
Unplugged, van intentie tot implementatie 

Hoe laten we alle puzzelstukjes samenvallen? 



Drugbeleid op school 

Begeleiding Educatie en 
structurele 

maatregelen  

Regelgeving 

Visie 

Persoonlijke normen 
en waarden van de 

begeleiders 

Sociaal-culturele 
realiteit 

Drugwetgeving 

Globale doelstelling 
van de instelling t.a.v. 

instelling 



Drugbeleid op school 

Begeleiding Educatie en 
structurele 

maatregelen  

Regelgeving 



Drugbeleid op school 

Educatie en 
structurele 

maatregelen  

Vandaag gaat onze 

aandacht voor naar… 



Een uitdaging… 

We vermoeden dat er een leerling onder 

invloed in de les zit… 

 

Drugbeleid op School 



Een uitdaging… 

De 100 dagen liepen vorig jaar volledig uit de 
hand. 

 

Drugbeleid op School 



Een uitdaging… 

 

 

 

 

 

Een leerling van ons tweede jaar is vorig 
weekend opgenomen in de spoed van het 
plaatselijk ziekenhuis met een overdosis 

alcohol. 

 

Drugbeleid op School 



Een uitdaging… 

Leerkrachten hebben verschillende visies op  
alcoholgebruik en druggebruik 

 

Drugbeleid op School 



Een uitdaging… 

Ons drugbeleid is meer dan tien jaar oud en  
vele leerkrachten kennen de visie en  

de inhoud er niet meer van…. 

Drugbeleid op School 



Scholen 
kunnen een 

duidelijk 
drugbeleid 

voeren 

1. Helemaal akkoord 

3. Niet akkoord 

2. Akkoord 

4. Helemaal niet 
akkoord 



Preventie 
komt soms 
neer op de 
promotie 

van alcohol 
en drugs 

1. Helemaal akkoord 

3. Niet akkoord 

2. Akkoord 

4. Helemaal niet 
akkoord 



Politiecontr
ole is een 

belangrijke 
schakel in 

het 
drugbeleid 
op school 

1. Helemaal akkoord 

3. Niet akkoord 

2. Akkoord 

4. Helemaal niet 
akkoord 



Een 
duidelijk 

tuchtbeleid 
op school 
voorkomt 

veel 
moeilijkhed

en 

1. Helemaal akkoord 

3. Niet akkoord 

2. Akkoord 

4. Helemaal niet 
akkoord 



Een 
begeleiding 

opzetten 
zonder de 

steun van de 
ouders is 
zinloos 

1. Helemaal akkoord 

3. Niet akkoord 

2. Akkoord 

4. Helemaal niet 
akkoord 



De overheid verwacht dat wij een 

gezondheidsbeleid opzetten 

Waarom?  

Drugbeleid op School 



 De VOET nodigen ons uit om preventieve 

maatregelen te treffen…. 

 Uit de gemeenschappelijke stam 

Waarom?  

Drugbeleid op School 



 De VOET nodigen ons uit om preventieve 

maatregelen te treffen…. 

 Uit context 1 Lichamelijke gezondheid 

en veiligheid 

 Doelstelling 8 De leerlingen schatten de risico’s 

en gevolgen in bij het gebruik van 

genotsmiddelen en medicijnen en reageren 

assertief in aanbodsituaties. 

Waarom?  

Drugbeleid op School 



 Uit context 2 Mentale gezondheid 

 Doelstelling 6 De leerlingen stellen zich 

weerbaar op. 

Waarom?  

Drugbeleid op School 



 Ondersteunt het gezondheidsbeleid 

 Werkt de VOET doelstellingen op een 

systematische manier uit. Ook deze uit de 

gemeenschappelijke stam 

Unplugged  

Drugbeleid op School 



Naast alcohol en drugs hebben we nog vele andere 

opdrachten… pesten, gezonde voeding, 

tienerzwangerschappen… racisme… geweld 

Hebben we daar de tijd en de middelen voor?   

Drugbeleid op School 



 Drugbeleid op school. Lijst de drempels, 

de moeilijkheden maar ook de 

mogelijkheden op. 

Even reflecteren  

Drugbeleid op School 

moeilijkheden mogelijkheden 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 



 Drugbeleid op school. Lijst de drempels, 

de moeilijkheden maar ook de 

mogelijkheden op. 

 Korte bespreking 

 

Even reflecteren  

Drugbeleid op School 



 Het DOS-model 

 We beginnen bij de derde pijler 

Gestructureerd aanpakken  

Drugbeleid op School 



Drugbeleid op School 

Unplugged 1ste graad  



Eerste graad 

Hoe implementeren?  

12 lessen – liefst tijdens één trimester 



Eerste graad 

Hoe implementeren?  

 Tijdens de lessen leefsleutels 
(ASO, TSO, BSO) 

 Tijdens het titularisuur (ASO, TSO, 

BSO) 

 Tijdens de les 

Maatschappelijke vorming (BSO) 

 



Eerste graad 

Hoe implementeren?  

 De lessen verdelen over 

verschillende vakgebieden 

 Les 1: beginnen met Unplugged 

Zedenleer/Godsdienst 

 Les 2: Bij de groep horen 

Zedenleer/Godsdienst 

 



Eerste graad 

Hoe implementeren?  

 Les 3: Kiezen: alcohol, risico’s en bescherming  

Plastische opvoeding 

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

Wiskunde 

 Les 5: Tabak; ook een drug  Biologie 

 Les 6: Express yourself  Nederlands 

 



Eerste graad 

Hoe implementeren?  

 Les 7: opkomen voor je mening  Nederlands 

 Les 8: Contact  Nederlands 

 Les 9: Drugs – just say know  Technologische 

opvoeding 

 



Eerste graad 

Hoe implementeren?  

 Les 10: Omgaan met moeilijkheden  Muzikale 

opvoeding 

 Les 11: Problemen oplossen en beslissingen 

nemen  Lichamelijke opvoeding 

 Les 12: Doelen stellen Zedenleer/Godsdienst 



De leerkrachten ondersteunen door training 

 Hoe? 

 Open trainingsdagen (Gent, Turnhout, Kortrijk en 

Hasselt) 

 Per school  (Sint-Niklaas) 

 Door de plaatselijke preventiewerker (Aalter) 

 Ondersteund door Rotary Club (Izegem, Eeklo) 

Eerste graad 



Vragen of opmerkingen 

Eerste graad 

 Rond het implementeren 

van het materiaal voor de 

eerste graad hebben wij 

nog de volgende vragen 

 Even reflecteren met je 

buurman 

 Commentaar 



Drugbeleid op School 

Unplugged tweede graad  

 Een aanbod van 

verschillende 

activiteiten om een 

projectdag/-week mee 

samen te stellen  

 Kan in combinatie met 

Unplugged projectdag 



Een projectdag 

Tweede graad 

 Sleutelspel 
 Met bewoners van de Therapeutische Gemeenschap 

Merelbeke 

 Met toneel  
 Panda   (ZamZam) 

 Trip (Uitgezonderd) 

 Blackout (Uitgezonderd) 

 B@F (Vlaams Fruit) 

 Met film… 
 Afblijven,  

 Thirteen 

 … 



Vier belangrijke delen van een projectdag   

Tweede graad 

1. Training voor de leerkrachten 

2. Testimony 
 Levensverhaal (getuigenis van ex-verslaafden uit onze Therapeutische 

Gemeenschap) - sleutelspel 

 Film (Thirteen, Afblijven, …) 

 Toneel (Panda, Trip, Blackout, B@F) 

 Boek (….) 

3. Interactieve voordracht 

4. Activiteiten door de leerkracht 



1. Training van de leerkrachten   

Tweede graad 

In de scholen zelf en met de leerkrachten die 

verantwoordelijk zijn voor de projectdag. 



1. Training van de leerkrachten   

Tweede graad 

Interactief en op maat van de school. 



2. Testimony   

Levensverhaal van een bewoner van de  

Therapeutische Gemeenschap Merelbeke  

met uitgebreide kans tot vraagstelling. 

Tweede graad 

C:/Reportages voor presentaties/Sleutelspel STEM vraagstelling HD.wmv


2. Testimony   

 Film  

 

Tweede graad 



2. Testimony   

 Toneel Panda – 1ste, 2de en begin 3de jaar 

 Productie van ZamZam 

 Alle info: http://www.zamzamproducties.be/ 

 Wij verzorgden het didactisch pakket 

 

Tweede graad 

http://www.zamzamproducties.be/


2. Testimony   

 Toneel: Trip 4de 5de en 6de jaar 

 Productie: Uitgezonderd 

 Alle info: http://www.uitgezonderd.be/ 

 Wij verzorgden het didactisch pakket 

 

Tweede graad 

http://www.uitgezonderd.be/


2. Testimony   

 Toneel: Blackout voor 2de jaar en 3de jaar 

 Productie: Uitgezonderd 

 Alle info: http://www.uitgezonderd.be/ 

 Uitwerking didactisch materiaal in onderhandeling 

 

Tweede graad 

http://www.uitgezonderd.be/


2. Testimony   

 Toneel: B@F - 11 tot 14 jaar 

 Thema: geweld en verslaving 

 Productie: Vlaams Fruit 

 Alle info: http://www.vlaamsfruit.be/educatief/ 

 Uitwerking didactisch materiaal in onderhandeling 

 

Tweede graad 



3. Interactieve voordracht   

 

 

Tweede graad 

Door een medewerker van De Sleutel 



3. Interactieve voordracht   

 

 

Tweede graad 

Door een medewerker van De Sleutel 



3. Interactieve voordracht   

 

 

Tweede graad 

Door een medewerker van De Sleutel 



4. Activiteiten door de leerkracht   

 

 

Tweede graad 



4. Activiteiten door de leerkracht   

 

 

Tweede graad 



Vragen of opmerkingen 

Tweede graad 

 Rond het implementeren 

van het materiaal voor de 

tweede graad hebben wij 

nog de volgende vragen 

 Even reflecteren met je 

buurman 

 Commentaar 



Drugbeleid op School 

Unplugged derde graad  

 (g)een vak apart: lesvoorstellen voor verschillende 

vakken zoals biologie, chemie, maatschappelijke 

vorming, levensbeschouwing, aardrijkskunde of 

economie.  

 Onderlinge afstemming tussen de gebruikers van 

het materiaal is aangewezen.  



(g)een vak apart   

 Cocaïne is geen fair trade: lesmap met lessen  

 Productkennis 

 Cocaïne in de hersenen 

 Cocaïne is geen fair trade (3 lessen) 

Derde graad 



(g)een vak apart   

Cocaïne is geen fair trade: interactieve training  voor 

leerkrachten 

Derde graad 



(g)een vak apart   

Drugs in de hersenen, drugs in het lichaam  

een zeer uitgebreid didactisch pakket met veel 

beeldmateriaal  en verschillende didactische 

werkvormen 

Derde graad 



Invloed van drugs op de  

hersenen en in het lichaam   

Les 1: Het mechanisme achter verslaving 

Les 2: Drugs en ons brein 

Les 3: De invloed van cannabis, the evil weed 

Les 4: Alcohol, niet voor jonge hersenen 

(g)een vak apart 



Invloed van drugs op de  

hersenen en in het lichaam   

Les 5: De invloed van cocaïne, het trendy poeder 

Les 6: De invloed van xtc, de party drug 

Les 7: De invloed van tabak, de Eddy Merckx van de     

 doodsoorzaken 

(g)een vak apart 



Derde graad 

(g)een vak apart   

Drugs in de hersenen, drugs in het lichaam:  

interactieve training voor leerkrachten  



Derde graad 

(g)een vak apart   

 Drugs in de kunst  

 Jotie T’Hooft 

 Vele malen hebben we de naald gezuiverd 

…. 



Derde graad 

(g)een vak apart   

 Drugs in maatschappij leer (in ontwikkeling) 

 Productkennis 

 De weg naar verslaving 

 De hulpverlening 

 …. 



Derde graad 

Projectmatig   

 Scholen van BSO gebruiken vaak het materiaal 

van de tweede graad voor een projectdag in de 

derde graad. 



Vragen of opmerkingen 

Derde graad 

 Rond het implementeren 

van het materiaal voor de 

derde graad hebben wij 

nog de volgende vragen 

 Even reflecteren met je 

buurman 

 Commentaar 



Verbondenheid 



Drugbeleid op school 

Begeleiding Educatie en 
structurele 

maatregelen  

Regelgeving 

Visie 

Persoonlijke normen 
en waarden van de 

begeleiders 

Sociaal-culturele 
realiteit 

Drugwetgeving 

Globale doelstelling 
van de instelling t.a.v. 

instelling 



 Doelstelling 
 Het creëren van een duidelijk kader dat 

veiligheid biedt. Dit werkt preventief en leert 

leerlingen omgaan met normen en regels. 

 Probleem 
 In hoeverre zijn mijn leerkrachten in staat om 

grensoverschrijdend gedrag af te lijnen.  

 Welke consequenties verbinden we  

daarmee?  

Regelgeving 



Pijler regelgeving 

 Doelstelling 

 Veiligheid 

 Preventief karakter 

 Normatief karakter 

 Grenzenstellend optreden 

 Gericht op het stoppen van het ontoelaatbaar 

gedrag 

 Met consequenties 



 Aanbod van De Sleutel 
 Voordracht of pedagogische studiedag over 

het nut van een drugbeleid 

 Ondersteunen van een drugbeleid 

(meer de taak van een Centrum Geestelijke 

Gezondheid) 

 

Pijler regelgeving 



Drugbeleid 

Begeleiding 



 Doelstelling 

 Begeleiden van leerlingen met problemen door 

drugs of druggebruik 

 Leerlingen inzicht laten krijgen in hun probleem 

 Probleem 

 Wie komt in aanmerking 

 Hoe laat je pubers inzien dat ze een probleem 

hebben en hun gedrag best veranderen?  

 

Begeleiding 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
tijd 

Kwaliteit van het functioneren op school 

Aandacht  voor functioneren 

Bewijs van 

gebruik 

A 

Opmerken 

van 

verandering 

C 

Bewijs 

van 

gebruik 

B 

    Absoluut minimum 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondersteuning, warmte 

C
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LAAG HOOG 

LAAG 

HOOG I -  TEGEN 

 

Opleggen 

 

(macht) 

 

Repressieve school 

II  -  NIET 

 

Laissez faire 

 

(machteloosheid) 

 

Depressieve school 

III  -  VOOR 

 

Overnemen 

 

(gezagsvacuüm) 

 

Tolerante school 

IV  -  MET 

 

Verbinden 

 

(gezag) 

 

Verbindende school 



 Spanningsveld 

 Begeleiden wordt pamperen, 

verantwoordelijkheid van de leerling 

wegnemen 

 Geen probleem aankunnen 

Begeleiding 



Grenzen stellen Motiverend gesprek 

Aanleiding Storend gedrag voor de 
omgeving 

Bezorgdheid bij begeleider 

Vermoeden van achterliggende 
problematiek 

Doel Stoppen of voorkomen 
van ontoelaatbaar 
gedrag 

Creëren van bewustwordingsproces 
om tot gedragsverandering te 
komen. 

Methode Reageren op gedrag Opbouwen van relatie waarbinnen 
keuzeproces wordt begeleid 

Onderscheid tussen ‘grenzen stellen’ en ‘motiverend gesprek’ 



Drugbeleid 

Educatie en 
structurele 

maatregelen  



 Doelstelling 

 Leerlingen aanzetten tot bewust, weloverwogen en 

verantwoordelijk gedrag met betrekking tot 

middelengebruik. En dit is het niet gebruik van alle 

middelen. Zowel legale en illegale middelen 

 Probleem 

Welk materiaal is er op de markt?  

Wat werkt? Wat werkt niet? 

Educatie & structurele maatregelen 



 Spanningsveld 

 Is daar tijd voor? 

 Welke leerkrachten zijn verantwoordelijk? 

Educatie & structurele maatregelen 



 Criteria voor effectieve drugpreventie 

 Inhoud 

 Corrigeren van verkeerde beeldvorming 

 Objectieve en actuele info over drugs en de 

gevolgen van druggebruik 

 Werken aan persoonlijke en sociale 

vaardigheden 

Educatie & structurele maatregelen 



 Criteria voor effectieve drugpreventie 

 Methodiek 

 Interactief & participatief 

 Op maat (leefwereld, kennis en 

ervaringsniveau) 

Educatie & structurele maatregelen 



 Kwalitatieve structurele maatregelen 

 Aangename infrastructuur 

 Bevorderen positieve contacten tussen jongeren 

en leerkrachten en begeleiders 

 Aanbieden van uitdagingen 

 

Pijler educatie & structurele maatregelen  



 Is groot bij losstaande initiatieven, zoals 

spreekbeurt door expert, politie, getuige,… 

 Iatrogenic effect: beginnen gebruiken door erover 

te praten 

Mogelijke negatieve effecten 



 Ik heb nog een vraag. 

Vragen of opmerkingen 


