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Inleiding
Dit werkingsverslag wordt u voorgelegd naar aanleiding van de beheersovereenkomst
die de Vlaamse overheid heeft afgesloten met De Sleutel voor de subsidiëring en
erkenning van De Sleutel als organisatie met terreinwerking.
Van 2012 tot en met 2016 wordt De Sleutel door het Vlaams Ministerie van Welzijn,
Volksgezondheid
en
Gezin
binnen
het
preventiedecreet
erkend
als
terreinorganisatie
voor
vaardigheidstraining
rond
preventie
van
middelengebruik in het onderwijs.
De activiteit die binnen deze beheersovereenkomst wordt uitgevoerd is: het organiseren
van interactieve trainingen voor schoolteams in het basis- en secundair onderwijs, in het
aanleren van intra- en interpersoonlijke vaardigheden aan hun leerlingen, op het gebied
van tabak, alcohol, drugs en medicatie. Na deze trainingen zijn schoolteams in staat om
deze vaardigheden aan te leren bij hun leerlingen.
Het Gat in de haag, TOPspel en Unplugged zijn methodieken die leerkrachten in de
kleuterklassen, de lagere school en de drie graden van de middelbare school kunnen
implementeren. Ze verbeteren de sociale vaardigheden die kinderen en jongeren later
nodig hebben om problemen met sigaretten, alcohol, medicijnen en andere drugs te
voorkomen.
De leerkracht leert op een interactieve en didactische manier sociale en persoonlijke
vaardigheden aan. Tegelijk werkt de school aan een attitude en een sfeer van steun en
veiligheid. De leerlingen en de leraar merken gaandeweg dat het klimaat in de klas iets
is wat ze kunnen veranderen. Dat zijn ingrediënten van een preventieve strategie
waarvan de effectiviteit wetenschappelijk aangetoond is. Maar behalve kwalitatief
materiaal is er een solide en praktische vorming van de leerkrachten nodig. Als de
leerkracht interactief met de programma’s aan de slag moet, heeft hij of zij behoefte
aan training en ondersteuning. Die training wordt al jarenlang door De Sleutel
aangeboden.
In dit werkingsverslag kan u vernemen wat er tijdens het werkingsjaar 2015 werd
gerealiseerd.
We belichten hierbij hoofdzakelijk de evaluatiecriteria die opgenomen werden in de
beheersovereenkomst:

Afdeling 4. Evaluatiecriteria
Art. 9. Om de uitvoering van deze beheersovereenkomst te kunnen evalueren gelden voor het
resultaatgebied vermeld in artikel 5 volgende evaluatiecriteria:
1° de mate waarin schoolteams gebruik maken van het aanbod;
2° de mate waarin schoolteams het aanbod ervaren als gebruiksvriendelijk;
3° de mate waarin schoolteams de vaardigheden aanleren aan hun leerlingen;
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1. REALISATIES IN 2015
1.1. Het tij is gekeerd
Vanaf het schooljaar 2012-2013 worden er geen voordrachten meer gegeven aan
leerlingen, gezien de beperkte effectiviteit hiervan. Ze maken ook geen onderdeel
meer uit van onze overeenkomst met de overheid. Dit was daarvoor echter meer
dan de helft van het totaal aantal dagdelen die we presteerden. Dit vroeg dus
een hele heroriëntatie. Deze heroriëntatie verlangt van de scholen een
mentaliteitswijziging. Veel scholen geven vandaag nog steeds de voorkeur aan
een externe spreker in plaats van zelf met de leerlingen aan de slag te gaan rond
drugs. Telkens een school ons contacteerde voor het geven van een voordracht,
werd samen met hen de mogelijkheid van een training voor de leerkrachten of
begeleiding van een projectdag besproken.
Het schrappen van voordrachten had een sterke daling van het aantal dagdelen in
2012 tot gevolg. Mede door het succes van ‘Het gat in de haag’, de uitbreiding
van ons trainingsteam en de lancering van ‘TOPspel’, kunnen we in 2015 een
aantal dagdelen voorleggen dat de grens van 200 ver overschrijdt.

1.2. Een gestandaardiseerd aanbod
In de afgelopen jaren werd ons aanbod naar de scholen steeds meer
gestandaardiseerd:
° We hebben voor elke doelgroep kwalitatief educatief materiaal en een
daaraan aangepast trainingsaanbod. Voor het kleuteronderwijs is dit meestal
een halve dag training, voor het lager onderwijs een heel trainings- en coaching
traject. Voor het secundair onderwijs gaat het meestal over 3 dagdelen training.
° Een gestandaardiseerd aanbod wil ook zeggen dat de drie trainers op
dezelfde manier werken.

1.3. ‘Het gat in de haag’ voor kleuteronderwijs
Op 7 oktober 2013 werd het nieuwe materiaal en bijgevolg ook de nieuwe training
‘Het gat in de haag’ aan Vlaanderen voorgesteld.
De praktische trainingen vallen erg in de smaak bij de doelgroep. Dit kan je
terugvinden in de evaluatieformulieren. Deze werden verwerkt in hoofdstuk 3.
In 2015 nam het aantal trainingen voor ‘Het gat in de haag’ nog toe ten opzichte
van de vorige jaren. Een fiche van de training vind je in bijlage 1.
In 2015 werd ook een theatervoorstelling aangemaakt, evenals poppen en enkele
verhalen voor peuters. Dit verhoogt de aantrekkelijkheid van de methodiek en
heeft hopelijk een positief effect op het aantal trainingen.

1.4. ‘TOPspel’ voor lager onderwijs
Begin 2013 werd in samenwerking met Thomas More en KU Leuven TOPspel
ontwikkeld op basis van het Good Behaviour Game. Na een testfase in 2013-2014
ging in september 2014 TOPspel officieel van start. Op dat moment startte
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eveneens een effectiviteitsonderzoek dat werd gecoördineerd door Thomas More
i.s.m. KU Leuven. Hieraan namen 5 onderzoeks- en 5 controlescholen deel. Op 2
februari 2016 werden de resultaten van dit onderzoek bekend gemaakt op onze
studiedag
TOPspel,
positief
omgaan
met
regels
en
afspraken.
Het aantal scholen dat instapt in TOPspel stijgt sterk.
De training van TOPspel is een zeer intensieve training op schoolniveau (zie
bijlage 2). Dit wil zeggen dat de school er voor kiest om gedurende een schooljaar
zijn pedagogische studiedagen in te plannen voor TOPspel. Bijzonder is dat er ook
coaching is voorzien voor de leerkrachten. Wij komen twee keer tot in de klas van
elke leerkracht. Hoewel de leerkrachten de training als intensief ervaren en eerst
wat weigerachtig staan tegenover de coaching, wordt het traject door de meesten
als positief ervaren. Meer informatie hierover kan je terugvinden in hoofdstuk 3.

1.5. Unplugged, een vaste waarde voor het secundair onderwijs
In 2015 was er niet veel nieuws onder de zon voor Unplugged. Het aanbod werd
niet gewijzigd. We blijven ons aanbod aan trainingen en begeleiding van
projectdagen behouden (bijlage 3 en 4). Door een beperkte promotie en de
stijging van het aantal trainingen in het lager onderwijs, is er een daling van het
aantal trainingen in het secundair onderwijs te merken. Zoals je kan merken is dit
niet ten gevolge van een negatieve beoordeling van de trainingen (zie hoofdstuk
3).
In 2015 werden wel de eerste stappen gezet naar de herwerking van ons
materiaal voor de eerste graad. Dit is het oudste materiaal en aan een grondige
facelift toe. Hieraan zal in 2016 verder gewerkt worden en dit zal begin 2017
gelanceerd worden. Dit zal opnieuw een boost geven in het aantal trainingen in
het secundair onderwijs.

1.6. Samenwerking partners VAD, VIGeZ, Logo’s en CGG’s
1.6.1. VIGeZ
De Sleutel neemt deel aan het sectoroverleg dat plaats vindt in VIGeZ en twee
maal per jaar wordt georganiseerd (26 juni en 23 oktober 2015).
VIGeZ (stafmedewerker geestelijke gezondheidsbevordering) participeerde aan
de stuurgroep van TOPspel. Op deze manier wordt de methodiek ook gedragen
door VIGeZ. In het voorjaar van 2015 ondertekende De Sleutel een
intentieverklaring tot samenwerking met VIGeZ. Deze werd opgesteld op
initiatief van VIGeZ n.a.v. hun nieuwe erkennning als partnerorganisatie. Tot
op heden werd deze intentieverklaring nog niet omgezet in een formele
samenwerkingsovereenkomst.
1.6.2. VAD
Op 29 september 2015 vond het jaarlijks overleg plaats met VAD. De
stafmedewerker onderwijs participeerde eveneens aan de stuurgroep TOPspel.
Op deze manier is het materiaal ook gedragen door VAD. In het voorjaar van
2015 ondertekende De Sleutel een intentieverklaring tot samenwerking met
VAD. Deze werd opgesteld op initiatief van VAD n.a.v. hun nieuwe erkenning
als partnerorganisatie. Tot op heden werd deze intentieverklaring nog niet
omgezet in een formele samenwerkingsovereenkomst.
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1.6.3. CGG-preventiewerkers
Tijdens eerder overleg werd overeengekomen: De Sleutel verwijst alle vragen
rond drugbeleid door naar de CGG’s en geeft bij elke training een informatieve
folder met informatie en de adressen van de CGG’s. De CGG’s vermelden het
materiaal van De Sleutel in het aanbod rond drugseducatie.
Na de succesvolle samenwerking in 2014 n.a.v. de cannabiscampagne, heeft
De Sleutel in 2014-2015 verschillende stappen ondernomen om samen met de
CGG’s een training uit te werken specifiek rond alcohol. Er werd hiervoor zelfs
een gezamenlijke werkgroep opgericht, die eenmalig (17 maart 2015) heeft
plaatsgevonden. Door onvoldoende afstemming bij de CGG-achterban werd
jammer genoeg deze samenwerking uiteindelijk stopgezet.
1.6.4. Logo’s
Er werden in 2015 3 trainingen gerealiseerd in samenwerking met Logo’s.
De Logo’s ontvangen onze e-zines. Op deze manier kunnen zij ons aanbod
opvolgen en mee bekend maken. Naar aanleiding van de studiedag TOPspel op
2 februari 2016 werd eind 2015 ook beroep gedaan op de Logo’s om de
uitnodiging te verspreiden naar de lagere scholen. Verschillende Logo’s namen
dit op in hun nieuwsbrief. Op vraag van Logo’s willen wij steeds gratis ons
aanbod voorstellen op overlegmomenten voor het onderwijs.

1.7. Andere partners
Er werden in 2015 6 trainingen gerealiseerd met behulp van de serviceclubs.
Lokale besturen ondersteunden 8 trainingen.
De Sleutel is aanwezig op de Vlaamse werkgroep TAD, een forum waar onder
andere ook VAD, VIGeZ, CGG en Logo aanwezig zijn. Daarnaast brengt dit overleg
ons in contact met VVSG, Domus Medica, VVP e.a. mogelijke partners.
De Sleutel stelde een stuurgroep samen tijdens de ontwikkeling van ‘TOPspel’.
Deze adviesgroep bestond uit VIGeZ, VAD, pedagogische begeleidingsdiensten
van de verschillende onderwijsnetten en relevante experts zoals de uitgeverij,
Thomas More en KU Leuven.
In 2015 werkten we ook samen met navormingscentra zoals Pedic (Gent), het
Eekhoutcentrum (Kortrijk), DiNAC (Hasselt) en LeON (Leuven) (zie overzichtslijst
trainingen bijlage 7).
In 2015 bleven we ook samenwerken met verschillende theaterproducenten zoals
° Uitgezonderd: Blackout, Labyrint en Join(t) us
° O’Kontreir: Trip
° Vlaams Fruit Educatief: B@F
Wij geven hen advies en een nabesprekingspakket, zij nemen ons trainingsaanbod
mee naar de scholen.
Uiteraard is de samenwerking met Thomas More en KU Leuven in het kader van
de ontwikkeling van TOPspel en het onderzoek hier eveneens een extra
vermelding waard.
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1.8. Financiële verantwoording
We eindigen 2015 met een resultaat in evenwicht. Dit is mogelijk dankzij het hoge
aantal trainingen, waardoor er meer inkomsten waren, maar vooral de gift die we
kregen van Porticus, voor het implementeren van TOPspel. Ook in 2016 en 2017
kunnen we rekenen op een gift van Porticus.
In 2014 hadden we een positief resultaat, hoewel we minder trainingen
realiseerden. Hoe kan dat? Het verschil zit hem in het feit dat het loon van de
extra trainer (halftijds) pas in september 2014 werd toegevoegd aan deze
erkenning.
In 2015 is deze persoon een vast deel van het equipe, binnen de erkenning van
de Vlaamse overheid, gebleven.

1.9. Resultaten 2015 in algemene cijfers
In 2015 hebben we opnieuw een fantastisch resultaat geboekt en beide
indicatoren ruimschoots overschreden! We behaalden 275 dagdelen training i.p.v.
de vooropgestelde 200 en 1605 deelnemers in plaats van 900. Het aantal
deelnemers stagneert ten gevolge van het grotere aandeel van de TOPspel
trainingen (meer dagdelen per deelnemer) maar het aantal dagdelen blijft
aangroeien. Meer details in hoofdstuk 2.

1.10.

Een blik op 2016

We verwachten zelfs nog een stijging van het aantal gerealiseerde dagdelen in
2016. Deze stijging zal hoogstwaarschijnlijk wel minder sterk zijn. Veel meer
kunnen we trouwens niet aan met het huidige team en de huidige subsidie.
Vermoedelijk zal het steeds vaker voorkomen dat we niet aan alle
aanvragen kunnen voldoen!
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2. MATE WAARIN SCHOOLTEAMS GEBRUIK MAKEN
VAN HET AANBOD
2.1. Aantal trainingen
Er werden in totaal 275 dagdelen training gegeven! De stijging met 70% en 63%, die
we zagen tussen 2012, 2013 en 2014, konden we in 2015 niet meer zo sterk
doorzetten. Dit zou trouwens ook niet haalbaar zijn voor het team. Toch kunnen we nog
een stijging van 8% vaststellen! We verwachten ook in 2016 nog een lichte stijging. Op
31 maart 2015 was het aantal geboekte trainingen voor 2015 al 188 dagdelen. Nu, op
31 maart 2016, is dit ongeveer 210, wetende dat de aanvragen voor het najaar nog
moeten komen.

Trainingsactiviteiten uitgedrukt in dagdelen
(streefwaarde 200 dagdelen)
Unieke trainingen (1 training kan verschillende
dagdelen in beslag nemen)
2012
unieke
trainingen

4

unieke
trainingen

4

of
wie
aan
en

2014
254

2015
275

49

80

109

115

2014

dagdelen

unieke
trainingen

15

25

van

25

27

27

1
2

1
4

0
1

0
2

0
0

0
0

3

3

2

3

4

5

1

1

1

1

10

56

24

120

Waarvan GOK
(voordeeltarief)
Waarvan
Labyrint (i.k.v. toneel)
Waarvan
Sleutelspel (getuigen)
Waarvan TRIP
(i.k.v. toneel)
Waarvan Join(t) us
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23

58

dagdelen

23

7

26

unieke
trainingen

14

2

Waarvan open
trainingen
Waarvan trainingen
n.a.v.
cannabiscampagne

2015

dagdelen

9

met

Training Unplugged

Begeleidingen
projectdagen

2013
156

2013

dagdelen

Het gat in de haag
Contactsleutels
Kennis
vaardigheden,
wint het pleit
Werken
bevestigen
begrenzen
Werken
Energizers
TOPspel

2012
92

35
11

37

25

60

20

34

5

10

4

11

10

27

2

2

93

43

102

36

84

7

18

9

22

0

0

1

1

1

1

0

0

19

50

13

37

12

31

3

4

3

6

4

5

2

4

8

(i.k.v. toneel)

Drugs
en
de
hersenen
Het puberbrein en
de invloed van TAD

4

Totaal

49

5

92

3

80

4

156

2

3

1

2

2

2

2

2

109

254

115

275

Partners
Aantal
trainingen
georganiseerd
in
samenwerking met:
Logo
CGG
Lokaal bestuur
Service Club
Ander

2013

3
4
1
(regionaal
preventiewerker)

2014

2015
11
8
12
3
0

3
1
8
6
0

Doordat er geen samenwerking meer is met de Logo’s en CGG’s naar aanleiding van de
cannabiscampagne zie je hier een duidelijke daling in 2015. We hadden gehoopt de
samenwerking met de CGG’s verder te zetten, dit is echter niet gelukt door de beperkte
afstemming tussen de CGG’s onderling.
Samenwerking met lokale besturen en service clubs blijft bestaan. Een mooi voorbeeld
van een samenwerking vind je in Maldegem: het lokale bestuur en de Rotary Club van
Maldegem financieren een deel van de kost van TOPspel, op voorwaarde dat alle
Maldegemse lagere scholen TOPspel implementeren. Alle scholen hebben toegehapt en
in 2015-2016 worden al deze scholen getraind.
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2.2. Aantal deelnemers
Er werden in totaal 1605 leerkrachten getraind (vooropgesteld aantal: 900). Nog
steeds een zeer grote overschrijding van het aantal vooropgestelde leerkrachten. Hier is
echter geen toename meer van het aantal deelnemers te merken ten opzichte van vorig
jaar. Reden hiervoor is dat er nu meer TOPspel trainingen zijn. Dit zijn intensieve
trainingstrajecten die zorgen voor veel dagdelen maar die telkens voor dezelfde groep
leerkrachten gegeven worden.
De stijging van het aantal getrainde leerkrachten in het lager onderwijs (en
kleuteronderwijs) geeft een daling van het aantal getrainde leerkrachten in het
secundair onderwijs.

Aantal bereikte leerkrachten
Totaal
aantal
bereikte
leerkrachten (streefwaarde 900
leerkrachten)
Totaal
aantal
bereikte
leerkrachten basisonderwijs

2012
786

2013
1024

2014
1689

2015
1605

72

229

597

922

Kleuteronderwijs
Lager onderwijs
Studiedag TOPspel

Totaal
aantal
bereikte
leerkrachten secundair onderwijs

280
248
69

714

360
562
0

795

1092

683

16

13

15

14

18

13,5

15

16

11
16

12
18

12
19

13

15

12

Gemiddeld aantal bereikte leerkrachten
Gemiddeld
aantal
bereikte
leerkrachten per training
(excl. deelnemers studiedag TOPspel)

Gemiddeld
leerkrachten
training

aantal
bereikte
basisonderwijs per

Kleuteronderwijs
Lager onderwijs
(excl. deelnemers studiedag TOPspel)

Gemiddeld
aantal
leerkrachten
per
secundair onderwijs

bereikte
training

16

Er zijn gemiddeld 14 deelnemers op onze trainingen. Dit is iets lager in het
kleuteronderwijs en het secundair onderwijs maar wordt gecompenseerd door het hoger
aantal deelnemers in het lager onderwijs. Opvallend is dat het aantal deelnemers in het
secundair onderwijs sterk schommelt van jaar tot jaar.
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Er is een grote verschuiving merkbaar in de verdeling van het aantal leerkrachten over
de provincies heen. In 2015 gaf bijna de helft van de getrainde leerkrachten les in OostVlaanderen! Vorig jaar was dit een derde. We kunnen deze verschuiving deels verklaren
door TOPspel. Hier waren het vooral Oost-Vlaamse scholen die in het project instapten.
In februari 2016 gaven we een studiedag rond TOPspel in Antwerpen. We hopen dat dit
een verschuiving teweeg kan brengen in onze populatie richting Antwerpen en Limburg.

Leerkrachten per provincie 2014
(n=1689)
0%

Antwerpen

18%

21%

BHG
Vlaams-Brabant

8%
12%

31%

Limburg
Oost-Vlaanderen

West-Vlaanderen

10%

Regio onbekend

Leerkrachten per provincie 2015
(n=1605)
1%

0%
13%

Antwerpen

9%

BHG

9%

14%
46%

8%

Vlaams-Brabant

Limburg
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Henegauwen
Regio onbekend

2012
2013
Leerkracht kleuteronderwijs
11
101
Leerkracht lager ond (incl. studiedag)
61
128
e
Leerkracht sec ond – 1 graad*
134
208
Leerkracht sec ond – 2e graad*
215
355
e
Leerkracht sec ond – 3 graad*
113
255
Andere
18
21
* Sommige leerkrachten geven les in verschillende graden.

Werkingsverslag De Sleutel 2015

2014
280
317
245
517
344
14

2015
360
562
136
330
212
118
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Er is, net als in 2014, nog steeds een duidelijke stijging merkbaar bij het aantal bereikte
leerkrachten in het kleuter- en lager onderwijs. Dit kan verklaard worden door het
bestaan van Het gat in de haag en TOPspel. Dit jaar zet die stijging zich vooral het
sterkst door in het lager onderwijs en dit ten nadele van het secundair onderwijs. In het
secundair onderwijs kunnen we voor de eerste keer spreken van een duidelijke daling
van het aantal getrainde leerkrachten en dit in alle graden.
De opvallende stijging die we in 2014 zagen in het BuSO, ten gevolge van extra
investeringen naar die doelgroep, heeft zich in 2015 kunnen handhaven. Daar zijn we
zeer tevreden over. We zien wel een lichte daling in het BSO ten voordele van ASO.
Deze trend moeten we zeker opvolgen. BSO en BuSO vinden we immers prioritaire
doelgroepen.

Leerkrachten secundair onderwijs 2014
(n=1226)*
4%
14%

31%

19%

32%

ASO
TSO
BSO
BuSO
Andere

Leerkrachten secundair onderwijs 2015
(n=697)*
4%

14%

26%

25%
31%

ASO
TSO
BSO
BuSO
Andere

* Sommige leerkrachten geven les in verschillende richtingen

Werkingsverslag De Sleutel 2015

12

2.3. Aantal bereikte scholen
Van nagenoeg alle leerkrachten weten we van welke school ze afkomstig zijn.
Het aantal verschillende scholen dat we bereikten is duidelijk gedaald. Deze daling is
volledig toe te schrijven aan het gedaalde aantal trainingen in het secundair onderwijs.

Aantal bereikte scholen
Aantal kleuterscholen
Aantal lagere scholen
Aantal secundaire scholen
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70
242
425 308

1
69

54
53
135

68
90
267

69
106
133
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3. MATE WAARIN SCHOOLTEAMS HET
ERVAREN ALS GEBRUIKSVRIENDELIJK

AANBOD

Tevredenheidsmeting trainingen
Op het einde van elke training wordt een tevredenheidsmeting gedaan bij de
deelnemende leerkrachten. Een random steekproef van 150 formulieren werd
verwerkt. In 2014 was de verhouding 25 formulieren van het kleuteronderwijs, 25 van
het lager onderwijs en 100 van secundair onderwijs. In 2015 hebben we de verhouding
aangepast aangezien ook de verhouding in het aantal gepresteerde trainingen in 2015 is
verschoven. Het is nu 40 uit het kleuter, 40 uit het lager en 70 uit het secundair
onderwijs. De steekproef omvat bijna 10% van alle getrainde leerkrachten. In bijlage 5
kan je alle resultaten terugvinden. Hieronder hebben we enkel de algemene grafieken
opgenomen.
Zoals de grafieken op de volgende pagina snel duidelijk maken, worden onze trainingen
nog steeds zeer goed gesmaakt. Dit is de sterkte van preventie De Sleutel. We bieden al
jarenlang trainingen aan die positief worden geëvalueerd, waardoor we minder intensief
inspanningen moeten doen om ons aanbod te verspreiden.
Globaal krijgen onze trainingen een goede score. 72% is helemaal akkoord met de
uitspraak ‘ik ga tevreden naar huis’. Dit is zelfs nog 10% hoger dan vorig jaar.
Alle anderen zijn eerder akkoord. Slechts 3 personen van de 150 gaan eerder
ontevreden naar huis.
Minst goed scoort de stelling ‘de inhoud was nieuw voor mij’. Hier antwoordt 37% (46%
in 2014) van de deelnemers negatief op. Dit is bijna een halvering van de 60% van
2013. Verklaring hiervoor is dat de trainingen voor het basisonderwijs veel minder zo
worden ervaren en deze een steeds toenemend deel van het aantal trainingen uitmaakt.
Voor het secundair onderwijs is dit wel nog 54% (56% in 2014). Dit gaat vooral over
wat er wordt verteld over drugskennis. In onze trainingen ligt het accent vooral op
nieuwe methodieken aanleren om het onderwerp bespreekbaar te maken. We geven
geen overzicht van de verschillende soorten drugs,… Het is geen kennisoverdracht maar
het gaat vooral over de wijze waarop leerkrachten in de klas aan de slag kunnen gaan
rond drugpreventie, sociale vaardigheden, nieuwe werkvormen. Vandaar dat de inhoud
vaak niet als nieuw wordt ervaren. Aangezien, op één na, iedereen tevreden naar huis
gaat, blijkt dit niet de verwachting van de leerkrachten te zijn.
Vooral de kwaliteit van de trainers scoort hoog. Dit is zelfs nog een beetje toegenomen
tegenover vorig werkingsjaar.
De trainingen van TOPspel lijken er een beetje op achteruit gegaan. Let wel, ze worden
nog altijd heel goed gescoord. Hoogstwaarschijnlijk komt dit doordat we bij de eerste
trainingen meer pilootleerkrachten en -scholen hadden, met andere woorden, de meest
enthousiaste en gemotiveerde scholen en leerkrachten.
Bij ‘Het gat in de haag’ rapporteerden we vorig jaar: we moeten misschien nog eens
stilstaan bij de begeleidende documenten die worden meegegeven. We geven hier
meestal geen neerslag van de presentatie mee. Misschien moeten we dit in de toekomst
wel doen. Ondertussen doen we dit en dit lijkt al resultaat te hebben.
Op elk evaluatieformulier is er ruimte om een spontane indruk te formuleren, evenals
suggesties ter verbetering van de kwaliteit van de training. Deze reacties zijn over het
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algemeen positief. Alle reacties van de 150 leerkrachten zijn terug te vinden in bijlage 6
(deel 2).
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4. MATE WAARIN SCHOOLTEAMS DE VAARDIGHEDEN
AANLEREN AAN HUN LEERLINGEN
Op 5 februari 2016 verstuurden we naar alle leerkrachten van het kleuteronderwijs en
secundair onderwijs, die in het jaar 2015 een training volgden en waarvan we het
mailadres hadden, een e-mail met daaraan gekoppeld een enquête. De enquête werd
verstuurd naar 343 deelnemers uit het kleuteronderwijs (KO), 278 deelnemers uit het
lager onderwijs (LO)1 en 494 deelnemers uit het secundair onderwijs (SO). In totaal
reageerden respectievelijk 82, 67 en 77 personen. Dit is een reactiepercentage van
23% (KO - 360), 24% (LO – 278) en 11% (SO - 683) van alle getrainde personen en
24%,
24%
en
16%
van
de
gemailde
personen.
De personen die reageerden op de mail zijn vooral leerkrachten (70% bij KO, 82% bij
LO en 75% bij SO). Daarnaast werd de enquête ook ingevuld door directieleden (9%,
9% en 0%), zorgleerkrachten (10% KO en 4% LO) en leerlingenbegeleiders (12% SO),
enkele preventiewerkers (4% SO) en anderen, zoals beleidsondersteuners,
coördinatoren, studenten...
64% van de respondenten uit het kleuteronderwijs volgden de training in hun school of
organisatie. 67% rapporteerde dat het hele team de training volgde, wat de
implementatie zeker ten goede komt. 81% van de leerkrachten, waarbij niet het hele
team de training volgde, koppelde de training terug naar de collega’s.
19% van de respondenten uit het lager onderwijs volgde de training TOPspel in een
open training. Dit wil zeggen, samen met leerkrachten van andere scholen.
In het secundair onderwijs rapporteerde 74% van de leerkrachten dat ze de training op
de school of in de organisatie zelf volgden (trainingen projectdagen). Tegenover vorig
werkingsjaar is dit een grote verschuiving (toen ongeveer 41%) ten nadele van de
trainingen elders (vb. open trainingen). Dit zie je ook in het punt 2.1. aantal trainingen:
de trainingen zijn gehalveerd terwijl het aantal projectdagen veel minder gedaald is.
Bij 89% van deze laatste groep koppelde men de training terug naar de collega’s of had
het hele team de training gevolgd.

4.1. Kostprijs van de training
Kleuteronderwijs
Ik vond de kostprijs van de training
2013

2014

2015

goed 57,14% (16) 46,43% (13) 37,04% (30)
duur

3,57% (1)

10,71% (3)

1,23% (1)

geen mening 39,29% (11) 42,86% (12) 61,73% (51)

Voor het lager onderwijs werd enkel een bevraging gestuurd naar de TOPspeldeelnemers. De bedoeling
was om alle deelnemers in het schooljaar 2014-2015 en 2015-2016 te bevragen. Door een fout in de
database werd de vragenlijst enkel verstuurd naar de TOPspelscholen van 2015-2016.
1
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Lager onderwijs (TOPspel)
Ik vond de kostprijs van
de training en coaching
2015
niet duur

1,49% (1)

goed

22,39% (15)

duur

59,70% (40)

geen mening

16,42%(11)

Secundair onderwijs
Ik vond de kostprijs van de training
2013

2014

2015

goed 40,98% (25)

50,98% (52)

47,30% (36)

4,92% (3)

1,96% (2)

2,70% (2)

geen mening 54,10% (33)

47,06% (48)

50,00% (38)

duur

Veel leerkrachten die de enquête invulden hebben hier geen mening over. De reden is
dat de school de kost opneemt en ze er zich niet bewust van zijn wat de kostprijs van de
training is. Bij het kleuter- en secundair onderwijs blijft het percentage respondenten die
de training duur vinden zeer laag. Bij TOPspel zien we echter een heel ander beeld. Daar
is de meerderheid van de respondenten het er over eens dat TOPspel duur is. De vraag
is hier of ze wel voldoende afwegen wat ze hiervoor terug krijgen (3 trainingen en 2
coachingsmomenten). Het is vermoedelijk ook het feit dat een school uiteraard ineens
zijn hele team moet trainen, dat het hier gaat om een dure aangelegenheid.

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

4.2.1. Kleuteronderwijs
Ik gebruik het materiaal
2013

2014

2015

niet

39,29% (11)

34,78% (9)

23.53% (16)

(vnl.) in peuterklas / instapklasje

3,57% (1)

0,00% (0)

7.35% (5)

(vnl.) in de eerste kleuterklas

0,00% (0)

17,39% (4)

16.18% (11)

(vnl.) in de tweede kleuterklas

7,14% (2)

17,39% (4)

16.18% (11)

(vnl.) in de derde kleuterklas

10,71% (3)

21,74% (5)

7.35% (5)

8,70% (2)

29.41% (20)

In meerdere kleuterklassen
Andere antwoorden:
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Buitengewoon lager onderwijs type 2, in de
leefgroep

3

Eerste leerjaar

2

Ik koppel tijdens de zorg terug naar de
verhalen uit de klas

1

Het wordt in elke kleuterklas gebruikt
(beleidsondersteuner)

1

Het wordt gebruikt bij de maandopeningen
(klas overschrijdend)

1

We starten er begin volgend schooljaar mee

1

We gebruiken het nog niet, nu geen budget

1

2

De personen die rapporteerden het materiaal te gebruiken gaven het volgende aan:
Ik gebruik het materiaal
sporadisch
regelmatig

2013

2014

2015

18.18% (2)

0.00% (0)

6.90% (4)

9.09% (1) 42,86% (6) 43.10% (25)

als het verhaal in het
belangstellingscentrum van die week past

54.55% (6)

systematisch

18.18% (2)

alle verhalen zijn ingepland in de loop van
het schooljaar

28,57% (4) 22.41% (13)
7,14% (1)

5.17% (3)

0.00% (0) 21,43% (3) 22.41% (13)

De personen die rapporteerden het materiaal (nog) niet te gebruiken gaven volgende
redenen:
Ik gebruik het materiaal niet omdat
2013
de school het niet aankoopt

2014

2015

42,86% (3) 35.71% (5)

ik het nog niet in mijn bezit heb

50,00% (6)

14,29% (1) 28.57% (4)

ik plan om dit vanaf volgend schooljaar te
gebruiken

50,00% (6)

28,57% (2)

ik het niet geschikt vind voor mijn leerlingen

0,00% (0)

ik het niet gebruiksvriendelijk vind

0,00% (0)

7.14% (1)

14,29% (1) 14.29% (2)
0,00% (0)

0.00% (0)

ik het geen kwaliteitsvolle methodiek vind

14.29% (2)

ik niet aan sociale vaardigheden werk in de
klas

0.00% (0)

Andere antwoorden
Ik heb geen klas

1

2

Overlapt te veel met een methode die we al gebruiken
(Toverbos)
Geen antwoord

1
1

4

0

Omdat we vermoeden dat in het kleuteronderwijs de kostprijs van het materiaal (98
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euro per boek) een mogelijke drempel kan zijn voor het gebruik ervan, hebben we dit
ook bevraagd: de helft van de bevraagden vond de kostprijs goed (52%). 20% vond het
duur en 28% had hier geen mening over. Bijna 3 op 4 (74%) rapporteerde dat het
materiaal werd aangekocht. 4 respondenten rapporteren dat ze nog in de beslissingsfase
zijn, 1 plant de aankoop volgend jaar en 1 respondent vermeldt dat het
gemeentebestuur dit heeft aangekocht aangezien het een methode is die de hele
gemeenschap ten goede komt.
22% van de respondenten vermeldde dat ze voor elke leerkracht 1 exemplaar kochten
en bij 65% werd er een exemplaar per kleuterjaar aangekocht.

4.2.2. Lager onderwijs
Wegens een fout in de database werden de leerkrachten die vorig schooljaar TOPspel
speelden niet mee bevraagd, hoewel dit wel de bedoeling was. Vragen in verband met
de opvolging na het beëindigen van het trainingstraject zijn hierdoor niet beantwoord.
Deze geven we dan ook niet weer in het verslag. In 2016 hopen we deze bug op te
lossen en hier wel resultaten voor te kunnen presenteren.
In volgende tabel kan je zien dat bijna 70% van de respondenten TOPspel ziet als een
meerwaarde voor de leerlingen. Waar we heel tevreden over zijn is dat meer dan de
helft ook TOPspel ziet als een meerwaarde voor zichzelf! Dat is belangrijk voor de
verdere implementatie van TOPspel voor de volgende jaren. Als ze zelf inzien dat
TOPspel ook voor hen voordelen biedt, is de kans ook veel groter dat ze volgend
schooljaar opnieuw met TOPspel aan de slag gaan. Slechts voor een klein deel van de
leerkrachten is TOPspel al een gewoonte (13%). Veel leerkrachten moeten dit toch wel
elke week inplannen (40%). Enkele leerkrachten vinden dit moeilijk vol te houden (6%).

Ik vind het spelen van TOPspel (67)
meerdere antwoorden mogelijk per respondent

2015
leuk
een gewoonte

50.75% (34)
13.43% (9)

een meerwaarde voor mij als leerkracht

55.22% (37)

een meerwaarde voor de leerlingen

68.66% (46)

een opgave
iets wat ik moet inplannen

7.46% (5)
40.30% (27)

moeilijk vol te houden

5.97% (4)

moeilijk vol te houden zonder coaching van buitenaf

5.97% (4)

geen mening want ik heb geen klas

1.49% (1)

Andere antwoorden:

- iets wat na een tijdje spontaan zal ingebakken zitten!
- iets wat ik eigenlijk dagdagelijks doe
- vooral voor de beloningen moet je als leerkracht toch extra tijd voorzien in de weekplanningen, waardoor
er toch weer een extra druk op onze schouders terechtkomt om de planning van de week/dag rond te
krijgen. Daardoor voelt het ook aan als een 'opgave' om TOPspel te spelen.
- Ik heb geen eigen klas, maar als ik zie hoe mijn collega's enthousiast het TOPspel spelen, kan het niet
anders dan een meerwaarde zijn voor zowel de leerlingen als de leerkrachten.
- Zelfs als zorgleerkracht pas ik het toe met een groepje van 8 kinderen. De kinderen zijn enthousiast en
vragen er zelf naar.
- Ik heb als directie geen klas maar ik heb de kinderen het TOPspel wel al zien spelen. Ik zie dat ze het leuk
Werkingsverslag De Sleutel 2015

19

vinden en dat het werkt om ook kinderen die zich moeilijk aan afspraken kunnen houden, dit toch te laten
doen. Voor leerkrachten is het een bewust focussen op het positieve.
- De kinderen echt hun best doen en je daardoor tijd wint. De beloningen zijn gegeerd en de extra
speluitbreidingen zijn heel leuk (TOPbriefjes bijvoorbeeld).
- Het vaak toch bovenop het pakket komt, en niet in plaats van.
- Het niet bij alle lessen past.
- De positieve ingesteldheid werkt aanstekelijk voor de leerlingen en ook als leerkracht haal je uit de goede
klaswerking heel veel energie.
- Moet ik wel inplannen met de zorguren, ICT, ...
- Ik ben al volop bezig met belonen, ook zonder TOPspel.
- Ze gemotiveerd worden door de zotte beloningen. Ze leren zich heel goed aan de afspraken houden en
stimuleren positief gedrag bij elkaar.
- Het een groot verschil is om te werken met de kinderen tijdens of zonder TOPspel.
- Het toch wel wat tijd vraagt om de juiste afspraken te kiezen, een beloning uit te voeren en feedback te
geven na het spel.

Ik speel TOPspel (62)
2015
niet, omdat ik zelf geen klas heb (zorg, directie)

14.52% (9)

niet meer

1.61% (1)

in het eerste leerjaar

9.68% (6)

in het tweede leerjaar

12.90% (8)

in het derde leerjaar

17.74% (11)

in het vierde leerjaar

12.90% (8)

in het vijfde leerjaar

19.35% (12)

in het zesde leerjaar

11.29% (7)

Andere antwoorden:
-

In de sportles.
Tijdens vervangingen speel ik ook in de klassen.
In de zorg, met een groepje van 8 kinderen uit L2.
Eerste en tweede leerjaar samen.

Ik speel TOPspel (56)
2015
niet meer

1.79% (1)

sporadisch

0.00% (0)

af en toe maar niet wekelijks

5.36% (3)

meestal wekelijks één keer

8.93% (5)

meestal twee keer per week

21.43% (12)

meestal drie keer per week

57.14% (32)

meestal meer dan drie keer per week

5.36% (3)

Andere antwoorden:
- Tijdens vervanging als klasleerkracht dit vraagt.
- Soms sla ik eens een week over.
- Ik vind dat kinderen uit een zesde leerjaar reeds een zekere maturiteit uitstralen en bij de meeste
opdrachten zich ook aan de gewone klasregels houden. Ik zie TOPspel meer voor kinderen uit de eerste en
tweede graad.
- Het spel spelen zorgt voor meer commotie en meer boze leerlingen dan het spel niet spelen.
- 3 keer TOPspel in de klas en enkele malen TOPrij.
- Altijd 3 keer per week maar zou dit vaker willen.
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Meer dan 80% van de leerkrachten spelen, zoals wordt verwacht, 2 à 3 keer per week of
meer. Rekening houdend met het feit dat het hier enkel over leerkrachten gaat die op
dit moment nog worden getraind/gecoacht, is dit een te verwachten aantal. Jammer
genoeg hebben we geen cijfers over de leerkrachten die vorig jaar getraind werden.
Volgend jaar kunnen we hier bekijken of het aantal gebruikers en ook de frequentie van
het gebruik daalt, wanneer er geen training en coaching meer is vanuit De Sleutel.
Eén leerkracht rapporteerde dat zij/hij TOPspel niet meer speelt omdat: ik een zeer drukke
klas heb, weinig respect voor elkaar, de leerkrachten en voor het materiaal. Het vraagt heel wat om ze
enthousiast te houden!

Deze leerkracht zou nochtans erg gebaat kunnen zijn met het spelen van TOPspel. Af en
toe is een leerkracht echter zo ten einde raad, dat ook TOPspel een te grote investering
is.

4.2.3. Secundair onderwijs
Ik gebruik(te) het Unplugged materiaal (74)
2013

2014

2015

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

6.76% (5)

voornamelijk in de 2

de

graad 46.77% (29) 41,18% (42) 59.46%(44)

voornamelijk in de 3de graad

12.90% (8) 14,71% (15) 18.92% (14)

Niet 22.58% (14) 30,39% (31) 14.86% (11)
4 van de 11 personen die rapporteerden het materiaal niet te gebruiken, waren
leerkrachten. De leerkrachten gaven volgende redenen op waarom ze het (nog) niet
hebben geïmplementeerd:
Ik gebruik het materiaal niet omdat
2013 (13)

2014 (14)

We plannen om dit volgend schooljaar te
implementeren

8

5

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

1

3

Ik/het team vond het een te zware opdracht

1

1

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

4

Ik vond geen steun bij collega’s

1

Mijn lesopdracht veranderde / viel niet meer in
mijn opdracht

2

Geen reden

1

2015
1

Vanwege interim werk kon ik het materiaal nog
niet gebruiken

1

Misschien in de toekomst

1

De studenten van de lerarenopleiding moeten
dit toepassen in hun stagepraktijk

1
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4.2.3.1. Eerste graad
De 5 leerkrachten die het materiaal voornamelijk in de eerste graad hebben gebruikt
rapporteren als volgt:
Op welke manier heeft u het materiaal gebruikt?
2013 (11) 2014 (14) 2015 (5)
Ik heb een/enkele oefeningen uit een/enkele lessen
gegeven

1

3

4

Ik heb 1 of meerdere lessen (eventueel aangepast)
gegeven

6

6

1

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

1

0

0

Samen met mijn collega’s hebben we alle lessen
gegeven

2

3

0

Ik heb zelf alle lessen gegeven

0

0

0

Ik heb leerkrachten mee begeleid

1

0

0

2

0

Collega heeft de lessen gegeven (Leefsleutels, Mavo)

4.2.3.2. Tweede graad
De 44 leerkrachten die het materiaal voornamelijk in de tweede graad hebben gebruikt
rapporteren als volgt:
Op welke manier heeft u het materiaal gebruikt?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk!

2013 (29) 2014 (42) 2015 (44)

Ik heb een oefening in mijn les geïntegreerd

2

4

12

Ik heb enkele oefeningen gegeven

4

7

10

Samen met mijn collega’s hebben we enkele
oefeningen gegeven

2

8

12

4

8

15

19

20

1

8

10

1

3

We hebben (nagenoeg) het volledige
leerlingenboekje gebruikt
We organiseerden een projectdag (met of zonder
begeleiding vanuit De Sleutel)
We organiseerden een sleutelspel (met getuigen
i.s.m. De Sleutel)
We organiseerden een projectweek
Eigen bundel/lessenreeks samengesteld o.b.v. de
verkregen oefeningen/informatie

3

We gaan het materiaal binnenkort gebruiken

1

Blanco

1
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4.2.3.3. Derde graad
De 14 leerkrachten die het materiaal voornamelijk in de derde graad hebben gebruikt
rapporteren als volgt:
Op welke manier heeft u het materiaal gebruikt?
2013 (8) 2014 (15) 2015 (14)
Ik heb een oefening/les in mijn les geïntegreerd

2

1

3

Ik heb enkele oefeningen/lessen gegeven

3

4

5

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

1

5

4

We hebben systematisch alle oefeningen/lessen
ingepland

1

Wordt binnenkort ingepland (toneel + lessen in
biologie)

1

Blanco

1

Themadag georganiseerd

4

1

Opgedane kennis verteld tijdens de les

1

4.3. Integratie in gezondheidsbeleid/drugbeleid
Voor het kleuteronderwijs verklaart 60% dat Het gat in de haag opgenomen is in het
gezondheidsbeleid van de school. Enkele interessante uitspraken:
- We zijn dit jaar een werkgroep begonnen om het gat in de haag door te trekken door het hele
kleutergebeuren. We geven ons team enkele schooljaren om dit te bereiken.
- Niet enkel gezondheid maar het gehele sociaal emotionele beleid.
- In ons pestbeleid sinds dit schooljaar
- Maakt deel uit van ons opvoedingsproject

84% van de respondenten uit het secundair onderwijs die met Unplugged werken,
bevestigt dat de implementatie van Unplugged onderdeel uitmaakt van het drugbeleid
op school. Dit is een stijging ten opzichte van vorig jaar (78%).

4.4. Wat ik nog kwijt wil over Het gat in de haag/Unplugged is…
In bijlage 6 kan je de antwoorden terug vinden op deze vraag.
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Bijlage 1: Training ‘Het gat in de haag’

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

Het gat in de haag
30 herkenbare verhalen, 90 kleurrijke kijkplaten, meer dan 300 boeiende
activiteiten. Dit is het nieuwe en voor Vlaanderen eerste pakket dat
sociale vaardigheden koppelt aan de inzichten van meervoudige
intelligentie op het niveau van het kleuteronderwijs.
Bij elk verhaal staat één belangrijke sociale vaardigheid centraal. De
verschillende oefeningen trainen deze vaardigheid. We maken daarvoor
gebruik van de acht verschillende intelligenties bij de kinderen. De
thema’s van de verhalen sluiten nauw aan bij de belangstellingscentra van
elke kleuterklas. Het materiaal bestaat uit 3 boeken en is aangepast aan
het niveau van de kleuters.
Tijdens de vorming maak je niet alleen kennis met de verhalen en de
oefeningen, je verkent ook de achtergrond van sociale vaardigheden en
meervoudige intelligentie. Wij reiken je handvaten aan om dit materiaal
zo efficiënt mogelijk te integreren in de dagdagelijkse praktijk. De dag na
de training kan je al aan de slag

Opbouw
Deze vorming bieden we aan onder drie modules.
1. Een module van een halve dag (3 à 4 uur), geschikt voor een
pedagogische studiedag. Je maakt kennis met het materiaal, de
achtergronden en de activiteiten. Je leert het materiaal gebruiken in
de dagelijkse praktijk.
2. Een module van één dag. Je maakt kennis met het materiaal, krijgt
een ruime achtergrond en een uitgebreide training met veel
praktische voorbeelden. Na deze training ben je klaar om het
materiaal in de klaspraktijk te integreren.
3. Een module van twee halve dagen (verspreid in de tijd). Je maakt
kennis met het materiaal, de achtergronden en de activiteiten. Je
traint het gebruik van het materiaal. In de follow-up sessie bespreek je
samen met de trainer de weerstanden en obstakels. Je gaat samen op
zoek naar methodieken voor een nog efficiëntere toepassing.
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Doelgroep
De Sleutel
Preventie

Kleuterleerkrachten, zorgleerkrachten & directies.

Praktisch

Jozef Guislainstraat 43 a
9000 Gent
tel: 09-231 57 48
fax: 09-272 86 11

-

preventie@desleutel.be

-

www.desleutel.be
(doorklikken via professionals
naar Onderwijs en Preventie)

Deze vorming is voor groepen van 8 tot en met 25 personen. Dit kan
één schoolteam zijn of een groep van leerkrachten uit verschillende
scholen.
We beschikken graag over een ruim en flexibel lokaal met beamer.

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

Kostprijs
200 euro per halve dag + vervoerkosten aan 0,35 euro/km, vanuit Gent,
heen & terug.
Wens je nog meer informatie, bezoek dan onze website
www.hetgatindehaag.be of mail naar preventie@desleutel.be
We kijken er naar uit om samen een geslaagde vorming in de school of
regio uit te werken.

Team preventie
Joke De Kimpe
Inie Liekens
Johan Van de Walle
Yannick Weyts
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Bijlage 2: Training ‘TOPspel, aan de slag met…’
TOPspel
Aan de slag met grensoverschrijdend gedrag
De Sleutel
Preventie
Jozef Guislainstraat 43 a
9000 Gent
tel: 09-231 57 48
fax: 09-272 86 11
preventie@desleutel.be
www.desleutel.be
(doorklikken via professionals
naar Onderwijs en Preventie)

TOPspel is géén extra lessenpakket maar een methodiek die je flexibel
integreert in de bestaande lessen. Zowel de klastitularis als de
bijzondere leermeesters kunnen het TOPspel spelen. De methodiek
traint de vakoverschrijdende eindtermen.
TOPspel gaat uit van de kracht van het positief ondersteunen van
leerlingen, positieve groepsdruk, het negeren van negatief gedrag en
het belonen van positief gedrag. Dit alles in een duidelijke spelvorm,
wat zeer motiverend is voor kinderen én leerkrachten. Het spel is
eenvoudig, kort en krachtig, waardoor de instap erg laagdrempelig is.
De eerste effecten van TOPspel zijn al na enkele weken merkbaar: het
verbeteren van de werkhouding, minder storen van de les, meer
efficiënte lessen, een toffe klassfeer met gelukkige kinderen én een
geëmpowerde leerkracht.
TOPspel is gebaseerd op het Good Behaviour Game, een methodiek
die zijn effectiviteit al vele jaren en op vele vlakken (pesten,
criminaliteit, drugpreventie,…) heeft bewezen.

Opbouw
Hoewel TOPspel eenvoudig is qua inhoud is een degelijke training en
coaching van de leerkrachten van cruciaal belang. Daarom bestaat ons
aanbod uit 3 halve dagen training + 2 individuele
coachingsmomenten.
1. 3 halve dagen training verspreid over een jaar (kan over 2
schooljaren heen), tijdens een pedagogische studiedag.
- In een eerste training maak je kennis met het materiaal, de
inhoud van het spel en de onderliggende pedagogische principes.
Na deze training ben je klaar om het TOPspel in je klas op te
starten.
- Tijdens de volgende training bieden we uitbreidingen aan die het
spel boeiend en levendig houden en wisselen we ervaringen uit.
- In de laatste follow-upsessie bespreek je samen met de trainer
de voorwaarden en mogelijkheden opdat het TOPspel een blijvend
karakter krijgt in jouw school.
2. 2 individuele coachings- en ondersteuningsmomenten bij elke
leerkracht in de klas. We creëren een persoonlijke vertrouwensband met de leerkracht waarbij we een aanmoedigende rol
vervullen. Per volle dag kunnen we maximum 6 leerkrachten
coachen.
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Doelgroep
De Sleutel
Preventie
Jozef Guislainstraat 43 a
9000 Gent
tel: 09-231 57 48
fax: 09-272 86 11
preventie@desleutel.be
www.desleutel.be
(doorklikken via professionals
naar Onderwijs en Preventie)

Leerkrachten, bijzondere leermeesters, zorgleerkrachten & directies.

Praktisch
-

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

Materiaal
Niet inbegrepen in de vorming.
TOPspelmateriaal: toegangscode tot de website en speldoos
Te bestellen bij die Keure.

Kostprijs
Voor de training: 3 halve dagen x 200 euro is 600 euro
Voor de coaching, 3 leerkrachten per halve dag: 2 x 1 halve dag x 200
euro is 400 euro
Vervoerskosten aan 0,35 euro/km, vanuit Gent, heen en terug.

aantal
3 dagen
leerkrachten training
4 tot 6
600
7 tot 9
600
10 tot 12
600
13 tot 15
600
16 tot 18
600
19 tot 21
600
22 tot 24
600

+ TOPspel2 coachingsTotaal
materiaal
momenten
(excl
(98 euro/klas)
(volle dag/6 lkr) vervoersonk)
800
1400 euro max 588 euro
1200
1800 euro max 882 euro
1600
2200 euro max 1176 euro
2000
2600 euro max 1470 euro
2400
3000 euro max 1764 euro
2800
3400 euro max 2058 euro
3200
3800 euro max 2352 euro

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

Team preventie
Joke De Kimpe, Inie Liekens, Johan Van de Walle en Yannick Weyts
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Bijlage 3: Training ‘Unplugged’

TRAINING UNPLUGGED
De Sleutel
Preventie
Jozef Guislainstraat 43 a
9000 Gent
tel: 09-231 57 48
fax: 09-272 86 11
de.sleutel.preventie@
fracarita.org

Leerkrachten voelen zich vaak te weinig deskundig om aan
drugpreventie te doen in de klas. Dat is onterecht. Je hoeft helemaal
geen expert te zijn om goede drugpreventieprogramma’s te
implementeren. Tijdens een training van De Sleutel laten we de
leerkrachten ervaren hoe leuk en interactief drugpreventie wel kan zijn.
De evaluaties van onze trainingen zijn dan ook nagenoeg altijd positief
tot lovend.

Naast ons open trainingsaanbod bieden wij lokale en regionale
preventiewerkers (Logo’s, CGG, lokale besturen) de mogelijkheid een
www.desleutel.be
(doorklikken via professionals naartraining op maat te organiseren voor de scholen in hun regio. Op deze
Onderwijs en Preventie)
manier ondersteunen ze op een kwalitatieve manier drugpreventie in
hun scholen en kunnen ze, door het aanbieden van follow-up zelf de
vinger aan de pols houden van de implementatie ervan.

Doelgroep
Leerkrachten die les geven in het secundair onderwijs. Directies,
graadcoördinatoren, zorgleerkrachten. Preventiewerkers en CLBmedewerkers die het drugbeleid in school ondersteunen. Max 25
deelnemers per training.

Opbouw
Een training wordt gegeven door een ervaren trainer en bestaat uit 1
dag training en een halve dag follow-up binnen de 6 maanden na de
training.
De follow-up heeft tot doel de implementatie van het pakket te
verhogen door uitwisseling met collega’s over opgedane ervaring, tips,
een nieuwe oefening…
1 dag training (6 uur):
-

Wat is Unplugged?
Kaderen van Unplugged in een drugbeleid op school
Kennismaking met de materialen en lessen
Trainen van enkele oefeningen

1 follow-up (3 uur):
-

Bespreking van drempels, succeservaringen en knelpunten
Uitwisseling van ervaringen, ideeën en tips
Een nieuwe oefening

Modules
Module 1: 1 dag training + 1 halve dag follow-up
Dit is de meest effectieve module in verband met implementatie. De
follow-up wordt zo’n 6 maanden na de training gepland.
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Module 2: 1 dag training
Geen follow-up.
De Sleutel
Preventie

Onderwerp

Jozef Guislainstraat 43 a
9000 Gent
tel: 09-231 57 48
fax: 09-272 86 11

-

de.sleutel.preventie@
fracarita.org
www.desleutel.be
(doorklikken via professionals naar
Onderwijs en Preventie)

training Unplugged 1e graad
training Unplugged 2e graad
training Unplugged 3e graad
training Unplugged gemengde groep (1e, 2e en 3e graad)
training Unplugged voor BSO of BuSO
training Drugs & the brain (voor alle geïnteresseerde lkr, lkr biologie
of chemie in het bijzonder, over de invloed van drugs op het brein en
hoe je dit op een didactische, interactieve manier kan overbrengen
naar jongeren)

Materiaal
Eerste graad: 1 handboek en 1 werkboek
Tweede graad: 1 handleiding en 1 werkboek
Derde graad: 1 USB-kaart
Aan te kopen via die Keure.

Kostprijs
Module 1
Training en follow-up
+ vervoersonkosten trainer (vanuit Gent):
+ materiaal voor elke deelnemer

600 euro
0,35 euro/km
aan te kopen

Module 2
Training
+ vervoersonkosten trainer (vanuit Gent)
+ materiaal voor elke deelnemer

400 euro
0,35 euro/km
aan te kopen

Voor vragen en reserveringen, neem contact op met Yannick Weyts,
preventie@desleutel.be of 09-231 57 48
We kijken er naar uit om samen een geslaagde training in de school of
regio uit te werken.
Team preventie
Johan Van de Walle
Joke De Kimpe
Yannick Weyts
Inie Liekens
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Bijlage 4: Training ‘begeleiding projectdagen’
BEGELEIDING PROJECTDAG UNPLUGGED
De Sleutel
Preventie

Wil je iets doen rond drugpreventie in de klas? Of wil je je huidige
inspanningen hieromtrent herbekijken? Denk je in de richting van een
projectdag, maar is de drempel te groot?

Jozef Guislainstraat 43 a
9000 Gent
tel: 09-231 57 48
fax: 09-272 86 11

Misschien is dit aanbod dan wel iets voor jouw school: we bieden je
school ter plaatse begeleiding op maat aan, waardoor een eerste of
vernieuwde projectdag drugs een succes wordt.

de.sleutel.preventie@
fracarita.org

Doelgroep

www.desleutel.be
(doorklikken via
professionals naar
Onderwijs en Preventie)

Leerkrachten en leerlingen van de tweede graad secundair onderwijs. 2
Het aantal leerkrachten is min 6 en max 25. Het aantal leerlingen is
max 120. Bij meer leerlingen kies je beter voor meerdere
projectdagen.

Opbouw
1. Training van de leerkrachten
o
o
o
o

Duur: 3 lesuren
Plaats: in de school
Tijdstip: enkele weken voor de projectdag van de leerlingen
Inhoud:
Kaderen van de projectdag in het drugsbeleid van de school.
De opbouw van de projectdag bespreken.
Trainen van de oefeningen die de leerkrachten tijdens
projectdag doen.
Tips voor het praten over drugs met leerlingen.

de

2. Projectdag voor de leerlingen
-

2
3

Duur: 6 à 8 lesuren
Plaats: in de school
Inhoud:
1. interactieve voordracht door de trainer
(max 40 lln/keer, 50’ tot 100’)
2. een getuigenis door middel van
° Film: Afblijven, Thirteen, Trainspotting, Requiem for a dream
(afhankelijk van de doelgroep)
° Toneel:
Panda (2e en 3e sec),
Trip (vanaf 4e sec),
Blackout (alcohol - vanaf 2e sec),
Labyrint (vanaf 4e sec)
Join(t) us (2e graad)3
° Getuigenissen: getuigen uit de therapeutische gemeenschap
van De Sleutel die hun levensverhaal vertellen
(beperkt aanbod/schooljaar)

Een afwijkende doelgroep kan besproken worden
Toneelvoorstelling niet inbegrepen in de prijs van de projectdag. Apart te boeken via
www.zamzamproducties.be │ www.uitgezonderd.be
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3. oefeningen door de leerkracht.
De hele dag is gebaseerd op het didactisch materiaal Unplugged voor
de 2de graad.
De Sleutel
Preventie
Jozef Guislainstraat 43 a
9000 Gent
tel: 09-231 57 48
fax: 09-272 86 11
de.sleutel.preventie@
fracarita.org
www.desleutel.be
(doorklikken via
professionals naar
Onderwijs en Preventie)

Voorbeeld opbouw projectdag met film of toneel voor 120 lln indien 8
lesuren beschikbaar zijn:
10'
90'

Inleiding van de dag voor alle leerlingen door de trainer van De Sleutel
Film of toneel
pauze

100'

interactieve voordracht
door trainer (40 lln)

100'

oefeningen
door lkr
(20 lln)

oefeningen
door lkr
(20 lln)

80'

oefeningen
door lkr
(20 lln)

oefeningen
door lkr
(20 lln)

20'

oefeningen
oefeningen
door lkr
door lkr
(20 lln)
(20 lln)
middagpauze
interactieve voordracht
door trainer (40 lln)
pauze
oefeningen
door lkr
(20 lln)

oefeningen
door lkr
(20 lln)

oefeningen
door lkr
(20 lln)

oefeningen
door lkr
(20 lln)

oefeningen
door lkr
(20 lln)

oefeningen
door lkr
(20 lln)

interactieve voordracht
door trainer (40 lln)

Afronding van de dag door de trainer van De Sleutel

Let op: dit is een suggestie. De school kan een eigen dagschema
opstellen volgens het aantal leerlingen, lesuren…

3. Follow-up en evaluatie door de leerkrachten
-

Duur: ongeveer 2 uur
Plaats: in de school
Tijdstip: de eerstvolgende teamvergadering
Inhoud:
o Evaluatie van de projectdag als geheel
o Hoe verliepen de oefeningen? Wat liep goed? Wat doen we de
volgende keer anders? Wat behouden?
o Feedback en tips van de trainer

Materiaal (aankoop aanbevolen)
Het materiaal bestaat uit
een handleiding (digitaal aanbod),
en een werkboek voor de leerling
Aan te kopen via die Keure.

Kostprijs
1. Training van de leerkrachten
200 euro
2. Projectdag voor de leerlingen
400 euro
3. Follow-up en evaluatie met de leerkrachten gratis
+ Vervoersonkosten van de trainer (vanuit Gent): 0,35 euro/km
+ extra materiaal
volgens noden
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De Sleutel
Preventie
Jozef Guislainstraat 43 a
9000 Gent
tel: 09-231 57 48
fax: 09-272 86 11
de.sleutel.preventie@
fracarita.org
www.desleutel.be
(doorklikken via professionals
naar Onderwijs en Preventie)




Bij een projectdag met getuigenissen
- is de aankoop van werkboeken verplicht voor elke leerling die
deelneemt aan het sleutelspel
- de kostprijs voor getuigen bedraagt 40 euro per getuige – max 4
Voor vragen en reserveringen, neem contact op met Yannick Weyts,
preventie@desleutel.be of 09-231 57 48.
We kijken er naar uit om samen een geslaagde projectdag uit te
werken.
Team preventie
Johan Van de Walle
Joke De Kimpe
Yannick Weyts
Inie Liekens
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Bijlage 5: Verwerking evaluatieformulieren

helemaal niet akkoord

eerder niet akkoord

eerder akkoord

helemaal akkoord

2015 - Globaal

12
0
1

43
3
6

61
65
57

33
80
80

0
0
0

0
3
2

52 98
39 106
37 109

0
0
0

0
0
0

11 139
14 136
14 136

0

0

37 112

0
0

4
1

48
48

0
1
0

5
3
2

45 82
48 94
41 101

0

3

39 108

Inhoud
de inhoud was nieuw voor mij
met wat ik vandaag heb geleerd kan ik aan de slag
de training heeft me gemotiveerd om te starten
Methodiek
De training was voldoende
activerend
uitnodigend tot eigen inbreng
gestructureerd
De trainer
was goed verstaanbaar
was deskundig
sprak boeiend
De PowerPoint
was ondersteunend
De documenten die ik heb meegekregen
zijn nuttig
zijn overzichtelijk
Organisatie
het lokaal en de catering was in orde
de duur van de training was goed
er waren voldoende pauzes

94
96

Globaal
ik ga tevreden naar huis
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helemaal niet akkoord

eerder niet akkoord

eerder akkoord

helemaal akkoord

2015 – kleuteronderwijs

1
0
0

9
1
1

13
8
8

16
29
27

0
0
0

0
0
0

13
11
10

27
29
30

0
0
0

0
0
0

2
2
4

38
38
36

0

0

9

30

0
0

0
0

14
13

25
26

0
0
0

1
0
0

15
11
12

18
28
27

0

1

6

33

Inhoud
de inhoud was nieuw voor mij
met wat ik vandaag heb geleerd kan ik aan de slag
de training heeft me gemotiveerd om te starten
Methodiek
De training was voldoende
activerend
uitnodigend tot eigen inbreng
gestructureerd
De trainer
was goed verstaanbaar
was deskundig
sprak boeiend
De powerpoint
was ondersteunend
De documenten die ik heb meegekregen
zijn nuttig
zijn overzichtelijk
Organisatie
het lokaal en de catering was in orde
de duur van de training was goed
er waren voldoende pauzes
Globaal
ik ga tevreden naar huis
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Evaluaties trainingen kleuterond 2014
(steekproef n=25)
100%

90%
80%
70%
60%
50%
40%

helemaal akkoord

30%

eerder akkoord

20%

eerder niet akkoord

10%

helemaal niet akkoord

Inhoud

Methodiek

Trainer

PPP

Doc

Organ

Globaal

lokaal
duur
pauzes

nuttig
overzichtelijk

ondersteunend

verstaanbaar
deskundig
boeiend

activerend
eigen inbreng
gestructureerd

nieuw
praktisch
motivatie

0%

.

Evaluaties trainingen kleuterond 2015
(steekproef n=40)
100%

90%
80%
70%
60%
50%
40%

helemaal akkoord

30%

eerder akkoord

20%

eerder niet akkoord

10%

helemaal niet akkoord

Inhoud

Methodiek
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Trainer

PPP

Doc

Organ

Globaal

lokaal
duur
pauzes

nuttig
overzichtelijk

ondersteunend

verstaanbaar
deskundig
boeiend

activerend
eigen inbreng
gestructureerd

nieuw
praktisch
motivatie

0%

.
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helemaal niet akkoord

eerder niet akkoord

eerder akkoord

helemaal akkoord

2015 – lager onderwijs

3
0
0

4
1
2

17
14
11

16
25
26

0
0
0

0
0
0

11
8
7

29
32
33

0
0
0

0
0
0

4
4
4

36
36
36

0

0

12

28

0
0

2
0

17
15

19
23

0
0
0

3
1
1

14
13
11

21
26
28

0

1

12

27

Inhoud
de inhoud was nieuw voor mij
met wat ik vandaag heb geleerd kan ik aan de slag
de training heeft me gemotiveerd om te starten
Methodiek
De training was voldoende
activerend
uitnodigend tot eigen inbreng
gestructureerd
De trainer
was goed verstaanbaar
was deskundig
sprak boeiend
De powerpoint
was ondersteunend
De documenten die ik heb meegekregen
zijn nuttig
zijn overzichtelijk
Organisatie
het lokaal en de catering was in orde
de duur van de training was goed
er waren voldoende pauzes
Globaal
ik ga tevreden naar huis
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helemaal niet akkoord

eerder niet akkoord

eerder akkoord

helemaal akkoord

2015 – secundair onderwijs

8
0
1

30
1
3

31
43
38

1
26
27

0
0
0

0
3
2

28
20
20

42
45
46

0
0
0

0
0
0

5
8
6

65
62
64

0

0

16

54

0
0

2
1

17
20

50
47

0
1
0

1
2
1

16
24
18

43
40
46

0

1

21

48

Inhoud
de inhoud was nieuw voor mij
met wat ik vandaag heb geleerd kan ik aan de slag
de training heeft me gemotiveerd om te starten
Methodiek
De training was voldoende
activerend
uitnodigend tot eigen inbreng
gestructureerd
De trainer
was goed verstaanbaar
was deskundig
sprak boeiend
De powerpoint
was ondersteunend
De documenten die ik heb meegekregen
zijn nuttig
zijn overzichtelijk
Organisatie
het lokaal en de catering was in orde
de duur van de training was goed
er waren voldoende pauzes
Globaal
ik ga tevreden naar huis
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Bijlage 6: Wat ik nog kwijt wil over Het gat in de haag/Unplugged is…
DEEL1:
Dit zijn spontaan geformuleerde indrukken op bovenstaande vraag. Deze vraag
werd via e-mail gesteld in de enquête die op 5 februari 2016 werd verstuurd en
door 82 personen uit het kleuteronderwijs, die deelnamen aan de training ‘Het
gat in de haag’, werd teruggestuurd:
-

-

-

-

-

-

-

Wij zijn heel tevreden. Mooie, herkenbare verhalen. De kinderen zijn ook heel
enthousiast!
Super, onze kapoenen zijn er zot van... Leuk he. Maar dit slaat ook aan bij onze
ouders.
Heel bruikbaar, mooie prenten!
Een uiterst nuttig en leerrijk project
Het is prachtig. We hebben ook de poppen en de kleuters houden er enorm van.
Ik mis wel een liedje voor de kinderen.
Hopen op een aansluitende versie voor peuterklas. Leuke doorstroom voor eerste
graad lagere school waarin de groenten ook nog voorkomen.
De kinderen zijn steeds heel betrokken wanneer er een verhaal wordt uitgespeeld!
Mooi materiaal en leuk dat er een link is met MI.
Materiaal is erg duur voor scholen, ook de groentenpoppen zijn erg duur. Werd er
rekening gehouden met de bemerkingen van de studiedag in PIVO 2015? De
gebruiksvriendelijkheid van de poppen werd bevraagd. Er waren toen heel wat
opmerkingen om het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik vind het bijzonder zinvol! Er komen sociale vaardigheden aan bod, die ik nog
niet in andere verhalen tegenkwam. Ik gebruik het zeer graag en geloof er ook
echt in! Misschien kan er nog een dvd gemaakt worden om naar te kijken of
liedjes of versjes die bij de verhalen aansluiten.
De leerkrachten zijn héél enthousiast! De nascholing werd ook super gegeven!
De kleuters zijn zeker geïnteresseerd in de verhalen. De activiteiten bij de
verhalen zijn ook geschikt voor de kleuters. Leuk dat er een groot aanbod is aan
activiteiten waaruit je kan kiezen.
Mooi materiaal. Het spreekt de kleuters echt aan. Zijn heel vlug vertrouwd met de
figuren.
Ik vind het een mooie, kindgerichte en gebruiksvriendelijke methode.
Een zeer gemakkelijk hanteerbaar programma!!
De ringen van de grote boeken gaan vlug kapot.
In het begin had ik zoiets van, o nee, weer iets nieuws. Maar ik moet zeggen nu ik
het gebruik zie ik dat de kleuters er echt iets aan hebben en ik krijg zelfs
interactie op de gebeurtenissen bij de groenten. Dus wow.
Leuke prenten bij de verhalen.
Wij zijn overtuigd! Bedankt voor jullie begeleiding in het bijzonder Inie.
Super goede handleiding. Leuke verhalen. Leuke handpoppen. Goed dat het
thema gebonden is, en dat de verhalen afzonderlijk van elkaar kunnen worden
gebruikt. Mooie prenten. Leuke ideetjes voor klasactiviteiten.
Goed, mooi bruikbaar materiaal.
Ik vind het goed om ermee rond sociale vaardigheden te werken al dan niet
binnen mijn thema. Onze muur onder het afdak op de speelplaats is beschilderd
met de groenten uit het gat in de haag.
Leuke poppen die het verhaal concreet maken en herkenbaar voor de kinderen,
leuke aanspreekbare prenten!
Prachtige werkwijze....
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Het duurde even om 'alle' lkr. te overtuigen van het nut van de methode, maar nu
loopt het goed en wordt het in al de klassen gebruikt. Een juf met ziekteverlof,
haakte voor verschillende klassen de poppetjes!
Interessant voor 4 en 5 jarige kleuters!
Vooral het meervoudig intelligentie aspect sprak mij aan...
Op vlak van sociale vaardigheden zou 'Het gat in de haag' een mooie rode draad
zijn. Alle sociale vaardigheden (die ik reeds deed en welke niet aan bod kwamen)
zouden in een mooi geheel aan bod komen.
Aantrekkelijk materiaal, duidelijke handleiding.
De kleuters komen op een leuke manier in contact met groenten en fruit.
Hele leuke methode om mee te werken waar kinderen echt enthousiast over zijn!
Mooie prenten en mooie knuffels. Toffe personages.
Het zijn mooie en duidelijke prenten in het boek. Het spreekt aan en is echt leuk!
Het is super interessant en doet dit door kindvriendelijke popjes die kleuters
aanzetten tot interactie!
Heel interessant! Dit moet het hele team 'zien en horen' vooraleer het aangekocht
wordt. Momenteel zijn er andere prioriteiten bij ons op school. Jammer.
De uiteenzetting was zeker waardevol. Ik hoorde en zag prachtige stellingen
zoals: zeg een kind nooit dat het slim is maar dat hij iets goed gedaan heeft, …
enz. De uiteenzetting was zeker boeiend jammer genoeg de methodiek niet.
De kleuters leren veel over sociale vaardigheden aan de hand van de gekende
soorten groenten. Super.
Spreekt de kleuters aan, ze luisteren geboeid naar de verhalen, de prenten zijn
een leuke ondersteuning hierbij.
Een CD met de liedjes die we hoorden tijdens het toneelstuk in Ledeberg.
Dat het "hapklaar" is. Als kleuterjuf veel toffe ideetjes. De kleuters kijken er elke
keer weer naar uit.
Is heel mooi en heel leuk voor de kleuters. Ze leren er veel uit.
Het is nu bijna een jaar geleden dat ik de voorstelling gezien heb en ik ben nog
steeds even enthousiast als in het begin. Ik probeer heel hard mijn best te doen
om het volgend schooljaar zeker binnen te krijgen in onze school.
Er zitten heel wat toffe en bruikbare activiteiten in.
Dat het een goede methode is. Moeilijk om de visie bij alle collega's te laten
doordringen, maar is dat niet met alles zo?
Mooi uitgewerkt! TOF!
Het was boeiend maar we zijn al met zoveel bezig en willen vooral de leerkrachten
niet teveel overrompelen. En om het zomaar aan te kopen zonder het echt
systematisch te gebruiken is het te duur!
Ik vond de uiteenzetting enorm plezant, heel kindvriendelijk. Onze kleuterleidsters
hadden wel de opmerking dat "onze" kleuters zich niet echt zullen herkennen in
de groenten. Wij hebben veel anderstalige kleuters en we denken dat de
boodschap bij hen minder goed zal overkomen.
Door de nascholing zijn we geprikkeld en houden het in ons achterhoofd. Zo
werken we nu wel op een eigen manier met meervoudige intelligentie en gaan we
een BC in elkaar boksen rond beleefd zijn en manieren.
Spijtig dat de aankoop van bijv. poppen voor de onthaalklas of ander
uitbreidingsmateriaal, te duur is.
Thema's die alle kinderen aanspreken, die passen bij hun leefwereld, ik vind wel
dat je als juf zelf keuzes moet maken en verhalen aanpassen, de "personages"
zijn superleuk.
Leuk.
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Dit zijn spontaan geformuleerde indrukken op bovenstaande vraag. Deze vraag
werd via e-mail gesteld in de enquête die op 5 februari 2016 werd verstuurd en
door 67 personen uit het lager onderwijs, die deelnamen aan de training
‘TOPspel’, werd teruggestuurd:
-

-

-

-

-

-

Is echt een hulp in de klas. Kinderen zijn niet meer zoals vroeger en dit spel
anticipeert op de noden van de leerlingen en leerkrachten.
Kinderen zijn enthousiast ! Kan in verschillende omgevingen geoefend worden!
Ziet er goed uit, kinderen zijn enthousiast.
Ik deed de toepassingen reeds, maar dan zonder dat ik wist dat TOPspel bestond.
Leerkrachten waren in het begin zeer sceptisch over TOPspel, maar nu loopt het
goed door de hele school. Ze zien het als een aanwinst.
De kinderen houden er van maar vinden al gauw dat er maar TOPspel moet
gespeeld worden als de voorwaarden van kracht zijn, ze wennen aan de beloning
en vinden dat ze voor elke inspanning dienen beloond te worden.
TOPspel is makkelijk integreerbaar en leuk om te spelen!
Het is fijn, leuk, nuttig, maar voor mij persoonlijk soms moeilijk vol te houden.
Heel goed uitgewerkt!
De leerlingen zijn enthousiast!
Motivatie verhogend voor de leerlingen - leuk opzet!
Dat het gewenste effect bij mijn klas voorlopig uitblijft, ondanks het regelmatig
spelen van het spel volgens de vooropgestelde afspraken.
Het werkt echt!
Zonder veel voorbereiding en extra werk haal je zoveel extra uit de leerlingen bv.
naar zelfvertrouwen, iedereen krijgt complimenten (en dat doet deugd bij de
lln.)... De positieve energie die je er zelf van krijgt, vind ik super. Ik blijf het
spelen. De coaches kunnen echt motiveren!
Leerlingen groeien doorheen een schooljaar; of het ligt aan TOPspel weet ik eerlijk
gezegd niet. In de eerste plaats hadden wij graag als school verbetering gezien op
de speelplaats (minder agressiviteit en ruzies). Helaas valt daar momenteel (nog)
niets van te merken.
Via TOPspel zijn de leerlingen meer gemotiveerd om goed te werken én om hun
klasgenoten te respecteren m.a.w. een WINsituatie voor iedereen!
Goed als je klasgroep er nood aan heeft, anders bijkomstig.
De kinderen vinden vooral de beloningen super leuk.
Goed concept.
Het is een meerwaarde. Sowieso.
Ik sta volledig achter dit "goed gedrag spel" en ben er zeker van dat het zijn
vruchten zal afwerpen. De begeleiding die we krijgen (training en coaching) is
heel erg goed.
Ik ben blij dat ik de kans kreeg om TOPspel te leren kennen. Ik ga hier de
komende jaren zeker mee verder. Dit is een bijscholing waarop ik ook echt
bijleerde. ;-)
Zeker een meerwaarde voor de leerlingen. Coaching wordt positief ervaren door
de leerkrachten.
Het heeft een positieve invloed op de houding van de kinderen. Het doet mij als
leerkracht inzien dat positieve bevestiging echt werkt.
TOPspel is echt TOP en ik haal er zeker een beter resultaat uit voor mijn kinderen.
Ook mijn kinderen kijken er elke keer weer naar uit !!! TOPPIE
Het werkt echt om de leerlingen te motiveren om rustig te werken. Ik ben blij dat
ik het heb leren kennen.
Doordat de kinderen het leuk vinden, word je als leerkracht gemotiveerd om het
verder te spelen. toppie !!
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Het vergt een inspanning om het TOPspel consequent te doen (beloning kiezen,
afspraken maken, beloning uitvoeren....), maar zo leren de kinderen op een
speelse manier om zich aan afspraken te houden. Dit kan je dan ook toepassen op
andere momenten, zonder TOPspel, zonder 'tijdsverlies'. Conclusie: De extra tijd
de je er eerst intensief moet insteken, krijg je daarna dubbel 'terugbetaald.' Ook
het groepsgebeuren bevordert het samen voor elkaar zorgen.
Positieve benadrukken!
TOPspel is niet voor deze klas. Ook coaching kan geen antwoord bieden op de
ondervonden problemen.
Een leuk spel dat de kinderen graag spelen.
We hebben een geweldige coach die haar enorm inzet en probeert ons te
motiveren. De trainingen zijn ook telkens zeer boeiend en leuk ingekaderd.
Het echt een super uitvinding is, het enige minpuntje is dat het verschil tussen
met of zonder TOPspel in de klas nu erg groot is... 30 keer 10 minuten is ook te
lang, ik zou al eerder naar meer minuten willen overstappen.
Na een inloopperiode blijkt het TOPspel TOPPIE!
+ Leerlingen zijn enorm gemotiveerd. + De zelfgekozen beloningen stimuleren om
het spel zo goed mogelijk te spelen. + Er wordt 10min/15min intensief gewerkt. +
Leerlingen waarderen individuele complimentjes. - Beloning pas na het spel
onthullen i.p.v. ervoor, anders doen sommige leerlingen minder hun best (als ze
de beloning minder leuk vinden) - Jammer dat na het spelen van TOPspel het
vaak rumoeriger is in de klas.
Jammer dat we de materialen op kopie krijgen en zelf moeten knippen en
lamineren.
TOPspel is top.
Het zet kinderen aan om pos. gedrag te vertonen. Het is een meerwaarde en geen
last.
Hoe help ik de kinderen de afspraken van tijdens TOPspel ook daarbuiten na te
leven?
Momenteel vind ik het TOPspel een positieve ervaring en een meerwaarde. Ik
vraag mij wel af wat het effect zal zijn de komende jaren en in hoeverre het in het
handelen van de leerkrachten zal zijn doorgedrongen.
TOPspel is ideaal voor een klas waar het groepsgevoel zoek is (was) en om de
rust af en toe terug te brengen.
Het TOPspel maakt van mijn klas een echte TOPklas! Mijn klas groeide gedurende
deze sessie en ik ben hééél blij met het resultaat! ECHT TOP!
Het is een leuk en interactief spel, dat je moet inplannen. De leerlingen vragen er
zelf naar om het te spelen.

Dit zijn spontaan geformuleerde indrukken op bovenstaande vraag. Deze vraag
werd via e-mail gesteld in de enquête die op 5 februari 2016 werd verstuurd en
door 77 personen uit het secundair onderwijs, die deelnamen aan de training
‘Unplugged’, werd teruggestuurd:
-

-

-

Zeer rijk gedocumenteerde lessenpakketten met veel bruikbare oefeningen en
werkvormen. Ik ben hier zeer blij mee en gebruik het materiaal ook buiten de
projectdag rond drugs, nl. in de lessen NCZ.
Ik heb veel opgestoken uit de training. De man die de training gaf was heel
enthousiast en hij kon zeer goed praten voor een groep. De focus lag ook meer op
alcohol, wat ik interessant vond aangezien het vaak wordt vergeten dat alcohol
ook een harddrugs is. Zeer boeiende training!
Heel bruikbaar, hap-klaar materiaal!
De sterkte is de getuigenissen.
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Zinvolle werkvormen. Goed te gebruiken voor de leerlingen in de tweede graad.
Super materiaal.
Het was een zeer interessante training!
Bruikbare en leuke ideeën.
Goede manier van matérie aanbrengen!
Het is een supergoede methodiek en de ondersteuning van De Sleutel is super.
Tof, leerrijk bundeltje .
Goed opgemaakt. Zeer bruikbaar in de klassen. Je kiest zelf wat en hoe je het wil
geven. Dus toppie!
Heel bruikbaar tijdens projectdag rond drugs.
Nuttig.
Ik vond het een zeer leerrijke bijscholing, met handig leermateriaal.
Leuke gastspreker en interactie!
Het materiaal dat we meekregen is klaar voor gebruik en dit maakt de drempel
heel klein om er mee aan de slag te gaan.
Doe zo verder!
Goede opleiding. Interessant om te volgen.
Leuke oefeningen.
Vorming is prima verlopen en onthaald, was eens stimulans voor de aanwezige,
vooral jonge leerkrachten.
Zeer goed en bruikbaar in de 2e graad!
Het is zeer bruikbaar materiaal en uitstekend om een klasgesprek op gang te
brengen.
Heel goed en professioneel gebracht door Johan Van de Walle.
Interessante dag voor leerkracht en leerling.
Leuk dat je kan kiezen welke oefeningen je gebruikt.
De pakketten zijn zeer gebruiksvriendelijk en op maat van de leerlingen ASO en
TSO richtingen. Voor BSO en het bijzonder onderwijs hebben we de methodieken
een klein beetje aangepast. Moeilijke woorden werden vermeden en
pictogrammen hebben we toegevoegd.
Elk jaar opnieuw weet Johan onze lln. te boeien tijdens het sleutelspel. Steeds
andere confrontaties en boeiende gesprekken die hieruit voort vloeien. Super
initiatief!
Opleidingsdag was in orde, materiaal zeer bruikbaar.
Ik vind het zinvol lesmateriaal.
Top! Praktisch zeer bruikbaar, heel laagdrempelig. Lln hebben er zeker iets aan
gehad!
Héél bruikbaar materiaal! Dank jullie wel.
Fijne methode om mee te werken!!
Interactief zeer goed en leerrijk!
Goed project, werk er met plezier mee...
Leerrijk en zeer bruikbaar.
Ik vind het een zeer interessante vorming. De methodieken en de werkvormen
zorgen voor een goede mix tussen theorie en praktische invulling. Ook als
sensibilisering voor scholen en hulpverleningsorganisatie vind ik dit aanbod zeer
belangrijk. Het is een realistische en verfrissende aanpak om constructief bezig te
zijn met dit thema. Bravo!
Niet helemaal tevreden over het aangeboden materiaal. Er is allerlei te vinden op
het internet dat lln meer aanspreekt. Ik gebruikte een groot deel van het
materiaal, maar ik heb het aangevuld met ander materiaal.
Zit goed in elkaar. Brengt de leerlingen zeker veel bij.
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Zeer gevarieerde en interessante lessenpakketten waar ik meteen mee aan de
slag kan in de lessen Zedenleer. Fijn dat er veel linken worden gelegd met
geschiedenis, wetenschap, politiek,... Een dikke pluim voor dit project.
Zeer goed georganiseerd naar jongeren toe!!!!
Ik vind het goed uitgewerkt en ook de training en getuigenissen waren goed.
Over het algemeen positief ervaren, best af en toe updaten of uitbreiden met
actuele info. Kan materiaal niet zoals bij de VAD downloadbaar gemaakt worden
voor scholen? Zal de toepassing ervan misschien stimuleren.
Fijn en leerrijk.
Sterke inhoud. Getuigen brengen een meerwaarde.
Handig, bruikbaar materiaal, doordacht, en ideale vertrekbasis om dieper op de
problematiek in te gaan.
Top bijscholing! Zou iedereen moeten volgen.
Heel goed gebracht op school door De Sleutel!

DEEL 2
Op het evaluatieformulier dat elke deelnemer na een training invult, is er
ruimte om een spontane indruk te formuleren, evenals suggesties ter
verbetering van de kwaliteit van de training. Je kan hier alle reacties van de
150 leerkrachten uit de steekproef terugvinden:

Spontane indruk:
Kleuteronderwijs (Het gat in de haag)
-

Spontane, duidelijke & bruikbare training, net zoals de methode!
Was heel interessant en goed gegeven. Gaan we zeker gebruiken!
Heel bruikbaar materiaal! De prenten zijn niet druk + haalbare activiteiten.
Heel leuk om op die manier in de klas aan sociale vaardigheden te werken!
Superinteressante voorstelling. Zeker bruikbaar in de klas!
Mooi uitgewerkt, mooie illustraties, duidelijk en praktisch voor de klaspraktijk.
De methode zit doordacht en knap ineen!
Knap materiaal.
Leuke, aangepaste activiteiten gericht naar de jongste kleuters!
Zin om aan de slag te gaan.
Een praktische, toffe, verzorgde handleiding die uitnodigt om ervoor te gaan.
Praktische, boeiende training!
Tof, inspirerend, op maat van onze MI school.
Bedankt!
Ik heb de workshop als eens gehad. Dus was niets nieuws maar zoals ik er voor al
zei heb ik er wel van geleerd.
Leuke opfrissing. Boeiende en leerrijke bijscholing, toffe testjes.
Zeer leerzaam en boeiend! Op naar de praktische uitwerking!
Super interessant & motiverend! Pasklaar voor onze school.
Veel interessante "wist-je-datjes" en heel veel bruikbare tips!
Leerzaam en uitdagend om aan de slag te gaan!
Heel boeiende voormiddag.
Leuke pedagogische studiedag! Op een aangename manier gebracht.
Leuk dat het een actieve workshop was! We moesten niet alleen zitten &
luisteren!
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Interessante studiedag! Het was fijn dat we actief konden meedoen. Duidelijke
uitleg.
Goed gebracht maar niet om met 2,5 jarigen aan de slag te gaan. Wel boeiend.
Goede pedagogische studiedag!
Nuttig voor in de kleuterklas, actief genoeg.
Leuk initiatief - nu aan de slag!
Betere kijk op meervoudige intelligentie.
Dichtbij leefwereld. Perfect mee aan de slag.
Nog meer gemotiveerd om er mee aan de slag te gaan.
Leuke bijscholing, veel aan gehad. Merci!
Heel boeiend naar voor gebracht. Je wordt ontzettend geprikkeld om van start te
gaan.
Super!
Op een goede manier gebracht.

Lager onderwijs (TOPspel)
-

-

Zinvolle studiedag.
‘n Dikke proficiat alweer voor de TOP-uitleg!
TOP :)
Weer een aanzet om er verder tegenaan te gaan.
Ik ben blij met de nieuwe impulsen die jullie gegeven hebben.
Ik ga met een goed gevoel naar huis.
Eindelijk een training/conferentie waar we "happy" van worden!
Het was TOP. Zin om verder a/d slag te gaan.
Super interessant! Motiverend!
Zeer goed.
Super!
Origineel gebracht :)
Als levensbeschouwelijke leerkracht kan ik maar een deel gebruiken maar wel een
nuttig deel.
Zeer gemotiveerd om terug aan de slag te gaan + nieuwe uitdaging (minuutjes).
Ik ga ervoor.
Er is steeds ruimte voor de inbreng van alle deelnemers.
Je kreeg de kans om eigen ideeën en ervaringen aan te brengen.
Goed gebracht!
Ik denk dat het een zeer zinvolle aanvulling kan zijn op de klaspraktijk.
Ik ben nieuwsgierig naar het effect.
Heel tof om mee aan de slag te gaan!
Leuk concept! Iets waar je meteen mee aan de slag kan onder uren extra werk.
Om een 40-tal collegeleerkrachten een voormiddag geboeid te laten luisteren,
moet je 1/Een goede spreker zijn! 2/Inhoudelijk sterk staan! 3/'Wat te vertellen
hebben!'
Leuk aangebracht, werkt motiverend, had i/h begin wat schrik, maar is nu volledig
verdwenen.
Goede afwisseling in werkvormen, maakt je bewust van hoe leerlingen in de klas
zitten.
Heel goede spreker, duidelijk geformuleerde uitleg. De praktijk zal me leren hoe
efficiënt alles werkt.
De tijd ging snel … dus … interessante uiteenzetting.
Boeiende voormiddag.
Een eenvoudige methodiek die je praktisch kan toepassen.
Ik ben benieuwd naar het resultaat in mijn klas!
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Een leerrijke voormiddag! Kant en klaar materiaal.
De werkvormen die je gebruikte waren ook heel toepasbaar voor in de klas
(coöperatieve werkvormen…)
Picco Bello.
Toffe conferentie. Positief bekrachtigen doen we op onze school al heel veel, maar
niet op 'geplande' momenten zoals TOPspel het stelt.
Het was motiverend! Zin om ermee aan de slag te gaan.
Aangenaam om te luisteren, toffe, niet te moeilijke opdrachten.

Secundair onderwijs
-

Actieve & motiverende nascholing. We kunnen heel wat concrete zaken gebruiken
op school.
Interessante training, veel bruikbaar materiaal!
Interessante dag, kijk uit naar de follow-up.
Vlot gebracht. Altijd vertrekkend vanuit de praktijk.
Nascholing met veel bruikbare, gevarieerde tools om met jongeren aan de slag te
gaan.
Heel interessant. Ruimte voor vragen = zeer goed! Duidelijke uiteenzetting.
Wat de wetenschappelijke kant betreft, bleef ik wat op mijn honger zitten (lkr.
bio).
Ik vond het zeker interessant!
Interessante spreker.
Zeer interessant, veel bijgeleerd, enthousiaste trainer.
Goed gebracht, vernieuwend, boeiend, inspirerend.
Leuk om iemand uit de praktijk als spreker te hebben.
De spreker was heel vakkundig en gaf boeiend les.
Fris, gestructureerd, inhoudelijke onderbouwd.
Positief.
Super! Doe zo voort!
Leuke en leerrijke training.
Leuke manier om drugs(problematiek) aan te kaarten.
Veel bijgeleerd.
Oefeningen & theorie werden zeer goed afgewisseld door boeiende uitleg.
Interessant.
Prima gegeven, zeer bruikbaar! De aanzet is gegeven!
Goede afwisseling tussen luisteren en actief meewerken. Interessante informatie
(vooral online filmpjes).
Interessante uitleg met duidelijke tips naar praktijk!
Prima, praktisch.
Heb er veel aan gehad.
Wij kunnen aan de slag!
Bruikbaar!
Toffe werkvormen leren kennen die onmiddellijk gebruikt kunnen worden.
Te weinig info over toneelstuk. Te veel oefeningen maken - met een uurtje minder
lukte dit ook wel.
Best een goed opgebouwde sessie!
Leerrijk, vrij moeilijk (theorie hersenen), goede methodieken.
Leerrijk, niet langdradig, inspirerende werkvormen.
Was prima! Hartelijke dame!
TOP! De hersenen hebben goed kunnen werken!
Leerrijk & op een fijne manier naar voor gebracht. Boeiend!
Goed tot zeer goed.
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Het materiaal wil ik wel uitproberen. Volledige info!
Stuk over drugs in de hersenen nogal moeilijk, voor de rest zeer interessant.
Bevlogen lesgever met grote deskundigheid en groot empathisch vermogen.
Een leerrijke dag met veel afwisseling en nieuwe inhoud.
Bedankt Johan. Je bent een gedreven trainer. Doorsapt en een warme
persoonlijkheid.
Interessant, goede formules gebruikt.
Zeer leuk materiaal! Is zeker bruikbaar tijdens de les!
Leuke vorming, met goed materiaal voor in de klas.
Het was een zeer leuke bijscholing met toffe interactie.
Interessante spreker!
Goed, leuk afwisselend gebracht!
Veel bezieling!
Spontane presentator.
Het 2de deel over de werking van de hersenen was zeer interessant.
Het was een interessant thema. Heel goed gebracht!
Heel nuttig voor alle leerkrachten.
Bedankt!!

Suggestie of tip om de kwaliteit van de training te verbeteren:
Kleuteronderwijs (Het gat in de haag)
-

Doe zo voort!
Nee.
Geen!

Lager onderwijs (TOPspel)
-

Zo voortdoen!
Speel het spel tijdens de training.
Tijdens pauzemoment een demotafel met de koffer te zetten.

Secundair onderwijs
-

Ik vind het toch nog moeilijk om hier iets mee te doen met leerlingen!
Doe zo verder.
De drugs tonen? Leerkrachten weten vaak niet hoe bepaalde drugs eruit zien.
Meer uitleg over functioneren van het puberbrein.
Thema persoonlijke ontwikkeling, praten over emoties en wat ze met "ons" doen!
Was Top.
Nog meer werkvormen gebruiken, en nog iets meer gericht naar BSO.
Meer filmpjes.
Iets meer interactie mag maar het werd boeiend gebracht.
Eerst vragen wat de deelnemers willen te weten komen, nodig hebben.
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Bijlage 7: Overzicht trainingen 2015
Dit zijn alle verschillende trainingen die werden gegeven in 2015.

School
KLEUTERONDERWIJS
Vrije Basisschool Sint-Paulus
De Bevertjes - M.P.I. van het
Gemeenschapsonderwijs
Gemeentelijke Basisschool De
Spreeuwen
Vrije Basisschool
Gemeente Ternat
Gemeente Ternat
Vrije Basisschool - Het Kompas
Vrije Basisschool - De Schakel
GO! basisschool Parkschool
Ieperman Wilrijk
Logo Zenneland vzw
Gemeentelijke Basisschool - De
Letterdoos - MI school
vzw VicOG Nascholingsdienst PEDIC
De Sleutel - PREVENTIE
De Sleutel - PREVENTIE
Gemeentelijke Basisschool
GO! basisschool Erasmus Deinze
Vrije Basisschool Centrum
Gemeentelijke Basisschool
Vrije Kleuterschool
Vrije Basisschool
GO! basisschool De Driesprong
Gemeentelijke Kleuterschool - De
Kleine Kunstenaar
Gemeente Ternat
Gemeente Ternat
Diocesane Begeleidingsdienst
Hasselt
De Sleutel - PREVENTIE
Sint-Amandsbasisschool Noord
LAGER ONDERWIJS
Gemeentelijke Basisschool Peter
Benoit
De Sleutel - PREVENTIE
Basisschool Sint-Vincentius
Vrije Basisschool Sint-Paulus
Vrije Basisschool De Knipoog
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plaats

Start
datum

Eind
datum Soort training

Drongen
Oedelem

14/01/15
15/01/15

14/01/15 training Het gat in de haag
15/01/15 training Het gat in de haag

Mechelen

21/01/15

21/01/15 training Het gat in de haag

Pittem
Ternat
Ternat
Rijkevorsel
Sint-Laureins
Wilrijk

22/01/15
28/01/15
28/01/15
9/02/15
11/02/15
25/02/15

22/01/15
28/01/15
28/01/15
9/02/15
11/02/15
25/02/15

Sint-KatharinaLombeek
Oostakker

27/02/15

27/02/15 training Het gat in de haag

4/03/15

4/03/15 training Het gat in de haag

Gent
Gent
Gent
Wilrijk
Deinze
Wevelgem
Sleidinge
Kruishoutem
Ervelde
Maldegem
HouthalenHelchteren
Ternat
Ternat
Hasselt

5/03/15
25/03/15
26/03/15
6/05/15
13/05/15
13/05/15
7/09/15
16/09/15
22/09/15
30/09/15
9/10/15

5/03/15
25/03/15
26/03/15
6/05/15
13/05/15
13/05/15
7/09/15
16/09/15
22/09/15
30/09/15
9/10/15

21/10/15
21/10/15
9/11/15

21/10/15 training Het gat in de haag
21/10/15 training Het gat in de haag
9/11/15 training Het gat in de haag

Gent
Kortrijk

18/11/15
4/12/15

18/11/15 training Het gat in de haag
4/12/15 training Het gat in de haag

Neder-OverHeembeek
Gent
Oostakker
Drongen
Vilvoorde

7/01/15
9/01/15
9/01/15
14/01/15
15/01/15

training Het gat in de haag
training Het gat in de haag
training Het gat in de haag
training Het gat in de haag
training Het gat in de haag
training Het gat in de haag

training Het gat in de haag
training Het gat in de haag
training Het gat in de haag
training Het gat in de haag
training Het gat in de haag
training Het gat in de haag
training Het gat in de haag
training Het gat in de haag
training Het gat in de haag
training Het gat in de haag
training Het gat in de haag

18/05/15 training TOPspel
24/04/15
10/06/15
21/04/15
28/05/15

training TOPspel
training TOPspel
training TOPspel
training TOPspel
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Vrije Basisschool OLGO
Vrije Basisschool Driessprong
Vrije Basisschool - De Schakel
GO! basisschool Unescoschool
Koekelberg
vzw VicOG Nascholingsdienst PEDIC
vzw VicOG Nascholingsdienst PEDIC
GO! basisschool Erasmus Deinze
Gemeentelijke Basisschool
GO! basisschool Manitoba SintAndries
Gemeentelijke Basisschool Gilko
Merelbeke
Sint-Salvatorbasisschool
Vrije Basisschool De Wegwijzer
Gemeentelijke Basisschool
Vrije Basisschool Ertvelde
Vrije Basisschool Belzele
GO! basisschool De Driesprong
Vrije Basisschool - Sint-Antonius I
Vrije Basisschool - Heilige Familie
GO! basisschool De kleine Geuzen
Jette
Vrije Basisschool - De Ark I
Vrije Basisschool - De Ark II * VBS
De Kleiheuvel
Vrije Basisschool De Papaver * Vrije
Basisschool De Parel
Vrije Basisschool Boxbergheide

Oostende
Deinze
Sint-Laureins

16/01/15
30/01/15
11/02/15

8/05/15 training TOPspel
26/05/15 training TOPspel
6/05/15 training TOPspel

Koekelberg

26/02/15

16/03/15 training TOPspel

Gent
Gent
Deinze
Sleidinge

5/03/15
5/03/15
27/08/15
7/09/15

5/03/15
5/03/15
2/12/15
20/11/15

Eekhoutcentrum

Kortrijk

14/01/15

Hasselt

29/01/15

Diocesane Begeleidingsdienst
Hasselt
Pedagogisch Didactisch Centrum
Leuven vzw

Sint-Andries

9/09/15

10/11/15 training TOPspel

Merelbeke

18/09/15

23/11/15 training TOPspel

Gent
Balegem
Evergem
Ertvelde
Belzele
Maldegem
Genk
Oudenburg

18/09/15
18/09/15
18/09/15
22/09/15
22/09/15
30/09/15
2/10/15
7/10/15

3/12/15
4/12/15
7/12/15
20/11/15
23/11/15
20/11/15
8/12/15
27/11/15

Jette

14/10/15

14/10/15 training TOPspel

Maldegem

16/10/15

16/10/15 training TOPspel

Maldegem

16/10/15

16/10/15 training TOPspel

16/10/15

16/10/15 training TOPspel

25/11/15

25/11/15 training TOPspel
Werken aan bevestigen en
14/01/15
begrenzen
Werken aan bevestigen en
29/01/15
begrenzen
Werken aan bevestigen en
4/02/15
begrenzen
Werken aan bevestigen en
2/04/15
begrenzen

Adegem *
Maldegem
Genk

Heverlee

vzw VicOG Nascholingsdienst PEDIC Gent
Diocesane Begeleidingsdienst
Hasselt
SECUNDAIR ONDERWIJS
Interclubcommissie Drugpreventie
Meetjesland
Ziekenhuisschool Stad Gent Afdeling RKJ De Sleutel
Don Bosco Technisch Instituut
Don Bosco Technisch Instituut
Secundair Onderwijs
Don Bosco Technisch Instituut
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training TOPspel
training TOPspel
training TOPspel
training TOPspel

4/02/15
2/04/15

training TOPspel
training TOPspel
training TOPspel
training TOPspel
training TOPspel
training TOPspel
training TOPspel
training TOPspel

Hasselt

16/11/15

16/11/15 Werken met energizers

Damme

8/01/15

8/01/15 training Unplugged

Eeklo

27/02/15

27/02/15 training Unplugged

Halle
Halle
Gent
Halle

27/04/15
30/04/15
21/05/15
21/09/15

27/04/15
30/04/15
21/05/15
21/09/15

training Unplugged
training Unplugged
training Unplugged
training Unplugged
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KA Mortsel
Vrij Instituut voor Secundair
Onderwijs Cor Mariae
Stadsbestuur Leuven
GO! Technisch Atheneum Ledebaan
Aalst
Katholieke Hogeschool VIVES |
Campus Torhout
Nationaal secretariaat Groep INTRO
vzw
Arteveldehogeschool, campus
Kattenberg
Arteveldehogeschool, campus
Kattenberg
LOGO Gezond + vzw
Logo Dender vzw
De Sleutel - PREVENTIE
De Sleutel - PREVENTIE
De Sleutel - PREVENTIE
De Sleutel - PREVENTIE
Sint-Jan Berchmanscollege
Instituut Onze-Lieve-Vrouw
Onbevlekt Ontvangen
Broederschool
Koninklijk Technisch Atheneum 2
Sint-Jozefcollege
Regina Mundi Centrum
Vrij Technisch Instituut
GO! Technisch Atheneum Heist-opden-Berg
Instituut Heilig Graf
Sint-Jozefinstituut
Vrij Technisch Instituut
Don Bosco Genk
Sint-Dimpnacollege 2
Onze-Lieve-VrouwHemelvaartinstituut
Secundaire School Spermalie
Sint-Jan Berchmanscollege
Sint-Jozefinstituut BuSO
Maria Assumptalyceum
Bisschoppelijk College der
Onbevlekte Ontvangenis
MUDA Instituut voor Muziek en
Dans
MUDA Instituut voor Muziek en
Dans
KA Mortsel
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Mortsel

1/10/15

1/10/15 training Unplugged

Brakel

7/10/15

14/10/15 training Unplugged

Heverlee

20/10/15

20/10/15 training Unplugged

Aalst

21/10/15

21/10/15 training Unplugged

Torhout

28/10/15

28/10/15 training Unplugged

Brussel

29/10/15

29/10/15 training Unplugged

Gent

12/11/15

12/11/15 training Unplugged

Gent

12/11/15

12/11/15 training Unplugged

Gent
Aalst
Gent
Kortrijk
Turnhout
Leuven
Avelgem

13/01/15
12/03/15
27/01/15
3/02/15
5/02/15
10/02/15
20/01/15

13/01/15
12/03/15
5/05/15
3/02/15
21/05/15
19/05/15
20/01/15

Sint-Niklaas

21/01/15

10/03/15 projectdag sleutelspel

Diest
Turnhout
Genk
Zandhoven

27/01/15
3/02/15
10/02/15
3/03/15

27/01/15
3/02/15
10/02/15
3/03/15

Heist-op-den-Berg

5/05/15

training cannabiscampagne
training cannabiscampagne
open training Unplugged
open training Unplugged
open training Unplugged
open training Unplugged
projectdag sleutelspel

projectdag sleutelspel
projectdag sleutelspel
projectdag sleutelspel
projectdag sleutelspel

5/05/15 projectdag sleutelspel

Bilzen
Brugge
Zandhoven
Genk
Geel

23/09/15
30/09/15
30/10/15
10/11/15
4/12/15

23/09/15
27/11/15
30/10/15
11/12/15
4/12/15

projectdag sleutelspel
projectdag sleutelspel
projectdag sleutelspel
projectdag sleutelspel
projectdag sleutelspel

Sint-Andries

22/01/15

22/01/15 Projectdag Unplugged

Brugge
Diest
Gent
Laken

5/02/15
6/02/15
12/02/15
13/02/15

5/02/15
6/02/15
11/06/15
13/02/15

Veurne

26/02/15

11/05/15 Projectdag Unplugged

Evergem

2/03/15

19/03/15 Projectdag Unplugged

Evergem

23/03/15

23/03/15 Projectdag Unplugged

Mortsel

24/03/15

20/04/15 Projectdag Unplugged

Projectdag Unplugged
Projectdag Unplugged
Projectdag Unplugged
Projectdag Unplugged
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Sint-Michielscollege
Visitatie - Mariakerke
Gemeentelijk Technisch Instituut
Sint-Bavohumaniora
Onze-Lieve-Vrouwe-instituut
GO! Technisch Atheneum
Handelsschool Aalst
Annuntia-Instituut
Visitatie - Mariakerke
Sociaal Huis
GO! Technisch Atheneum Ieper
College Ieper
Vrije Technische Scholen
Interclubcommissie Drugpreventie
Meetjesland
Don Bosco Technisch Instituut
Don Bosco Technisch Instituut
Vrije Universiteit Brussel,
Interdisciplinaire Vakgroep
Lerarenopleiding (IDLO)

Schoten
Mariakerke
Londerzeel
Gent
Poperinge

7/05/15
8/05/15
12/05/15
15/06/15
8/10/15

7/05/15
8/05/15
12/05/15
6/10/15
8/10/15

Aalst

15/10/15

13/11/15 Projectdag Unplugged

Wijnegem
Mariakerke
Dendermonde
Ieper
Ieper
Sint-Niklaas

30/01/15
20/03/15
8/01/15
8/09/15
10/09/15
27/10/15

30/01/15
19/05/15
8/01/15
8/09/15
10/09/15
27/10/15

Damme

Projectdag Unplugged
Projectdag Unplugged
projectdag JOIN(T) us
projectdag JOIN(T) us
projectdag JOIN(T) us
projectdag JOIN(T) us

9/02/15

9/02/15 projectdag TRIP

Halle
Halle

26/02/15
23/04/15

23/04/15 projectdag TRIP
23/04/15 projectdag TRIP

Elsene

21/02/15

21/02/15

vzw VicOG Nascholingsdienst PEDIC Gent

16/03/15

vzw VicOG Nascholingsdienst PEDIC Gent

23/09/15
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Projectdag Unplugged
Projectdag Unplugged
Projectdag Unplugged
Projectdag Unplugged
Projectdag Unplugged

workshop Unplugged Drugs en de hersenen

training Het puberbrein en
16/03/15 de invloed van tabak,
alcohol en drugs
training Het puberbrein en
23/09/15 de invloed van tabak,
alcohol en drugs
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