièrestraat 4
 8200 Brugge
T 050 40 77 70
F 050 40 77 79
E dcbg.info@fracarita.org

 Dagcentrum Brussel (DCBL)
 Aanbeeldstraat 14
 1210 Sint-Joost-ten-Node
T 02 230 26 16
F 02 230 75 96
E dcbl.info@fracarita.org

 Dagcentrum Mechelen (DCM)
 F. De Merodestraat 20
 2800 Mechelen
T 015 20 09 64
F 015 20 09 65
E dcm.info@fracarita.org

 Dagcentrum Gent (DCG)
 Stropkaai 38   
 9000 Gent
T 09 234 38 33
F 09 223 34 55
E dcg.info@fracarita.org

 Crisisinterventiecentrum (CIC)
 Botestraat 102
 9032 Wondelgem
T 09 231 54 45
F 09 231 67 15
E cic.info@fracarita.org

 Therapeutische Gemeenschap  
Merelbeke (TGM)

 Hundelgemsesteenweg 1
 9820 Merelbeke
T 09 253 44 40
F 09 253 44 35
E tgm.info@fracarita.org

 Therapeutische Gemeenschap  
Gent (TGG)

 Jozef Guislainstraat 43a
 9000 Gent
T 09 342 88 01
F 09 342 87 95
E tgg.info@fracarita.org

 Residentieel Kortdurend  
Jongerenprogramma

 Zuidmoerstraat 165
 9900 Eeklo
T 09 377 25 26
F 09 377 78 64
E rkj.info@fracarita.org

 Preventiedienst
 Jozef Guislainstraat 43a
 9000 Gent
T 09 231 57 48
F 09 272 86 11
E de.sleutel.preventie@fracarita.org

 VZW Sociale Werkplaatsen  
De Sleutel (SW)

 Mahatma Gandhistraat 2a
 9000 Gent
T 09 232 58 08
F 09 232 58 18
E socwpg.info@fracarita.org

De Sleutel is een onderdeel van 
vzw Provincialaat der Broeders van Liefde
Stropstraat 119 – Gent

SLEUTELSPEL  
KRIJGT  
EUROPEES LABEL

In oktober 2010 aanvaardde The European Action on Drugs (EAD) 
ons preventieproject Sleutelspelen als ‘Europese Actie’. Tijdens een 
Sleutelspel bieden we de school een boeiend en effectief program-
ma aan, bestaande uit zowel een getuigenis, een interactieve voor-
dracht als oefeningen die de persoonlijke en sociale vaardigheden 
van de leerlingen trainen. 
EAD Drugs biedt het maatschappelijk middenveld in Europa een 
platform over drugsproblematiek en de risico’s van drugsmisbruik.  
Er worden ook ervaringen en beproefde methoden uitgewisseld. 
EAD draait om één simpel idee: aangezien een enorm aantal mensen 
en organisaties een rol spelen bij de verspreiding van informatie 
over de risico’s van drugsmisbruik, m.n. onder jongeren, stelt de 
Europese Commissie voor dat iedereen die ook maar enige formele 
verantwoordelijkheid draagt, bevoegd is beslissingen te nemen, of 
economisch, sociaal of representatief optreedt, zijn betrokkenheid 
toont door een specifieke actie op touw te zetten. 
Bij de Europese drugscampagne gaat het om het beginsel van 
“gedeelde verantwoordelijkheid”, gedragen door alle leden van de 
samenleving, dus zowel professionals als de man in de straat.
Met ons project Sleutelspelen bereiken we dit schooljaar 1 669 leer-
lingen, 106 leerkrachten uit 12 verschillende scholen. 

Meer info: 09 - 231 57 48

SPELBORD ‘TRIP’: AANBOD OP MAAT VAN BuSO 

Een belangrijke pijler binnen het drugsbeleid is educatie. Vaak ont-
breekt het aan praktisch materiaal om de educatie te geven. Zeker 
voor leerlingen uit het Bijzonder Onderwijs is het moeilijk om aange-
paste pakketten te vinden. Bestaande didactische pakketten doen 
vaak een beroep op de verbale talenten van de leerlingen. Iets lezen, 
bespreken, debatteren, mening weergeven,… Allemaal competenties 
waar deze leerlingen niet zo sterk in zijn. 
Het Trimbos Instituut ontwikkelde voor deze doelgroep in samen-
werking met Brijder Verslavingszorg het bordspel ‘TRIP’.  In hun 
omschrijving stellen ze:  “Het is belangrijk om jongeren met een licht 
verstandelijke beperking te informeren over de effecten en risico’s 
van roken, alcohol en drugs. Daarbij is het belangrijk dat gekozen 
wordt voor een praktische, interactieve en laagdrempelige aanpak 
die aansluit bij hun niveau en belevingswereld. Een spel is daarom 
een ideale werkvorm! TRIP is een methode om spelenderwijs, op een 
laagdrempelige manier met jongeren met een licht verstandelijke 
beperking een gesprek te voeren over alcohol en drugs.”
Op 23 februari begeleidden drie studenten van het Technisch In-
stituut Onze-Lieve-Vrouw van Oudenaarde TRIP. Ze deden dit met 9 
jongeren  van de leefgroep Alegria van het Sint-Jozefinstituut. Deze 
leerlingen lopen school in het BuSO onderwijs.  Het was een rustige 
en aangename namiddag met veel interactie en discussie. TRIP is 
zeker een mogelijkheid om de discussie rond alcohol- en drugge-
bruik te openen. De studenten slaagden erin om sommige moeilijke 
vragen te vertalen naar de leefwereld van deze kinderen.

Meer info :  
www.Trimbos.nl
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