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VVOOOORRWWOOOORRDD  

 

Drugpreventie in het onderwijs 

Alcohol en andere drugs vormen een belangrijke maatschappelijke problematiek. Ook de 

Brugse jongeren komen in contact met alcohol en andere drugs. Uit het onderzoek van 

de Dienst Wetenschappelijk Onderzoek van De Sleutel bij de secundaire scholieren zien 

we dat 26% van de ondervraagde scholieren (1 op 4) ooit illegale drugs (cannabis, 

cocaïne, speed, LSD, paddo’s…) gebruikt hebben. Cannabis is binnen deze groep het 

meest gebruikte middel. Maar ook alcohol mogen we niet uit het oog verliezen. Van de 

onderzoekspopulatie was 57% 13 jaar of jonger toen hij/zij voor het eerst alcohol dronk. 

Onderzoek geeft aan dat jongeren omwille van diverse redenen gevoeliger zijn voor de 

risico’s van middelengebruik. Hun leeftijd, het feit dat hun hersenen nog volop in 

ontwikkeling zijn en de verschuivingen in hun sociale en emotionele belevingswereld 

maken hen extra kwetsbaar voor de risico’s die gebruik met zich meebrengt. Risico’s als 

afhankelijkheid, lichamelijke klachten op latere leeftijd, maar ook een verstoring van het 

ontwikkelingsproces.  

Ingrijpen voor het eerste gebruik is dus belangrijk! Maar ook vroegtijdig ingrijpen 

wanneer blijkt dat een jongere gebruikt, zodat (verdere) problemen als gevolg van het 

middelengebruik voorkomen kunnen worden. 

Omdat het onderwijs jongeren bereikt in een goed omkaderde context en schoolgaan een 

belangrijk deel uitmaakt van het leven van de jongeren, is de school een belangrijke 

setting met een democratische grondslag voor het werken naar deze doelgroep. De 

scholen en hun partners hebben met andere woorden een belangrijke rol in dit verhaal. 

Zowel op vlak van preventieve educatie, vroegdetectie van beginnend-problematisch 

gebruik, als op het vlak van de doorverwijzing naar de (drug)hulpverlening. 

 

Vanuit “Het beleid alcohol en andere drugs 2011-2014”, dat de Stad Brugge in 

samenwerking met de Adviesraad drugpreventie heeft opgemaakt, willen de Stad de 

scholen ondersteunen in deze opdrachten. 

Samen met de Werkgroep onderwijs drugpreventie1 is deze brochure tot stand gekomen. 

De brochure is bedoeld voor de hele sector onderwijs, zowel het basis- als het secundair 

onderwijs. 

 

 

 

                                                 
1
 Samenstelling WG onderwijs Drugpreventie: Stedelijke Preventiedienst, Logo Brugge-Oostende, CGG Noord 

West-Vlaanderen, De Sleutel, Scholengemeenschap St. Donaas, Scholengemeenschap St. Maarten, 
Gemeenschapsonderwijs, Deeltijds onderwijs, CLB De Klaver, CLB Brugge(n) en interstedelijk CLB.  
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De brochure werd in het verleden al gemaakt, maar wordt dit schooljaar in een nieuw 

kleedje gegoten. Ze is opgemaakt vanuit het oogpunt van de zoekende lezer. Als u de 

brochure openslaat, kunt u meteen in de inhoudsopgave aan de hand van de 'u zoekt 

naar…' indeling terechtkomen op de bladzijde dat een antwoord kan bieden op uw 

vraag. Op die manier hopen we dat u sneller de gewenste informatie vindt. 

 

In deze brochure vindt u een overzicht van het aanbod van 'de werkgroep onderwijs 

drugpreventie' en haar partners. Dit ruime aanbod richt zich zowel naar directieleden, 

leerkrachten, leerlingenbegeleiders, CLB-medewerkers, leerlingen als naar hun ouders.  

Het accent ligt nog steeds op 'Het drugbeleid op school' (DOS). Voor de opmaak, 

implementatie en actualisering van een DOS kunnen de scholen gratis begeleid en 

ondersteund worden door een preventiewerker van het Centrum voor Geestelijke 

Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen (CGG NWVL).  

Daarnaast werd een onderscheid gemaakt in het aanbod voor leerkrachten en het aanbod 

voor leerlingen.  

- Leerkrachten kunnen zich inschrijven voor vormingen en infosessies. Ook voorziet 

de Preventiedienst van Stad Brugge uitleenmateriaal om preventief aan de slag te 

gaan in de klas.  

- Voor leerlingen geldt dan weer het aanbod: touwenparcours van de Sleutel, 

wedstrijd rookvrije klassen, het educatief theater TRIP… 

 

Met bovenstaand aanbod hoopt de Stad Brugge tegemoet te komen aan de vragen die er 

bij de Brugse scholen leven rond de drugthematiek.  

 

De Werkgroep onderwijs drugpreventie wenst u alvast een “preventief” schooljaar toe! 

 

 

 

Patrick Moenaert 

Burgemeester  
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1 Informatie over 

 

1.1 Het beleid inzake alcohol en andere drugs van Stad Brugge  

  

1.1.1 Beleid alcohol en andere drugs 2011-20142 

"De Stad Brugge wil een continu en lokaal beleid alcohol en andere drugs voeren, dat 

recht doet aan de complexiteit en veelzijdigheid van de alcohol- en andere 

drugthematiek. De Stad waarborgt de ontwikkeling van een integrale en gecoördineerde 

aanpak waarbij alle betrokken sectoren en partners zich engageren tot samenwerking en 

uitvoering. Gebaseerd op eenzelfde visie beoogt de Stad een kwaliteitsvolle en 

gedifferentieerde aanpak die gericht is op de bevordering van het welzijn en de veiligheid 

van de bevolking". 

Bovenstaande missie werd vertaald in vijf strategische doelstellingen. Eén van de 

doelstellingen beoogt om organisaties inhoudelijk te ondersteunen rond preventie 

van alcohol en andere drugs. Deze vertaalt zich in twee operationele doelstellingen 

voor de sector onderwijs: 

- De Stad Brugge wil scholen stimuleren en ondersteunen in het ontwikkelen en 

implementeren van een beleidsplan alcohol en andere drugs (DOS genaamd). 

- De Stad Brugge biedt intermediairs in de school instrumenten aan om deskundiger 

te worden rond preventie van alcohol en andere drugs. 

 

1.1.2 Actieplan 2011-20123 

Om bovenstaande doelstellingen te realiseren, wordt tweejaarlijks een actieplan 

uitgeschreven. Voor de sector onderwijs werd hiervoor de Werkgroep onderwijs 

drugpreventie4 in het leven geroepen. Deze adviseert en informeert de drugcoördinator 

met betrekking tot de alcohol en (andere) drugthematiek binnen het onderwijs en 

stippelt jaarlijks het preventief aanbod vanuit Stad Brugge en haar partners uit. 

In het actieplan 2011-2012 staan een aantal acties voor het onderwijs opgenomen:  

- Tien secundaire scholen begeleiden in de opmaak/actualisering van een DOS; 

- Deskundigheid bevorderen bij het onderwijspersoneel door een vormings- en 

trainingsaanbod aan te bieden;  

- Preventieactiviteiten voor leerlingen ondersteunen; 

- Educatief materiaal ter beschikking stellen; 

                                                 
2
 Het ‘Beleid alcohol en andere drugs 2011-2014’ is terug te vinden op de website van Stad Brugge. 

3 Het actieplan 2011-2012 is terug te vinden op de website van Stad Brugge. 
4 Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van: CLB Brugge(n), CLB De Klaver, ICLB Gent afdeling 
Brugge, Scholengemeenschap Sint-Maarten, Scholengemeenschap Sint-Donaas, Gemeenschapsonderwijs, 
Deeltijds Onderwijs, Logo Brugge-Oostende, De Sleutel Dagcentrum Brugge, Centrum voor Geestelijke 
Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen en Preventiedienst van de Stad Brugge. 

http://www.brugge.be/internet/nl/content/files/preventiedienst/ontwerpbeleidsplan20112014.doc
http://www.brugge.be/internet/nl/content/files/preventiedienst/Actieplan_2011-2012.doc
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- Informatiemomenten organiseren voor de sector Onderwijs en ouders van 

leerlingen; 

- In samenwerking met LOP Secundair Blankenberge-Brugge "het protocol rond de 

aanpak van illegale middelen, spijbelen en andere jeugdcriminaliteit in de 

schoolomgeving binnen de politiezone Brugge", opvolgen; 

- Gericht informatie en campagnemateriaal verspreiden; 

- Preventieve acties ontwikkelen die jongeren en volwassenen sensibiliseren rond 

alcohol en andere drugs. 

 

Wat Stad Brugge en haar partners allemaal in petto hebben 

voor het schooljaar 2012-2013, leest u in deze brochure. 

 

1.1.3  Drugcoördinator 

Sinds 1 maart 2012 is Niek Vanmaeckelberghe in dienst als 

drugcoördinator in opvolging van Lies D'hont. Haar specifieke taak is het 

coördineren van het ‘Beleid alcohol en andere drugs’ van Stad Brugge. 

Bij haar kunt u terecht voor: 

- Informatie over de alcohol en andere drugthematiek; 

- Informatie inzake het ‘Beleid alcohol en andere drugs’ van de Stad 

Brugge; 

- Brochures, folders en ander campagnemateriaal; 

- Het uitlenen van spelmateriaal (Trip, Rock Zero…), lesmappen, haai in de box en 

andere…; 

- Ondersteuning bij de opmaak van een eigen preventieactiviteit; 

- Aanvragen infosessies ouders/leerkrachten, vormingen en trainingen; 

- Aanvragen coaching van het alcohol- en drugbeleid op school; 

- Inschrijvingen theatervoorstelling TRIP; 

- Het geven van signalen inzake middelengebruik bij scholieren; 

- Advies inzake de drugthematiek; 

- … 

 

Contactgegevens: 

Niek Vanmaeckelberghe 

Preventiedienst, Blinde-Ezelstraat 1 - 8000 Brugge 

050/44 80 68 

niek.vanmaeckelberghe@brugge.be 

 

 

mailto:niek.vanmaeckelberghe@brugge.be
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1.2 Legale en illegale drugs 

 

Er zijn verschillende bronnen die productinformatie geven. Onderstaand overzicht geeft 

wetenschappelijke, correcte informatie over diverse producten. Deze informatie is 

interessant als achtergrondinformatie voor directie en leerkrachten. Belangrijk is de 

opmerking dat er niet verwacht wordt van directie en/of leerkrachten dat ze expert 

zijn/worden en alles weten over de thematiek. Dit overzicht is vooral bedoeld als 

achtergrondinformatie of als mogelijke kanalen om (gezamenlijk) een antwoord te 

zoeken op een specifieke vraag van een leerling en/of ouder. 

 

 

1.2.1 Website: Druglijn. 

Informatie over legale en illegale drugs vindt u op de website van de 

druglijn. De druglijn is de publiekssite van de Vereniging voor Alcohol en 

andere drugproblemen (VAD). Op de site vindt u onder de rubriek Drugs 

ABC een ruim overzicht van de meest voorkomende producten. Er wordt 

informatie gegeven over het soort drug, de effecten, de risico's en 

wetgeving. Er is ook een link voorzien dat het effect van een aantal drugs 

op de hersenen illustreert. 

 

 

1.2.2 Brochures en folders 

 

Vóór u brochures bestelt, neem contact op 

met drugcoördinator Niek Vanmaeckelberghe (050/44 80 68). 

Mogelijk is uw gewenste brochure wel voorradig bij de Preventiedienst. 

 

 

Reeks: Drugs etc. 

Bestellen:  via de catalogus op de website van VAD Catalogus zoeker: drugs etc. 

Prijs: €0,40 per brochure 

Per product werd een folder opgemaakt met productinformatie. De volgende 

topics komen aan bod: wetgeving, effecten, risico's, afhankelijkheid, etc. 

Mythes worden doorprikt en de rubriek 'Meer info, hulp' bevat 

hulpverleningstips en doorverwijsinfo. 

 

 

 

 

http://www.druglijn.be/
http://www.vad.be/catalogus/zoekresultaten.aspx
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Reeks: De meest gestelde vragen: 

Bestellen: via de website van VAD  

Prijs: €0,50 per brochure 

Cannabis. De meest gestelde vragen (2011) 

Cannabis is de bekendste en meest gebruikte illegale drug. Het is ook de drug 

waarover veel gediscussieerd wordt. Is cannabis een softdrug? Is het een drug 

die minder onschuldig is dan hij lijkt? Kan het psychoses uitlokken? Deze folder 

biedt een antwoord op enkele veel gestelde vragen van gebruikers en hun omgeving. 

 

Cocaïne. De meest gestelde vragen (2011) 

Wat is cocaïne, wat doet het en hoe wordt het gebruikt? Wat kan er mislopen 

als iemand onder invloed is of langdurig gebruikt? Wat doet cocaïne in 

combinatie met andere drugs? Is stoppen moeilijk? Waar kan men hulp en 

informatie vinden? Deze folder geeft een antwoord op al deze vragen. 

 

Heroïne. De meest gestelde vragen (2011) 

Heroïne staat erom bekend erg gevaarlijk en verslavend te zijn. In vergelijking 

met alcohol en andere illegale drugs komt heroïnegebruik gelukkig weinig voor. 

Het is dus meer door de hoge risico's dat het zo'n bekende en beruchte drug is 

en niet door een hoog aantal gebruikers. Maar wat is heroïne en wat doet het? Deze 

folder beantwoordt een aantal veel gestelde vragen. 

 

Combigebruik. De meest gestelde vragen (2011) 

Veel mensen combineren verschillende drugs zonder erbij stil te staan. Vaak 

worden illegale drugs gemixt, maar combinaties met legale drugs komen het 

meest voor. De effecten zijn onvoorspelbaar, wat extra risico's met zich 

meebrengt. Volgende vragen komen in de folder aan bod: Wat is combigebruik? Waarom 

combineren mensen drugs?  

 

Studeren en medicatie gaan niet hand in hand (2012) 

In deze folder lezen studenten meer over de effecten en risico's van medicatie, 

maar ook tips om de examenperiode zonder pillen door te komen. 

 

Zwangerschap en drugs (2012) 

Mag ik af en toe een glaasje drinken tijdens de zwangerschap? Moet ik volledig 

stoppen met roken? Kan een joint kwaad tijdens de borstvoeding? Ik heb voor 

ik wist dat ik zwanger was af en toe cocaïne gebruikt, kan dit een invloed 

hebben op mijn kindje? Deze folder geeft een antwoord. 

http://www.vad.be/materiaal/foldersflyers/reeks-meest-gestelde-vragen.aspx
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Iemand steunen bij het stoppen met drank/drugs/pillen of gokken 

(2012) 

Wilt u iemand uit uw omgeving – kind, ouder, partner, broer/zus, vriend(in),…- 

helpen bij het stoppen met drank- of druggebruik? Deze folder biedt 

basisadvies en houvast. 

 

Stoppen met drank, drugs, pillen of gokken (2012) 

Stoppen met drank, drugs, pillen of gokken gaat zelden zonder slag of stoot. 

Het is een verhaal van wisselend succes, tegenslagen en overwinningen. Deze 

folder biedt basisadvies en houvast. 

 
Reeks: Feiten en fabels 

Alcohol en andere drugs. Feiten en fabels 

'Alcohol en andere drugs. De feiten en de fabels' probeert zoveel mogelijk 

mensen juiste informatie over alcohol en andere drugs te geven. Ze doet dit 

door algemeen gekende feiten en fabels in beeld te brengen, de 'waarheid' 

erover te onhullen en te duiden. 

Prijs: gratis te downloaden vanaf de website van VAD en gratis te 

verkrijgen bij de Preventiedienst Stad Brugge. 

 

1.2.3 Factsheets VAD 

VAD is gestart met een reeks factsheets die de uitgave 'cijfers in perspectief' en 

de VAD-jaarboeken zal vervangen.  

Deze factsheets zijn overzichtelijk, downloadbaar en worden elk jaar 

geactualiseerd door VAD. De factsheets over opiaten, cannabis, 

cocaïne, xtc/amfetamines en alcohol presenteren de belangrijkste 

cijfergegevens van de laatste tien jaar over:  

- het gebruik bij verschillende groepen, 

- combidruggebruik, 

- problematisch gebruik, 

- ziekte- en sterftecijfers, 

- de hulpvraag, 

- gegevens over verkeer,  

- gegevens van politie en justitie, 

- de beschikbaarheid en kwaliteit. 

In de loop van 2012 komen nog andere factsheets (psychoactieve 

medicatie, andere middelen en gokken) online.  

 

http://www.vad.be/media/69988/ida-brochure-nl.pdf
http://www.vad.be/media/733555/vad_factsheet_opiaten.pdf
http://www.vad.be/media/733558/vad_factsheet_cannabis.pdf
http://www.vad.be/media/773352/vad_factsheet_coca%c3%afne.pdf
http://www.vad.be/media/763836/vad_factsheet_xtc%20en%20amfetamines_0809.pdf
http://www.vad.be/media/782427/vad_factsheet_alcohol%2027dec.pdf
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1.3 Aanbod organisaties i.k.v. thema alcohol en andere drugs 

 

1.3.1 Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) 

CLB De Klaver    CLB Brugge(n)                           Interstedelijk CLB   

  Gent - afdeling Brugge   

 

    CLB Brugge(n) 
      Vrij centrum voor  
      leerlingenbegeleiding 

 

      

CLB De Klaver              CLB Brugge(n)               ICLB- afdeling Brugge 

Klaverstraat 49                   Sint-Maartensbilk 2  Langerei 26 

   8000 Brugge     8000 Brugge      8000 Brugge 

050 44 50 10      050 44 02 20      050 33 21 72 

www.clbdeklaver.be            www.clbbrugge.be                       www.iclb.be 

Clb.brugge@go-o.be            Niveau Secundair onderwijs:        clb.brugge@gent.be         

Consultatiekabinetten:              Sint-Maartensbilk 2 

- Rijselstraat 3A                       brugge1@clbbrugge.be 

- Daverlostraat 130            Niveau Basisonderwijs: 

Legeweg 83A 

     brugge2@clbbrugge.be  

 

Situering 

Het CLB-decreet heeft de centra als opdracht meegegeven om bij te dragen tot het 

welbevinden van de leerling. Hiervoor begeleidt het CLB kinderen en jongeren. Samen 

met de ouders en de school zorgt het CLB voor een goed opvoedings- en 

ontwikkelingsklimaat dat het welbevinden van kinderen en jongeren nu en in de 

toekomst bevordert. Zowel preventieve als begeleidende activiteiten behoren tot de CLB-

opdracht. Het GOK-decreet heeft daar een extra dimensie aan toegevoegd. Welbevinden 

leidt uiteindelijk naar een optimale ontplooiing die uitmondt in een maatschappelijke 

participatie. Het CLB werkt daarvoor samen met alle andere partners (leerlingen, ouders, 

scholen, externe diensten) en heeft dikwijls een mediërende rol.  

 

Aanbod 

a) Structuurgerichte preventie: ondersteuning bij opmaak Drugbeleid op school  

Het CLB De Klaver, het Interstedelijk CLB en het CLB Brugge(n) streven samen met de 

scholen naar een gezond leef- en studieklimaat zowel voor leerlingen, ouders en 

personeelsleden. In dit perspectief hebben deze CLB’s een ondersteunende rol in de 

organisatie en uitwerking van een drugbeleid op school (DOS).  

Concreet: 

- Het CLB stimuleert scholen om een ‘drugbeleid’ uit te werken. 

- CLB Brugge(n), Interstedelijk CLB en CLB De Klaver hebben elk een 

samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de Preventiedienst van de Stad 

http://www.clbdeklaver.be/
http://www.clbbrugge.be/
http://www.iclb.be/
mailto:Clb.brugge@go-o.be
mailto:clb.brugge@gent.be
mailto:brugge1@clbbrugge.be
mailto:brugge2@clbbrugge.be


 12 

Brugge en het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen 

om, samen met de scholen die een drugbeleid willen starten, te begeleiden. 

- Een lid van het CLB-team kan op school deelnemen aan de vergadering/werkgroep 

die een drugbeleid formuleert en verduidelijkt naar de leerkrachten, ouders en 

leerlingen. Verder kan het CLB de implementatie van het drugbeleid opvolgen, 

evalueren en bijsturen voor zover de school dit kadert binnen het eigen 

gezondheidsbeleid. 

- Het CLB kent de sociale kaart van diensten die een aanbod hebben i.v.m. preventie 

van druggebruik. Hierdoor speelt het CLB de belangrijke rol van draaischijf bij 

contacten met andere diensten uit het netwerk. 

 

b) Persoonsgerichte preventie: aanbod naar jongeren  

- Aan de ouders van de leerlingen van het 5de leerjaar basisonderwijs wordt n.a.v. 

het algemeen consult op het CLB de brochure ‘Drinken is geen kinderspel’ bezorgd. 

Deze brochure bevat informatie en praktische tips over het ontraden van en het 

uitstellen van de beginleeftijd van alcoholgebruik bij tieners.  

- Leerkrachten die rond drugs en druggerelateerde problemen willen werken met hun 

klasgroep, kunnen bij het CLB of bij het LOGO Brugge-Oostende terecht voor het 

ontlenen van didactische pakketten, documentatie, werkmiddelen- en materialen 

die gericht zijn op de preventie van riskante leefgewoonten (zoals bijvoorbeeld het 

gebruik van drugs) bij jongeren.  

- Een CLB-medewerker van het team kan de leerkracht helpen bij het uitschrijven 

van de activiteit.  

- Op indicatie (vb. bij een medisch consult, in een individueel gesprek) krijgen 

jongeren gerichte informatie (folders/brochures) of advies i.v.m. riskante 

leefgewoonten.  

 

c) Hulpverlening aan de jongere 

Het CLB De Klaver, het Interstedelijk CLB en het CLB Brugge(n) gaan in op elke 

hulpvraag van de jongere, de ouders of de school. De jongere kan bij ons terecht met 

zijn problemen, waaronder druggerelateerde problemen. Er is minstens onthaal en 

vraagverheldering. Veel aanmeldingen gebeuren via de interne zorg op school waarbij 

overleg noodzakelijk is. Daarbij worden de regels van de deontologie en het 

beroepsgeheim sterk bewaakt. Meestal kadert de drughulpverlening in een ruimere 

problematiek waarbij we de jongere en zijn omgeving proberen sterker te maken om op 

een aangepaste manier om te gaan met genotsmiddelen. Indien de problematiek een 

meer intense en langdurige begeleiding of therapie vraagt, verwijst de CLB-medewerker 

door. 
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1.3.2 JongerenAdviesCentrum Brugge (JAC) 

JAC Brugge 

Kleine Hertsbergestraat 1 

8000 Brugge 

050 33 83 06 

jac@cawdepoort.be 

www.jac-brugge.be  

 

Situering 

Het Jongerenadviescentrum (JAC) is een onderdeel van Centra algemeen Welzijnswerk 

(CAW) Regio Brugge. Als eerstelijnsdienst richten ze zich op jongeren van 12 tot 25 

jaar. Alle jongeren zijn welkom op het JAC met hun eigen ideeën, vragen en moeilijke 

momenten. Als voorbeeld kunnen jongeren terecht voor zaken zoals hieronder 

aangegeven: 

Je wilt alleen gaan wonen? 

Je moet een schoolwerk maken over verslaving? 

Je hebt vragen over je vakantiejob? 

Je denkt dat je zwanger bent en je weet niet wat nu gedaan? 

Je hebt ruzie met je ouders? 

Je zou graag een buitenlandse stage volgen of vrijwilligerswerk doen in het buitenland? 

 

Jongeren kunnen er gratis en anoniem terecht met hun vraag of probleem. Tijdens de 

openingsuren (elke maandag- en woensdagnamiddag van 12.30 tot 18.00 uur) zijn 

jongeren er welkom zonder op voorhand een afspraak te moeten maken. Buiten de 

openingsuren werkt men op afspraak. Daarnaast is er ook een mogelijkheid tot chatten 

met een JAC-medewerker op dinsdag en donderdag van 14.00 tot 16.00 uur en van 

20.00 tot 21.00 uur. 

 

Naast de individuele hulpverlening heeft het JAC ook een preventieve opdracht. 

Vertrekkende vanuit de signalen of noden die ze oppikken in de leefwereld van de 

jongere, ontwikkelen ze een gepast antwoord. Dit kan gaan van een concrete 

protestactie, overleg met betrokken diensten, tot een specifiek vormingsaanbod in 

scholen. Tenslotte organiseert het JAC Brugge het preventieve project ‘jeugdadviseurs’. 

Meer informatie over dit aanbod staat bij hoofdstuk 6 en 7. 

 

Aanbod 

a) Samenwerking met Stad Brugge 

Stad Brugge en het CAW Regio Brugge hebben een protocolovereenkomst afgesloten 

waardoor het JAC Brugge een aantal opdrachten zelfstandig of in samenwerking met de 

mailto:jac@cawdepoort.be
http://www.jac-brugge.be/
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Preventiedienst uitvoert die kaderen binnen het “beleid alcohol en andere drugs 2011-

2014”.  

 

b) Informatie verspreiden 

Het JAC Brugge heeft heel wat folders en brochures in het onthaal liggen, die jongeren 

gratis kunnen meenemen. Sommige kosten geld, maar dit is altijd duidelijk aangegeven.  

Kopiëren kan ook, tegen betaling. 

 

c) Materiaal uitlenen 

Het JAC Brugge heeft een ruim aanbod aan vormingspakketten die ze ter beschikking 

stellen aan externen. 

 

d) Jeugdadviseurs en jeugdadviseurs plus 

Zie hoofdstuk 7: preventie-activiteiten voor leerlingen. 

Binnen deze cursus kan er op vraag van de jeugdadviseurs, een informatiesessie 

aangeboden worden over alcohol en illegale drugs. 
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1.3.3 Het Lokaal GezondheidsOverleg Brugge-Oostende (Logo) 

 

           Logo BRUGGE – OOSTENDE vzw  

            Ruddershove 4  

            8000 Brugge 

            050 32 72 95 

            www.logowvl.be 

            Info@logobrugge-oostende.be 
 

 

Situering 

Om coördinatie en overleg inzake ziektepreventie en gezondheidsbevordering te 

verkrijgen, werden in 1998 door de Vlaamse Gemeenschap de lokale 

gezondheidsnetwerken (Logo's) opgericht in heel Vlaanderen. Hoofddoel van de 

oprichting van de Logo's is te komen tot een betere coördinatie en afstemming binnen de 

preventieve gezondheidszorg. Het accent ligt vooral op lokaal gerichte acties, 

netwerkvorming, het op elkaar afstemmen van organisaties en wetenschappelijk 

gefundeerd en projectmatig werken. Naast deze algemene opdracht hebben de Logo's de 

specifieke opdracht om de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen te implementeren. 

 

Het Logo Brugge-Oostende streeft samen met onder andere de CLB's als 

netwerkpartners, naar een gezondheidsbeleid in de sector onderwijs. Het thema ‘tabak-, 

alcohol- en drugpreventie’ wordt, naast andere gezondheidsthema’s, op een 

projectmatige en beleidsmatige manier benaderd als een onderdeel van een 

gezondheidsbeleid. In ons streven hiernaar initiëren we enerzijds samen met onze 

netwerkpartners nieuwe projecten en ondersteunen we anderzijds de sector bij het 

uitwerken van eigen projecten.  

 

Aanbod 

a) Ondersteuning in de vorm van materiaal en methodieken 

Logo Brugge-Oostende biedt concrete ondersteuning in de vorm van materiaal en 

methodieken die hen kunnen begeleiden bij de uitwerking, implementatie en evaluatie 

van projecten die kaderen binnen een gezondheidsbeleid. Zowel leermateriaal (zoals 

infostanden, tentoonstellingen, DVD’s themakoffers, enz.) als ondersteunend materiaal 

(zoals folders, actiegidsen, foto’s en krantartikels) kunt u via de site van Logo Brugge-

Oostende ontlenen.  

De uitleenbalie van het Logo Brugge-Oostende bevat een groot aantal materialen m.b.t. 

de verscheidene gezondheidsthema’s. U vindt er didactische pakketten, boeken,  

http://www.logowvl.be/
mailto:Info@logobrugge-oostende.be
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CD-roms, spelen, video’s, folders, affiches, banners, etc. Deze zijn stuk voor stuk op een 

aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke manier ontworpen en uitstekend om ermee in de 

klas aan de slag te gaan. 

In het kader van de drugthematiek hebben we: 

- 1ste en 2de leerjaar: Het gat in de haag (De Sleutel, 2000)   

- 3de tot 6de leerjaar: Contactsleutels (De Sleutel, 2006-2007) 

- 6de leerjaar: Lol zonder alcohol (VAD, 2011) of Haai in de box (2010) 

 

Voor wie? Iedereen die gezondheid op school in de kijker wil zetten. 

Ontlenen? Kan op elk moment van het jaar. Surf hiervoor naar www.logowvl.be of mail 

naar jessie.priem@logobrugge-oostende.be. Alle materialen kunnen ontleend worden 

mits betaling van een waarborg. Contacteer het Logo om de uitleenmogelijkheden en –

periode na te gaan. 

 

b) Projecten 

Er zijn twee projecten die uitgewerkt zijn in kader van drugpreventie.  

Het gaat over twee projecten inzake tabakspreventie: 

- Wedstrijd rookvrije klassen  

- Feel Free 

Beide projecten staan uitgeschreven onder hoofdstuk 5 “Persoonsgerichte preventie: 

voor leerlingen”, van deze bundel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.logowvl.be/
mailto:jessie.priem@logobrugge-oostende.be
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1.3.4 Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen 

(CGG NWVL) 

 

   CGG Noord-West-Vlaanderen   

   www.cgg.be 

Afdeling:  

Preventie tabak, alcohol en andere drugs 

    Frère-Orbanstraat 143  

    8400 Oostende 

    059 50 05 00 

    preventieTAD@cgg.be 

         Afdeling: 

Kinderen en jongeren (-18 jaar) 

Moerkerksesteenweg 116 

8310 Brugge 

050 339 627 

info-jongeren@cgg.be 

 
Situering 

Een realistische visie op de huidige samenleving erkent het gebruik van alcohol en 

andere drugs, alsook zijn (in-)directe gevolgen voor zowel individu als omgeving.  

Het preventieteam alcohol en andere drugs van het CGG Noord-West-Vlaanderen beoogt 

de gebruiker en zijn omgeving deskundiger te maken in het omgaan met het gebruik van 

alcohol- en andere drugs en de problemen die hieruit kunnen ontstaan. Het kiest hierbij 

voor structurele preventie door middel van diverse initiatieven die gericht zijn op 

intermediairen of sleutelfiguren, organisaties en structuren binnen diverse sectoren. Een 

van de sectoren waar ze zich naar richten is de sector Onderwijs. Activiteiten die kaderen 

binnen vroeginterventie (het vroegtijding ingrijpen) behoren ook tot het takenpakket van 

deze preventiewerkers. 

De therapeuten en psychologen binnen het CGG Noord-West-Vlaanderen nemen dan 

weer de behandeling en begeleiding op zich van mensen met een geestelijke 

problematiek, zoals verslaving, depressie, angststoornissen, e.a. Onderzoek wijst 

namelijk uit dat een groot deel van de bevolking gedurende zijn leven wel eens te maken 

krijgt met psychische of psychiatrische problemen. In de meeste gevallen raken ze hier 

zelf wel bovenop, dankzij de steun van familie of vrienden. Maar soms blijven de 

moeilijkheden aanhouden. Dan kan het goed zijn om er met iemand over te gaan praten: 

de huisarts, het CLB, het JAC. Vaak kunnen deze hulpverleners de problemen reeds 

verhelpen. In een aantal gevallen is er meer gespecialiseerde hulp nodig. Op dat moment 

kan men terecht in het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg. Binnen het CGG 

Noord-West-Vlaanderen is er ook een kinderen- en jongerenafdeling die zich met de 

minderjarige doelgroep bezighoudt. 

 

 

http://www.cgg.be/
mailto:preventieTAD@cgg.be
mailto:info-jongeren@cgg.be


 18 

Aanbod 

a) Samenwerking met Stad Brugge 

Stad Brugge en het CGG Noord-West-Vlaanderen hebben een protocolovereenkomst 

afgesloten waardoor het CGG NWVL een aantal opdrachten uitvoert die kaderen binnen 

“Het beleid alcohol en andere drugs 2011-2014” van Stad Brugge. De Stad financiert dit 

aanbod waardoor het voor de organisaties (school en CLB) gratis aangeboden kan 

worden. Het preventieve aanbod komt aan bod in hoofdstuk 3,4 en 5 van deze brochure. 

Het hulpverlenende aanbod wordt hieronder verder beschreven. 

 

b) Afdeling: preventie tabak, alcohol en andere drugs 

1.    Advies en consult 

Eenmalige, vrijblijvende informatieverstrekkende contacten, al dan niet face-to-face. 

 

2.    Infosessies, vormingen en trainingen op maat van de school/doelgroep 

Het CGG NWVL kan gevraagd worden om infosessies, vormingen en/of een training 

te geven op maat van de school of de doelgroep. Het gaat hier over sessies die 

kaderen binnen de drugthematiek en die een link met de hulpverlening hebben. 

Thema’s als: omgaan met druggebruik, omgaan met kinderen van druggebruikers, 

grenzen stellen, signalen herkennen van gebruik, motiverende gespreksvoering… 

komen hierin aan bod. De gesprekstechniek “Motiverende gespreksvoering” kan 

aangeleerd worden. Motiverende gesprekvoering is een open aanbod binnen het 

trainingspakket.  

Het verschil tussen informatiesessies, vormingen en een training, is het volgende: 

- Informatiesessies zijn kortdurende voordrachten (2 tot 3 uur) voor grotere 

groepen (vanaf 12 personen) met een sterke nadruk op ‘ex-cathedra’ 

invulling. Interactieve methodieken komen hierbij weinig aan bod. Ervaring 

met het thema is geen vereiste. 

- Vormingen hebben een interactief karakter. Het zijn eenmalige of op elkaar 

volgende relatief korte sessies (max. 2 dagdelen) met beperkte 

groepsgrootte. Bij vormingen wordt er, naast kennisoverdracht, expliciet 

ruimte gecreëerd voor reflectie, eigen inbreng en is er aandacht voor het 

persoonlijke leerproces. Ervaring met thema is geen vereiste. Actieve 

participatie wordt verwacht van de deelnemers. 

- Trainingen leggen nog meer de nadruk op het intra persoonlijk en 

interpersoonlijk leren en op reflectie. De inhoud blijft belangrijk, maar is 

zeker niet prioritair. Dit zijn intensieve, vaak meerdaagse sessies voor 

beperkte groepen (tot 12 personen). Ervaring met gespreksvoering is 

gewenst, actieve participatie vereist.  
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3.    Procesondersteuning bij het ontwikkelen van een DOS 

Het regionaal preventieteam alcohol en andere drugs van CGG Noord-West-

Vlaanderen helpt bij het opzetten van een preventief alcohol- en drugbeleid. 

Hierover leest u meer in hoofdstuk 3: “Structurele preventie: Drugbeleid op school 

(DOS)”. 

 

c) Afdeling hulpverlening kinderen- en jongeren 

1. Aanmelding en eerste contact(en) = intake gesprek 

De aanmelding gebeurt bij voorkeur telefonisch via een verwijzer (huisarts, CLB,…) 

of door zelf contact op te nemen. Na de aanmelding wordt er binnen de vijf 

werkdagen contact opgenomen door de persoon die het eerste verkennende 

gesprek zal voeren (de intaker). Tijdens deze intakefase wordt uitvoerig stilgestaan 

bij de  problemen of moeilijkheden die het kind/de jongere of een familielid 

ondervindt en worden een aantal zaken omtrent de leefsituatie bevraagd. Er wordt 

gepeild naar de verwachtingen die er zijn omtrent de aan te bieden hulp.  

 

2. Het advies = adviesgesprek 

Op basis van de verzamelde informatie brengt de intaker verslag uit op de 

wekelijkse interne intakebespreking. Hier wordt nagegaan of het CGG NWVL een 

zinvol antwoord kan bieden op de hulpvraag. Indien dit niet het geval is, wordt er 

besproken naar welke voorziening er kan worden doorverwezen. Deze beslissing 

wordt met de patiënt besproken (= het adviesgesprek). Tijdens dit gesprek worden 

er afspraken gemaakt en een mogelijk behandelingstraject besproken. 

 

3. Behandeling in overleg 

De behandeling van een kind/ jongere binnen het CGG Noord-West-Vlaanderen is 

gebaseerd op een aantal uitganspunten5: 

1. Geïntegreerd systeem van zorg. 

2. Hulp aan kind en context. 

3. Emancipatorisch werken. 

4. Verantwoorde zorg vanuit bio-psycho-sociaal model. 

5. Toegankelijk en met respect voor de rechten van het kind. 

6. Handelen binnen bestaande ethische en deontologische codes. 

 

 

 

                                                 
5 Meer informatie is te vinden op de website www.cgg.be. 

 

http://www.cgg.be/
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1.3.5 De Sleutel Dagcentrum Brugge 

      

              De Sleutel Dagcentrum Brugge 

              Barrièrestraat 4 

              8200 Brugge                    

              050 40 77 70                                                          

              www.desleutel.be   

                                                                     dcbg.info@fracarita.org 
Situering 

Binnen het netwerk van De Sleutel kunnen personen met een verslavingsprobleem 

terecht voor verschillende soorten van hulpverlening.  De Sleutel heeft een aanbod 

inzake vroeginterventie, crisisopvang, ambulante en residentiële hulpverlening en 

activering via arbeid. In Brugge heeft de sleutel het Dagcentrum Brugge waar zowel 

preventie als hulpverlening gehuisvest is. 

 

Aanbod 

a) Samenwerking met Stad Brugge 

Stad Brugge en De Sleutel hebben een protocolovereenkomst afgesloten waardoor de 

Sleutel Dagcentrum Brugge een aantal opdrachten uitvoert die kaderen binnen “Het 

beleid alcohol en andere drugs 2011-2014”.  

 

b) Afdeling preventie 

1. Touwenparcours 

Zie hoofdstuk 7: “Preventieactiviteiten voor leerlingen”. 

 

2. Outreachend werken 

Een preventiewerker van het Dagcentrum spoort druggebruikers op met de 

bedoeling hen in contact te brengen met de hulpverlening.   Men richt zich op 

druggebruikers met (risico op) problematisch druggebruik die nog niet in 

begeleiding zijn binnen de drughulpverlening. Dit heeft als doel de dienstverlening 

te voorzien dat gericht is op het verbeteren van de condities of contexten waarin 

deze druggebruikers zich bevinden.    

 

3. Vroeginterventie VIP 

Met ons vroeginterventieaanbod VIP richten we ons in het Dagcentrum specifiek 

tot jongeren tussen de 15-18 jaar oud, met ernstige problemen als gevolg van 

hun middelengebruik (legale & illegale middelen), maar die nog niet voldoen aan 

de criteria van afhankelijkheid. Er is echter wel een sterke indicatie voor het 

ontwikkelen van middelenmisbruik op termijn. Via een groepsprogramma met 

daarbij vormings-, sport- en ontspanningsmomenten probeert men een aantal 

doelstellingen te bereiken. Zoals het geven van juiste informatie over (il)legale 

http://www.desleutel.be/
mailto:dcbg.info@fracarita.org
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drugs, het bespreken van gebruik in groep en individueel. Er wordt ook gewerkt 

met een financieel beloningssysteem voor aanwezigheid en inzet (tot max. € 150), 

mits het gaat om een niet-gemotiveerde doelgroep. 

Contact: 050/40 77 74 of 0497/49 82 45 – dcbg.preventie@fracarita.org   

 

c) Afdeling hulpverlening 

1. Aanmelding, oriëntatie en individuele behandeling 

Personen die zich aanmelden in De Sleutel Dagcentrum Brugge worden gescreend 

om na te gaan hoe de hulpvraag eruit ziet. Deze screening kan meerdere 

gesprekken inhouden en heeft als doel een duidelijk zicht te krijgen op de 

hulpvraag en de situatie van de gebruiker zodat er zo efficiënt mogelijk kan 

doorverwezen worden naar interne of externe diensten. 

 

2. Dagopvang 

De dagopvang biedt een kortdurend behandelingsprogramma voor minderjarigen 

en volwassen die een hulpvraag hebben rond druggebruik. Samen met andere 

druggebruikers komen ze naar het programma. Dit duurt gemiddeld een vijftal 

maanden (afhankelijk van persoon tot persoon). Het programma vindt elke dag 

plaats van 9.00 tot 16.00 uur behalve op woensdag en maandag (halve dagen). 

Het maximum aantal deelnemers is 8. Het is geen gesloten groep, er kan op elk 

moment ingestapt worden. De deelnemers hoeven niet drugvrij te zijn. Het 

programma omvat groepsgesprekken, sociale vaardigheidstraining, sport, 

kookactiviteiten, creatieve activiteiten, vormingssessies, etc.  

De doelstellingen zijn: 

- het coachen, ondersteunen en aanleren van vaardigheden op verscheidene 

vlakken (sociaal administratief, huishouden, sociaal emotioneel leven, alcohol- 

en druggebruik).  

- stimuleren van autonomie en zelfredzaamheid. 

- voorkomen van terugval in druggebruik.    

Contact: Wim Vens, 050/40 77 70 - wim.vens@fracarita.org     

        

3. Gezins- en Familiewerking  

De Sleutel biedt ook mogelijkheid tot psychotherapeutische en ondersteunende 

gesprekken met familie of omgeving. Dit voor de familieleden of omgeving van de 

druggebruiker. Met als doel het versterken en ondersteunen van familie/omgeving 

in hun omgang met de gebruiker. Deze gesprekken kunnen gestart worden op 

vraag van familie/omgeving of op indicatie vanuit het behandelplan.   

        Contact: Lut Gadeyne, 050/40 77 70 - lut.gadeyne@fracarita.org 

mailto:dcbg.preventie@fracarita.org
mailto:wim.vens@fracarita.org
mailto:lut.gadeyne@fracarita.org
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1.4 Fuiven en schoolfeesten  

Indien uw school een schoolfuif, een 100-dagen fuif of een schoolfeest organiseert of laat 

organiseren door de leerlingen, dan is het belangrijk dat men goed voorbereidt aan het 

evenement begint. Tijdens deze festiviteiten is er vaak alcoholische drank aanwezig en in 

bepaalde gevallen mogelijks ook illegale drugs. Het is dan ook belangrijk om preventief 

een aantal maatregelen te nemen. 

In dit hoofdstuk geven we informatie en enkele linken naar websites die ondersteuning 

bieden om een fuif goed te organiseren. Daarnaast geven we het overzicht van de 

ondersteuning die de Preventiedienst van Stad Brugge aanbiedt. Deze informatie is 

voornamelijk van toepassing voor fuiven, maar kunnen praktisch vertaald worden naar 

schoolfeesten waar alcohol geschonken wordt. 

 

1.4.1 Hoe een fuif organiseren? 

Voor tips en tricks over hoe u een fuif moet organiseren verwijzen we naar de website 

van Fuifpunt. Fuifpunt ondersteunt fuiforganisatoren en beleidsverantwoordelijken door 

het aanreiken van informatie over de organisatie van een fuif en het opzetten van een 

lokaal fuifbeleid. Fuifpunt wordt gestuurd vanuit Steunpunt Jeugd en is een initiatief van 

verschillende organisaties die zich in het verleden individueel inzetten voor het 

fuifgebeuren in Vlaanderen. Zij bundelden hun expertise in Fuifpunt. Fuifpunt biedt op de 

website een aantal zaken aan:  

- Een praktische gids om concerten, fuiven en festivals te organiseren.  

- Fuifpunt's Checklist. 

- Feestles met Fuifpunt: via een “do it yourself”-pakket met vier hapklare 

methodieken kunnen nieuwe en ervaren organisatoren zichzelf coachen tot 

gevorderde fuiforganisatoren. 

 

Andere informatieve bronnen i.k.v. preventie alcohol en andere drugs: 

 

Feestwijzer voor het jeugdwerk (2011) | draaiboek VAD 

Deze brochure bevat de belangrijkste feiten over alcohol en andere drugs 

plus tips om gezondheidsrisico's en onveilige situaties op de feestlocatie te 

vermijden: voor jeugdwerkers die een fuif willen organiseren. 

Bestellen: via de website van VAD 

Prijs: €2 per brochure of gratis te downloaden vanaf de website van VAD. 

 

 

 

 

http://www.fuifpunt.be/
http://www.vad.be/materiaal/draaiboekenrichtlijnen/feestwijzer-voor-het-jeugdwerk.aspx
http://www.vad.be/media/17377/feestwijzer%202011.pdf
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1.4.2 Aanbod vanuit Stad Brugge 

a) Beleidsplan alcohol en andere drugs.  

In het actieplan 2011-2012 staat: “De Preventiedienst begeleidt twee fuiforganisatoren in 

de opmaak en de actualisering van een beleidsplan alcohol en andere drugs.” 

Concreet betekent dit dat we ondersteuning bieden aan fuiforganisatoren in het opzetten 

van een preventiebeleid. Er wordt samen met de fuiforganisatoren een plan opgemaakt 

dat weergeeft hoe er preventief een aantal maatregelen genomen kunnen worden tijdens 

het evenement. 

 

b) Preventieve acties rond alcohol en andere drugs 

In het actieplan 2011-2012 staat: “De Preventiedienst ondersteunt fuiforganisatoren 

inhoudelijk in het ontwikkelen van preventieve acties rond alcohol en andere drugs.” 

Indien men op de fuif een preventieve of sensibiliserende actie in kader van alcohol en 

andere drugs wil organiseren, dan wordt er ondersteuning geboden vanuit de 

Preventiedienst. Deze ondersteuning bestaat uit: het meedenken over de actie, het 

mogelijks voorzien van materiaal en nadien mee-evalueren van de actie. 

 

c) Vorming ‘Eerste hulp bij drugincidenten’  

De drugcoördinator biedt (op vraag) de gratis vorming ‘Eerste hulp bij drugincidenten’ 

aan, aan intermediairs uit het uitgaansleven. Tijdens deze vorming worden de 

verschillende soorten uitgaansdrugs besproken en geven we tips en tricks mee in het 

omgaan met uitgaanders onder invloed van alcohol en/of illegale drugs. Als laatste wordt 

stilgestaan bij een aantal structurele preventieve maatregelen (zoals: een correct 

barbeleid, leeftijdscontrole, schenkgedrag…). 

Praktisch: 

- De vorming duurt 2 à 4 uur afhankelijk van de gevraagde inhoud 

- Aantal: maximum 25 personen 

- Prijs: Gratis aangeboden vanuit Stad Brugge 

- Aanvragen: via niek.vanmaeckelberghe@brugge.be of 050/44 80 68. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.brugge.be/internet/nl/content/files/preventiedienst/Actieplan_2011-2012.doc
http://www.brugge.be/internet/nl/content/files/preventiedienst/Actieplan_2011-2012.doc
mailto:niek.vanmaeckelberghe@brugge.be
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1.5 Protocol rond de aanpak van illegale middelen, spijbelen en 

andere jeugdcriminaliteit in de schoolomgeving 

 

Situering: 

Naar aanleiding van het Spijbelactieplan van minister Frank Vandenbroucke werd in het 

najaar 2007 op initiatief van het LOP Secundair Brugge Blankenberge een niveau 

overschrijdend overleg opgestart met de bedoeling om tot een lokaal protocol 

Jeugdproblematiek te komen m.b.t. spijbelen, druggebruik en andere jeugdcriminaliteit. 

Vanuit het LOP werden in de eerste fase gesprekken gevoerd met de burgemeester en de 

korpschef van de lokale politie met de bedoeling hun medewerking te verkrijgen. 

Eveneens werden contacten gelegd met het parket. Eind 2007 werd het officiële overleg 

opgestart waar ook de Stad Brugge, de lokale politie, de spoorwegpolitie, 

vertegenwoordigers van de scholen en CLB's, en de LOP-voorzitters aan deelnamen. 

Einde schooljaar 2007-2008 werd het protocol gefinaliseerd door op 15 september 2008 

het officieel te ondertekenen.  De totstandkoming van dit protocol bewijst dat het lokaal 

onderwijsbeleid in Brugge geen dode letter is. Een nauwe samenwerking met en grondig 

overleg tussen de verschillende partners hebben geleid tot het voorliggend protocol dat 

in de gemeenteraad van 2 september 2008 werd goedgekeurd. 

 

Doelgroep:  

Risicoleerlingen (en hun ouders) op vlak van spijbelen, druggebruik en jeugdcriminaliteit 

 

Partners:  

- De lokale overlegplatformen inzake gelijke onderwijskansen (LOP’s)  

- Stad Brugge: 

o Dienst Preventie Stad Brugge 

o Dienst Lokaal onderwijsbeleid Stad Brugge  

- De lokale onderwijspartners (scholen en CLB’s) 

- Lokale politie Brugge 

- Spoorwegpolitie 

- Het parket 

 

Dit protocol heeft oog voor de drie aspecten van de problematiek namelijk: de preventie, 

de zorg en de repressie. Met dit protocol wordt aan de communicatie tussen de scholen 

en de lokale politie een gezicht gegeven via het districtshoofd van elk politiedistrict. 

Daarnaast zorgt het protocol ervoor dat elke partner zijn taak en opdracht kent.  
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Verantwoordelijke voor de opvolging van het beleid:  

Mevr. Ann Sabbe, anne.sabbe@ond.vlaanderen.be (LOP deskundige) vanuit het LOP 

Secundair Brugge-Blankenberge. 

 

Voor Stad Brugge volgen we dit protocol mee op vanuit de dienst Preventie en de dienst 

Lokaal Onderwijsbeleid. Dit vanuit de regierol van de onderwijsdeskundige (Annelies 

Vandenberghe, dienst Lokaal Onderwijsbeleid) en doordat de drugcoördinator (Niek 

Vanmaeckelberghe, dienst Preventie) scholen ondersteunt in de ontwikkeling van een 

eigen beleid alcohol en andere drugs (DOS). Daarnaast is het belangrijk dat de 

beleidsteksten van Stad Brugge inzake de thematiek overeenstemmen met het protocol, 

mits ze beiden vanuit het driesporenbeleid vertrekken. 

 

Link naar het beleid:  

- Via website welzijnsraad regio Brugge. 

- Via website Stad Brugge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:anne.sabbe@ond.vlaanderen.be
http://www.wrbrugge.be/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=20
http://www.brugge.be/internet/nl/welzijn/Preventie/drugoverlegplatform/index.htm
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2 Onderzoekcijfers van 

 

2.1 Europa en de wereld 

Europese cijfers kunnen geraadpleegd worden bij het Europees Waarnemingscentrum 

voor Drugs en Drugsverslaving (EWDD).  

De UNODC (United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention) publiceert op 

haar site het World Drug Report.  

 

2.2 België en Vlaanderen 

2.2.1 WIV-programma 

In het Belgisch nationaal rapport over drugs bundelt het WIV-programma drugcijfers 

over gebruik van illegale drugs in België.  

 

2.2.2 De Gezondheidsenquête 

Cijfers over het middelengebruik van de Belgische of Vlaamse bevolking zijn te vinden in 

de Gezondheidsenquête. Via de zoekfunctie op de site kunt u gericht gegevens vinden 

over het gebruik van alcohol en illegale drugs in België, onderverdeeld per regio. 

 

2.2.3 Vereniging voor alcohol en andere drugproblemen (VAD) 

Onderstaand materiaal is terug te vinden op de website van VAD. 

 

a) Factsheets met recente cijfers over middelen 

VAD start met een reeks factsheets die de uitgave 'cijfers in perspectief' en de VAD-

jaarboeken zal vervangen. Deze factsheets zijn overzichtelijk, downloadbaar en worden 

elk jaar geactualiseerd. Momenteel zijn er factsheets over opiaten, cannabis, cocaïne, 

XTC/amfetamines en alcohol. Er worden er nog gemaakt over psychoactieve medicatie, 

andere middelen en gokken. De factsheets presenteren cijfergegevens over: 

- het gebruik bij verschillende groepen, 

- combidruggebruik, 

- problematisch gebruik, 

- ziekte- en sterftecijfers, 

- de hulpvraag, 

- gegevens over verkeer, 

- gegevens van politie en justitie, 

- de beschikbaarheid en kwaliteit. 

Er werd een document Achtergrond bij de factsheets opgemaakt dat meer uitleg geeft bij 

de gebruikte cijfers.  

http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_143743_NL_EMCDDA_AR2011_NL.pdf.
http://www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report/2011
http://www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report/2011
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR-2010.html
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR-2010.html
http://workspaces.wiv-isp.be/BMCDDA/Documents/Publications/BAR/2011/Belgian%20National%20Report%20Drugs%202011_Full.pdf
http://workspaces.wiv-isp.be/BMCDDA/default.aspx
https://www.wiv-isp.be/epidemio/hisia/index.htm
http://www.vad.be/
http://www.vad.be/media/733561/vad_factsheet_achtergrond.pdf


 27 

b) Nog meer cijfers 

VAD-leerlingenbevraging in het kader van een drugbeleid op school 

(schooljaar 2009 - 2010) | dossier – rapport 

Het syntheserapport bevat de gegevens van leerlingenbevragingen in het 

secundaire onderwijs tijdens het schooljaar 2009-2010. Het geeft naast de 

gangbare cijfers over het gebruik van legale en illegale middelen, dit jaar ook een fiche 

over de relatie tussen roken en cannabisgebruik. 

Bestellen: via de website van VAD.  

Prijs: €7,5 of gratis te downloaden vanaf de site van VAD.  

 

Kwantitatief uitgaansonderzoek – 2009 | dossier - rapport 

Het Partywise-uitgaansonderzoek is een onderzoek naar alcohol- en 

druggebruik in het uitgaansmilieu. Via het trendonderzoek probeert Partywise 

informatie te krijgen over welke producten er gebruikt worden, maar ook over 

de gebruikswijze en –tijdsstippen als over de gebruikers. Op termijn moeten hieruit 

trends duidelijk worden die wijzigende gebruikspatronen en gebruikersgroepen 

identificeren. Dit stelt ons in de mogelijkheid om gepaste antwoorden te formuleren op 

deze nieuwe trends, zowel op het vlak van preventie, interventie als hulpverlening.  

Bestellen: via de website van VAD.  

Prijs: €7,5 of gratis te downloaden vanaf de site van VAD. 

 

In hogere sferen? Volume 2 Een onderzoek naar middelengebruik bij 

Antwerpse studenten | dossier - rapport 

'In hogere sferen? Volume 2' licht de resultaten toe van een grootschalig 

onderzoek over middelengebruik bij studenten en daaraan gelinkte aspecten. 

VAD voerde dit onderzoek in 2009 uit bij studenten van de Antwerpse en Gentse 

associaties van universiteit en hogescholen, vanuit een samenwerking met de Universiteit 

Antwerpen en de Universiteit Gent. De onderzoeksresultaten geven een stevige basis 

voor het uitwerken van enkele krachtlijnen op het vlak van preventie en hulpverlening 

waarbij de klemtoon, naast omgevingsgerichte maatregelen en informatieverstrekking, 

ligt op vroeginterventie. 

Bestellen: via de website van VAD. 

Prijs: €4 of gratis te downloaden vanaf de site van VAD.  

 

 

 

 

 

http://www.vad.be/materiaal/dossiers/vad-leerlingenbevraging-in-het-kader-van-een-drugbeleid-op-school-(schooljaar-2009---2010).aspx?from=1829
http://www.vad.be/media/844525/syntheserapport%202009-2010.pdf
http://www.vad.be/materiaal/dossiers/kwantitatief-uitgaansonderzoek-%E2%80%93-2009.aspx?from=1111
http://www.vad.be/media/474471/pw_trendonderzoek_09.pdf
http://www.vad.be/materiaal/dossiers/in-hogere-sferen-volume-2een-onderzoek-naar-middelengebruik-bij-antwerpse-studenten.aspx?from=1110
http://www.vad.be/media/634561/in_hogere_sferen_2.pdf
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2.3 Brugge  

2.3.1 Omgevingsanalyse Brugge 

Stad Brugge schrijft, in samenwerking met de leden van de adviesraad, een 4-jarig 

beleidsplan alcohol- en andere drugs uit. Dit beleidsplan wordt uitgeschreven op basis 

van de resultaten uit de omgevingsanalyse. De meest recente omgevingsanalyse dateert 

van 2010 en zal geactualiseerd worden in 2014. Op die manier wordt een recent beeld 

geschetst van het gebruik van alcohol en andere drugs bij jongeren en bij volwassenen in 

Brugge.  

- In het eerste deel van de analyse hebben we onderzocht wat het probleem is en 

met welke gedrags- en omgevingsfactoren dit samenhangt (probleemanalyse). In 

de kwantitatieve analyse hebben we ons enerzijds gefocust op de aard, de omvang, 

de ernst en de spreiding van het probleem. Anderzijds hebben we in een 

kwalitatieve analyse onderzocht hoe een aantal van onze doelgroepen het 

fenomeen ervaren.  

- In het tweede deel (de determinantenanalyse) werd onderzocht welke 

determinanten van invloed zijn op het gedrag en de omgeving.  

- In het derde deel (de contextanalyse) werd de lokale context onder de loep 

genomen, waarin het beleidsplan alcohol en andere drugs geïmplementeerd moet 

worden. Enerzijds hebben we de actoren, sectoren en organisaties in kaart gebracht 

die een rol spelen bij de implementatie van het beleid. Anderzijds hebben wij 

geprobeerd om een overzicht te geven van de instrumenten waarover de Stad 

Brugge en haar partners beschikken.  

Voor de probleem-, determinanten- en contextanalyse werd niet alleen beroep gedaan op 

(inter)nationale literatuurstudies, maar ook op eigen bronnen. Bij de kwantitatieve data 

hebben we opnieuw gebruik gemaakt van de enquête over middelengebruik bij 12- tot 

18-jarigen die in 2009 voor de vijfde keer plaats vond (zie 2.3.2). Het onderzoek geeft 

niet alleen een beschrijving van het middelengebruik, maar gaat ook op zoek naar 

verklarende factoren van het vastgestelde gebruik. In de kwalitatieve analyse vindt u een 

verzameling van bevindingen en ervaringen uit de sectoren: onderwijs, bijzondere 

jeugdzorg, jeugdverenigingen, huisartsen en welzijnsorganisaties. Deze gegevens 

vormen een synthese van eigen – hoofdzakelijk mondelinge – bevragingen van de 

betreffende sectoren. 

 

De volledige lokale analyse 2010 kan opgevraagd worden bij de Preventiedienst 

(niek.vanmaeckelberghe@brugge.be).  

 

 

 

mailto:niek.vanmaeckelberghe@brugge.be
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2.3.2 Brugse leerlingenbevraging De Sleutel (2010) 

In opdracht van de Stad Brugge werd gedurende verschillende schooljaren (1993-1994, 

1996-1997, 1999-2000, 2004-2005 en 2009-2010) een onderzoek uitgevoerd naar 

‘middelengebruik bij middelbare scholieren’. In die schooljaren werden leerlingen in 

Brugse scholen via een anonieme en schriftelijke vragenlijst bevraagd over het gebruik 

van legale en illegale middelen. Deze schoolenquêtes werden steeds uitgevoerd door de 

dienst Wetenschappelijk Onderzoek van De Sleutel. Bij de laatste bevraging konden ze 

daarbij rekenen op de medewerking van quasi élke geselecteerde school. De kans is dan 

ook zeer groot dat uw school in het verleden al meewerkte aan één of meerdere van 

deze bevragingen. 

Via deze bevragingen werd op zoek gegaan naar verklaringen voor het middelengebruik 

bij jongeren. Het was dus niet louter de bedoeling om het gebruik van legale en illegale 

(genots)middelen te beschrijven en de evoluties hierin op te volgen. Behalve het 

middelengebruik zelf willen we voornamelijk ook de risico- en protectieve factoren in de 

leefwereld van jongeren in kaart brengen die verband houden met dit middelengebruik. 

Aldus levert dit concrete aanknopingspunten op voor het nemen en bijsturen van 

toekomstige preventie-initiatieven. Het rapport stelt de Stad Brugge en in het bijzonder 

de Preventiedienst in staat om - op basis van wetenschappelijke gegevens - haar 

preventiebeleid voort uit te bouwen én af te stemmen op hedendaagse tendensen 

betreffende de drugthematiek.  

 

De verschillende rapporten kunnen opgevraagd worden bij de drugcoördinator Niek 

Vanmaeckelberghe, via 050/44 80 68 of niek.vanmaeckelberghe@brugge.be. 

 

2.4 Uw school: Leerlingenbevraging VAD op eigen schoolniveau 

Werken aan een drugbeleid op school impliceert het doorvoeren van een verandering in 

de school. Of het nu gaat over het bijsturen van een bestaand beleid of de prille 

ontwikkeling van een drugbeleid, het gaat altijd om een complex proces. Wanneer de 

school een proces van verandering doorvoert, is het een absolute meerwaarde om de 

beginsituatie en de specifieke noden en behoeften van de school in kaart te brengen.  

Om dit te doen heeft VAD een nuttig instrument ontwikkeld, met name de 

leerlingenbevraging. Dit instrument helpt scholen om een zicht te krijgen op het 

middelengebruik en de leefwereld van de leerlingen: frequentie en hoeveelheid van 

gebruik, motieven, houding van vrienden, beschikbaarheid… De bevraging is opgesteld 

volgens de pijlers van een drugbeleid (regelgeving, begeleiding, educatie & structurele 

maatregelen) en biedt de school over elk van deze onderdelen informatie waarmee ze 

haar beleid kan uitwerken of bijsturen. Ze brengt niet alleen de positieve aspecten van 

de huidige aanpak van de drugthematiek in kaart, maar ook mogelijke knelpunten en 

mailto:niek.vanmaeckelberghe@brugge.be
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noden. Verder is de leerlingenbevraging een instrument om de participatie van leerlingen 

aan het drugbeleid op school te verhogen en om een draagvlak voor het drugbeleid te 

creëren.  

Rapport op maat en vorming 

Na het afnemen van de bevraging, verwerkt VAD de gegevens en giet de resultaten in 

een eindrapport. Dit rapport wordt opgestuurd naar de school om zo zelf aan de slag te 

kunnen met de resultaten. Hiervoor beidt VAD een bijkomende ondersteuning aan de 

hand van een vormingsaanbod. 

 

Scholen die meer info willen of zich willen inschrijven, kunnen contact opnemen met 

Greet Van Holsbeeck (02 423 03 32). Of surf naar de website van VAD en bekijk het 

overzicht van Frequently Asked Questions over de leerlingenbevraging 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:greet.vanholsbeeck@vad.be
http://www.vad.be/sectoren/onderwijs/secundair-onderwijs/leerlingenbevraging/faq.aspx
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3 Structurele preventie: Drugbeleid op school (DOS) 

 

3.1 Rol van het onderwijs 

Met een beleidsmatige, integrale aanpak van de drugthematiek (legale en illegale 

middelen) biedt de lagere en secundaire school een effectieve en fundamentele 

meerwaarde op het vlak van middelenpreventie naar jongeren.  

 In het basisonderwijs spreekt men over alcohol en drugpreventie in de zin van een 

algemene aanpak van ‘werken rond sociale vaardigheden’, die in het 5de en 6de 

leerjaar uitmondt in een drug specifieke aanpak rond de thema’s alcohol en tabak.  

 In het secundair onderwijs staat defensief optreden – gezien de risico’s van 

genotsmiddelen voor de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van de leerling 

én de schoolomgeving – complementair naast het sensibiliseren, informeren, 

sociaal vaardig maken en begeleiden van leerlingen6. 

Effectieve middelenpreventie in het onderwijs vereist dan ook een beleidsmatige aanpak 

met een werking op verschillende niveaus: sensibiliseren en informeren, werken rond 

sociale en persoonlijke vaardigheden, structurele maatregelen op het gebied van 

leerlingenparticipatie en schoolinfrastructuur. Met als rode draad het voorbeeldgedrag 

van de leraar en de voorbeeldfunctie van de school. Daarnaast is een duidelijk normatief 

kader en een consequent regulerend optreden nodig. Net als vroegtijdig te interveniëren 

naar die leerlingen die minder functioneren, hen goed op te volgen en te begeleiden. 

 

3.2 Een drugbeleid op school (DOS) 

Wanneer een school werkt aan een “Drugbeleid op school” (DOS), dan werkt de school 

automatisch ook aan de invulling van de nieuwe vakoverschrijdende eindtermen. Door 

het opstellen van een drugbeleid vervult de school niet enkel haar pedagogische 

opdracht, maar kan zij ook haar standpunt tegenover drugs en druggebruik duidelijk 

maken en anticiperen op mogelijke problemen. Een drugbeleid bevat: 

- Visie van de school: Het op elkaar afstemmen van uiteenlopende opvattingen, 

houdingen en visies m.b.t. druggebruik en druggerelateerde problemen, van 

waaruit dan de algemene uitgangspunten en doelstellingen geformuleerd worden.  

- Pijler Regelgeving (procedures en afspraken): Omschrijven van regels en 

afspraken omtrent druggebruik en –aanbod, sancties bij het overtreden van de 

regels, procedures m.b.t. het vroegtijdig signaleren, vastleggen van 

verantwoordelijkheden en opvolgingsprocedures bij acute en chronische situaties. 

                                                 
6
 BERNAERT, I., Drugpreventie: een drugbeleid op school. Welwijs, 2008, jaargang 19, nr.3, p.37. 
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- Pijler Begeleiding (procedures en afspraken): Vastleggen van 

verantwoordelijkheden, interne en externe verwijskanalen en afspraken 

hieromtrent. 

- Pijler Educatie en structurele maatregelen: Een curriculum voor leerlingen 

met daarbij ook aandacht voor vormingsinitiatieven voor leerkrachten, 

ondersteunend personeel en directie.  

 

3.3 Opmaak van een DOS 

Ondersteuning vanuit Stad Brugge: Om tot een evenwichtig en onderbouwd 

drugbeleid te komen, dat kadert in een breder gezondheidsbeleid, kunnen de scholen een 

beroep doen op externe begeleiding aangeboden door Stad Brugge. Tijdens de 

procesbegeleiding worden bovenstaande items onder de loep genomen. 

 

Methodiek: De ontwikkeling van een beleidsplan is een dynamisch proces waarbij een 

stappenplan wordt doorlopen. Er wordt gewerkt met een werkgroep die representatief is 

voor de school. Een externe coach begeleidt de werkgroep. De coach heeft een 

adviserende rol en treedt op als inhoudelijke deskundige inzake de alcohol- en 

drugthematiek. Daarnaast biedt de coach methodieken aan die het proces ondersteunen. 

De procesbegeleider vult echter het drugbeleid inhoudelijk NIET in, dit is de 

verantwoordelijkheid van de werkgroep. Dit aanbod wordt gratis aangeboden vanuit 

Stad Brugge. 

 

Doelgroep: Directie, pedagogisch team, leerkrachten, ondersteunend personeel, 

administratief personeel, leerlingenbegeleiders. 

 

3.4 Vervolgtraject van een DOS 

De invoering van een dergelijk “Drugbeleid op school” mag echter geen eindpunt zijn. 

Opvolging, continuering en evaluatie blijven noodzakelijk. Nieuwe knelpunten en 

tendensen verdienen de nodige aandacht. De school neemt bemerkingen van leerlingen, 

personeel en ouders ernstig. Het middelenbeleid wordt zo een onderdeel van een globaal 

gezondheidsbeleid, met een structurele verankering. 

 

Om het drugbeleid op school levend te houden, biedt de Stad Brugge in samenwerking 

met het CGG Noord-West-Vlaanderen, de mogelijkheid om het beleid te evalueren en te 

actualiseren. Dit aanbod bestaat concreet uit één vergadering of een aantal 

bijeenkomsten met de werkgroep drugbeleid of werkgroep gezondheid. Tijdens deze 

vergadering stelt de preventiewerker van het CGG een aantal kritische vragen of wordt 
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een casus besproken aan de hand van het stappenplan uit het beleid. Op die manier kan 

het bestaande beleid aangepast worden. 

Dit aanbod wordt gratis aangeboden vanuit Stad Brugge. 

 

3.5 Praktisch 

Indien uw school interesse heeft in deze ondersteuning, dan kan de school of u contact 

opnemen met Niek Vanmaeckelberghe (drugcoördinator dienst Preventie) via 050/44 80 

68 of niek.vanmaeckelberghe@brugge.be. 

De drugcoördinator en de school komen een eerste maal samen om de vraag te 

specifiëren. Op basis van deze intake kijkt de drugcoördinator wat het gepast antwoord 

kan zijn op de vraag van de school. Er worden afspraken gemaakt tussen Stad Brugge en 

de school. Daarna volgt een tweede gesprek tussen de coach van het CGG Noord-West-

Vlaanderen en de directie van de school (met eventueel de voorzitter van de werkgroep). 

Tijdens dat gesprek worden praktische afspraken gemaakt in kader van het 

coachingsproces. Zoals: 

- De school stelt zelf een werkgroep samen, waarin ook het CLB vertegenwoordigd 

is. 

- De duur is afhankelijk van het proces (minimum 1 en maximum 2 schooljaren) 

- Het aantal vergaderingen is afhankelijk van de agenda van de werkgroep en de 

coach. 

 

Dit aanbod kadert binnen de strategische doelstellingen van het “Beleid alcohol en 

andere drugs Stad Brugge 2011-2014” en wordt dan ook gratis aangeboden vanuit Stad 

Brugge. 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:niek.vanmaeckelberghe@brugge.be
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4 Persoonsgerichte preventie: voor intermediairs/ouders 

 

4.1 Infosessies op maat 

Een school kan een specifieke vraag naar informatie stellen. Deze vraag wordt eerst 

verkend en samen wordt gezocht naar de methodiek om een gepast antwoord te bieden. 

Een infosessie duurt minimaal 30 minnuten en maximaal 1,5 uur. Het aantal deelnemers 

is onbeperkt. Methodisch gezien brengt een spreker zijn verhaal waarbij hij/zij minimale 

interactie zoekt met het publiek. 

Mogelijke thema’s voor schoolpersoneel kunnen zijn: 

- Jongeren en alcohol/illegale drugs: tendensen/effecten/risico’s 

- Cannabis en de invloed op het studeren/de ontwikkelingstaken van adolescenten. 

- Drugbeleid op school: wat houdt dit in? 

- Drugs binnen de opvoeding: hoe ga je er (preventief) mee om? 

- Wat met kinderen van druggebruikende ouders? 

- … 

Deze infosessies kunnen georganiseerd worden tijdens een personeelsvergadering, een 

pedagogische studiedag of tijdens/na de schooluren. De infosessies voor (groot)ouders, 

en voogden kunnen georganiseerd worden tijdens een vergadering van de ouderraad of 

na de schooluren.  

 

De infosessie kan kaderen in: 

- het creëren van een draagvlak voor de opmaak van een drugbeleid;  

- de opmaak van een drugbeleid; 

- de bekendmaking van het drugbeleid; 

- de preventie pijler waarbij schoolpersoneel en/of ouders geïnformeerd en/of 

gesensibiliseerd worden. 

 

Praktisch:  

- Doelgroep: Directie, schoolpersoneel, CLB medewerkers, ouders,… 

- Aantal: onbeperkt 

- Prijs: gratis aangeboden door Stad Brugge. 

- Aanvragen: via niek.vanmaeckelberghe@brugge.be of via 050/ 44 80 68.  

De praktische uitwerking gebeurt ofwel door de drugcoördinator van Stad Brugge, 

de preventiewerker van het CGG NWVL of de preventiewerker van De Sleutel 

Dagcentrum Brugge. 

 

 

mailto:niek.vanmaeckelberghe@brugge.be
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4.2 Vorming en Training  

4.2.1 Vorming: Op vraag  

Inhoud: 

Een school kan een specifieke vraag naar vorming stellen. Deze vraag wordt dan verkend 

en er wordt bekeken hoe er het best een antwoord op geboden kan worden.  Een 

vorming duurt minimaal 2 uur en maximaal 6 uur (per dag). Het aantal deelnemers is 

beperkt afhankelijk van de interactiegraad dat men wenst. Maximale groepen van 25 

personen.  

 

Doelgroep: Leerkrachten, onderwijspersoneel en CLB medewerkers 

  

Mogelijke thema's: 

- Jongeren en alcohol. 

- Cannabis en de invloed op het studeren. 

- Drugbeleid op school: wat houdt dit in? 

- De huidige tendensen van druggebruik bij jongeren (cijfers). 

- Drugs binnen de opvoeding. 

- Wat met kinderen van druggebruikende ouders? 

- … 

 

Praktisch:  

- Doelgroep: Directie, schoolpersoneel, CLB medewerkers, ouders… 

- Aantal: max. 25 personen. 

- Prijs: gratis aangeboden door Stad Brugge. 

- Aanvragen: via niek.vanmaeckelberghe@brugge.be of via 050/ 44 80 68.  

De praktische uitwerking gebeurt ofwel door de drugcoördinator van Stad Brugge, 

de preventiewerker van het CGG NWVL of de preventiewerker van De Sleutel 

Dagcentrum Brugge. 
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4.2.2 Vorming Module 1: “Alcohol en andere drugs: inzicht in de thematiek” 

Inhoud: 

In deze vorming krijgt u informatie over illegale en legale drugs. De belangrijkste 

producten komen aan bod (uitzicht, werking, effect), maar ook de tendensen van 

druggebruik bij jongeren en het wettelijke kader. Daarnaast staan we stil bij de invloed 

van drugs op het functioneren, de risico’s op korte en lange termijn en het herkennen 

van signalen die wijzen op gebruik. Om inzicht te krijgen in de thematiek worden 

begrippen als ‘misbruik’ en ‘problematisch gebruik’ besproken. Als laatste onderdeel 

wordt er stilgestaan bij het begrip verslaving en de cirkel van gedragsverandering. 

 

Doelstellingen: 

- Na de vorming zijn de deelnemers op de hoogte van het bestaan, de werking en 

de effecten van de verschillende soorten (il)legale drugs. 

- Na de vorming kennen de deelnemers de invloed van drugs op het functioneren 

van de leerlingen. 

- Na de vorming kennen de deelnemers de definitie van misbruik en problematisch 

gebruik. 

- Na de vorming hebben de deelnemers inzicht in het begrip ‘Verslaving’. 

 

Praktisch: 

- Doelgroep: directies, leerkrachten, interne leerlingenbegeleiders en CLB–

medewerkers van het secundair onderwijs die nog geen of weinig kennis hebben 

van drugs. Mensen die op de hoogte willen blijven van trends of hun kennis even 

willen opfrissen zijn ook van harte welkom. 

- De vorming kan zowel op maat van de school aangeboden worden als voor 

leerkrachten uit verschillende scholen. 

- De vorming duurt 3 uur.  

- Aantal: Minimum 8 en maximum 25 deelnemers. 

- Prijs: gratis aangeboden door Stad Brugge op vraag of in open aanbod. 

- Aanvragen: via niek.vanmaeckelberghe@brugge.be of 050/44 80 68. 

 

          GRATIS OPEN AANBOD VOOR LEERKRACHTEN EN CLB-MEDEWERKERS: 

Vanuit Stad Brugge organiseren we de vorming op 

woensdag 21 november 2012, van 13.30 – 16.30 uur 

Locatie: ‘The penthouse’, AC Brugse Vrije, Burg 11, Brugge 

 

INSCHRIJVEN vóór 16/09/12 via niek.vanmaeckelberghe@brugge.be 

mailto:niek.vanmaeckelberghe@brugge.be
mailto:niek.vanmaeckelberghe@brugge.be
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4.2.3 Vorming module 2: “Praten over (il)legale drugs in de klas. Het gebruik 

van didactisch materiaal.”  

Inhoud: 

Leerkrachten krijgen vaak de opdracht om te werken rond het thema alcohol en andere 

drugs in klasverband. Veel leerkrachten vragen zich af hoe je het best rond dit thema in 

de klas kan werken. Moeten ze zelf expert zijn op vlak van deze producten? Wat 

antwoord je op de vraag van leerlingen over je eigen gebruik? Welk didactisch materiaal 

bestaat er allemaal? Wat leerlingen vertellen moet ik dit doorgeven aan de directie? 

Met deze vorming geven we een antwoord op bovenstaande vragen en reiken we een 

aantal handvaten aan. Verwacht u aan een korte theoretische uiteenzetting over 

gedragsbeïnvloeding door voorlichting en criteria voor effectieve preventie. Daarnaast 

een overzicht van het bestaande preventiemateriaal, de verschillende methodieken en 

uitwisseling van ideeën en ervaringen. Tijdens deze vorming komt er geen 

productinformatie of inzicht in de thematiek aan bod. Hiervoor verwijzen we naar de 

vorming module 1 “Alcohol en andere drugs: inzicht in de thematiek” (zie 4.2.1). 

 

Doelstelling: 

Na de vorming hebben de leerkrachten een aantal handvatten om zelf aan de slag te 

gaan rond het thema drugs in hun klas en kennen ze de verschillende preventiepakketten 

en kunnen ze hiermee aan de slag. 

 

Praktisch: 

- Doelgroep: leerkrachten van het secundair en het basisonderwijs. 

- De deelnemers moeten eerst de vorming module 1 “Alcohol en andere drugs: 

inzicht in de thematiek” of een andere vorming productinformatie gevolgd hebben. 

- De vorming kan zowel op maat van de school aangeboden worden als voor 

leerkrachten uit verschillende scholen. 

- De vorming duurt 2 uur. 

- Aantal: Minimum 8 en maximum 25 deelnemers per groep. 

- Prijs: gratis aangeboden door Stad Brugge op vraag of in open aanbod. 

- Aanvragen: via niek.vanmaeckelberghe@brugge.be of 050/44 80 68. 

 

GRATIS OPEN AANBOD VOOR LEERKRACHTEN: 

Vanuit Stad Brugge organiseren we de vorming op 

woensdag 27 februari 2013, van 13.30 – 15.30 uur 

Locatie: ‘The penthouse’, AC Brugse Vrije, Burg 11, Brugge 

 

INSCHRIJVEN vóór 20/02/13 via niek.vanmaeckelberghe@brugge.be 

mailto:niek.vanmaeckelberghe@brugge.be
mailto:niek.vanmaeckelberghe@brugge.be
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4.2.4 Training: Train-de-trainer didactisch lesmateriaal van De Sleutel 

De Sleutel heeft een didactisch aanbod ontwikkeld voor zowel het basis- als het 

secundair onderwijs, zoals: “Het gat in de haag”, “Contactsleutels” en “Unplugged”. Om 

deze pakketten te leren kennen, biedt De Sleutel training en vorming aan op 

pedagogische studiedagen. Tijdens de studiedag geven ze de achtergronden van de 

methode, stellen ze het materiaal voor en maken ze via interactieve oefeningen duidelijk 

over welke vaardigheden het gaat. De leerkrachten worden als het ware op de stoel van 

de leerling gezet. 

 

Praktisch: 

- Aantal: Minimum 10 en maximum 25 deelnemers per groep. 

- Prijs: Kostprijs 180 euro per dagdeel. Dit aanbod wordt niet gratis aangeboden 

vanuit Stad Brugge, de pakketten komen wel aan bod tijdens vorming module 2 

“Praten over (il)legale drugs in de klas. Het gebruik van didactisch materiaal.”  

- Aanvragen: via Yannick Weyts (09-231 57 48 of yannick.weyts@fracarita.org) 

 

4.2.5 Training: Train-de-trainer – JAC Brugge 

Het JAC Brugge biedt train-de-trainer vormingen aan. Hiervoor richten ze zich tot 

intermediairs uit verschillende sectoren (leerkrachten, opvoeders, hulpverleners…).  Ze 

bieden een aanbod op vraag waarbij ze inpikken op de meest voorkomende 

jongerenthema’s.  Via de train-de-trainer vormingen reiken ze de intermediairs 

handvatten aan om achteraf zelf aan de slag te gaan met jongeren rond het thema. 

Bijvoorbeeld: achtergrondinformatie geven, concrete vormingsmethodieken aanreiken, 

aspecten van groepsdynamica toelichten, wegwijs maken in het bestaand 

vormingsmateriaal, etc. 

De thema’s waarrond ze werken zijn divers. Een greep uit hun aanbod: relaties en 

seksualiteit, drugs, weerbaarheid, etc. Ze bekijken elke vormingsaanvraag in team. 

Wanneer ze zelf niet voldoende kennis hebben rond het onderwerp, proberen ze op zoek 

te gaan naar een oplossing. 

 

Praktisch: 

- Doelgroep: intermediairs zoals leerkrachten, opvoeders, hulpverleners…  

- Prijs: €150 per dagdeel (voor-of namiddag) excl. vervoerskosten (€0,30/km). Dit 

aanbod wordt niet gratis aangeboden vanuit Stad Brugge 

- Aanvragen: moeten minstens één maand op voorhand gebeuren via 

jac@cawregiobrugge.be of via 050/33 83 06. 

 

 

mailto:yannick.weyts@fracarita.org
mailto:jac@cawregiobrugge.be
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4.2.6 Vorming Module 3: “Hoe omgaan met middelengebruik.”  

Inhoud: 

Tijdens deze vorming ligt de nadruk op de vraag: wat doe je als je denkt/weet dat een 

leerling (il)legale drugs gebruikt? Hiervoor staan we stil bij de signalen van (il)legaal 

druggebruik en het herkennen ervan. Na het detecteren is het belangrijk dat (het 

vermoeden van) het gebruik besproken wordt met de jongere in kwestie. Hoe pakt u dit 

aan? In de vorming krijgt u een overzicht van mogelijke gespreksstijlen en methodieken 

(bijvoorbeeld SEM-J), die helpen om het probleembesef bij de jongere te bevorderen. Als 

laatste staan we stil bij de doorverwijzing: hoe en naar wie? 

 

Doelstellingen: 

- Na de vorming kennen de deelnemers mogelijke signalen die wijzen op gebruik. 

- Na de vorming hebben de deelnemers een aantal handvatten om het vermoeden 

van gebruik bespreekbaar te maken. 

- Tijdens de vorming maken de deelnemers kennis met de SEM-J.  

- Na de vorming hebben de deelnemers zicht op mogelijke doorverwijskanalen. 

- Tijdens de vorming maken de deelnemers kennis met de gesprekstechniek 

motiverende gespreksvoering7. 

 

Praktisch: 

- Doelgroep: leerlingenbegeleiders en CLB-medewerkers (Secundair onderwijs). 

- De deelnemers moeten eerst de vorming module 1 “Alcohol en andere drugs: 

inzicht in de thematiek” of een andere vorming productinformatie gevolgd hebben. 

- De vorming kan op maat van één of verschillende scholen aangevraagd worden.  

- De vorming duurt 3 uur. 

- Aantal: minimum 8 en maximum 20 deelnemers. 

- Prijs: gratis aangeboden door Stad Brugge op vraag of in open aanbod. 

- Aanvragen: via niek.vanmaeckelberghe@brugge.be of via 050/44 80 68. 

 

 

GRATIS OPEN AANBOD VOOR LEERLINGENBEGELEIDERS/CLB-MEDEWERKERS: 

Vanuit Stad Brugge organiseren we de vorming op een woensdagmiddag 

in februari 2013 (datum wordt later bekend gemaakt) van 13.30–16.30 uur. 

Locatie: ‘The penthouse’, AC Brugse Vrije, Burg 11, Brugge. 

 

  INSCHRIJVEN via niek.vanmaeckelberghe@brugge.be 

                                                 
7
 Een mogelijk vervolg op deze vorming is de training motiverende gespreksvoering, waarbij de 

gesprekstechnieken getraind kunnen worden. Voor meer informatie: niek.vanmaeckelberghe@brugge.be . 

mailto:niek.vanmaeckelberghe@brugge.be
mailto:niek.vanmaeckelberghe@brugge.be
mailto:niek.vanmaeckelberghe@brugge.be


 40 

5 Persoonsgerichte preventie: voor leerlingen 

 

5.1 Basisonderwijs  

5.1.1 Praten over alcohol en andere drugs met leerlingen uit de lagere school: 

zin of onzin8? 

 

Door te werken aan een gezondheidsbeleid, willen 

basisscholen kinderen stimuleren en ondersteunen bij de 

keuze voor een gezonde levensstijl. Ook aandacht voor 

alcohol- en andere drugpreventie maakt deel uit van een 

integraal gezondheidsbeleid. Dat alcohol- en andere 

drugpreventie vorm krijgt door te werken aan welbevinden, 

sociale vaardigheden en attitudevorming, staat niet ter 

discussie.  

De vraag naar de zinvolheid van “thema-specifiek-werken” en vooral de vraag rond welke 

thema’s dan, stelt zich echter wel.  

 

Voor een project rond illegale drugs (cannabis, cocaïne, speed, heroïne…) in het lager 

onderwijs kiezen we, op basis van gebruikscijfers en onderzoek, bewust niet. De kans dat 

kinderen vóór ze 12 jaar worden, in de verleiding komen om illegale drugs te gebruiken 

is klein. Heel erg klein zelfs. Bovendien is er het risico op een contraproductief effect: het 

uitlokken van nieuwsgierigheid. 

 

Voor een project rond legale drugs (tabak en alcohol) kiezen we wél! Het uitstellen van 

de beginleeftijd is een cruciale doelstelling van preventie. Want hoe jonger men begint te 

gebruiken, hoe groter de kans op problematisch gebruik op latere leeftijd. Voor alcohol 

weten we dat 19,3% van de Vlaamse kinderen vóór de leeftijd van twaalf jaar al alcohol 

gedronken heeft. Onderzoek rond de impact van alcohol op de ontwikkeling van kinderen 

en jongeren, recent vooral ook op de hersenontwikkeling, versterkt onze keuze.  

 

5.1.2 Hoe aan alcohol- en drugpreventie doen met de leerlingen? 

Visie 

Men spreekt over alcohol- en drugpreventie in de zin van een algemene aanpak van 

‘werken rond sociale vaardigheden’, die in het 5de en 6de leerjaar uitmondt in een 

drugspecifieke aanpak rond de thema’s alcohol en tabak. Echter zijn klaspakketten niet 

voldoende! Er moet namelijk sprake zijn van de integratie van preventief werken in het 

                                                 
8 Bron: VAD, Praten over alcohol en andere drugs in het lager onderwijs. Internet. 

http://www.vad.be/media/741906/praten%20over%20drugs%20in%20het%20lager%20onderwijs.pdf
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dagelijkse schoolleven, een beleidsmatige aanpak, educatie en het begeleiden van 

leerlingen met problemen.  

 

Vorming in klas 

Op vlak van educatie: 

 Kinderen tot 9 jaar:  

 Nadruk op ontwikkeling van normbesef en sociale vaardigheden.  

 Zoals: beslissingen nemen en problemen oplossen, kritisch denken en 

creatief zijn, een positief zelfbeeld hebben en empathie, 

communicatievaardigheden en relatievermogen, omgaan met gevoelens en 

stress9. 

 =Lespakketten: Toeka, Miembo, contactsleutels Instappen 

 

 Kinderen van 10-12 jaar:  

Alcohol- en tabakspreventie met als doel de nodige kennis (risico’s en effecten) en 

inzichten mee te geven en het versterken van de sociale vaardigheden en de 

weerbaarheid. Dit alles leert de leerling om op een verantwoorde manier om te 

gaan met deze middelen en hen aan te moedigen om niet te (beginnen) 

gebruiken. Daarnaast weten de oudere leerlingen wat sociale invloed betekent en 

kunnen ze informatie over drugs bevatten. Er mag dus gewerkt worden aan de 

bewustwording van de eigen houding ten aanzien van gebruik, dialoog, 

confrontatie met andere houdingen, leren uit observaties en ervaringen...  

=Lespakketten: game.over@tabak, Lol zonder alcohol 

=Materiaal: Haai in de box 
 

 Praktisch: 

Situering: 

Alcohol- en tabakseducatie wordt vooral in Wereldoriëntatie gekoppeld aan 

leergebied gebonden eindtermen (o.a.: wereldoriëntatie, taal) en aan 

leergebied overschrijdende eindtermen (Leren leren en sociale 

vaardigheden). 

 

Wie: 

De klasleerkracht heeft een centrale spilfunctie. Hij/zij kan namelijk het 

beste aansluiting vinden bij de leef-en ervaringswereld van de leerlingen en 

kan de inbedding van deze educatie in het pedagogisch project van de 

school bewaren. 

 

                                                 
9 Aanbeveling van Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
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Ouders: 

Daarnaast zijn ook ouders een belangrijke partner van de school in het 

werken rond tabak- en alcoholpreventie. Universele preventie werkt namelijk 

enkel effectief als het zowel naar de jongere als naar zijn/haar ouders 

gericht is10.  

- Ouders kunnen betrokken worden bij de preventie d.m.v. hen te 

informeren over de thema’s die de school behandelt, of door hen uit te 

nodigen bij een klasproject. De school kan duidelijk communiceren 

welke inspanningen ze zelf doet om een gezonde, toffe leefomgeving te 

creëren en kan de ouders hierin inspraak geven. 

- De school kan de ouders ook ondersteunen in hun opvoedersrol door 

hen informatie aan te bieden en trends aan te kaarten. Dit door middel 

van het verdelen van brochures of het organiseren van informatie-

avonden voor ouders. 

 

5.1.3 Preventieaanbod voor leerlingen (ondersteunt) vanuit Stad Brugge 

In tegenstelling tot het secundair onderwijs worden er geen preventie-activiteiten vanuit 

Stad Brugge georganiseerd voor de leerlingen van het lager onderwijs. Wel heeft de 

Preventiedienst in samenwerking met de andere centrumsteden van West-Vlaanderen 

een mobiele koffer gemaakt, “Haai in de box” genaamd. Deze koffer bevat allerlei 

materiaal die de leerkracht kan helpen om zelfstandig aan de slag te gaan rond dit 

thema. Voor meer informatie: ga naar hoofdstuk 6 van deze bundel: “Overzicht 

preventiemateriaal”, bij 6.3 “Lespakketten/materiaal voor in de klas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 VAN DEURSEN, D.S.; SALEMINK, E.; LAMMERS J.; WIERS R.W.; Selectieve en geïndiceerde preventie  

    van problematisch middelengebruik bij jongeren. Kind en adolescent, 2010, jaargang 31, nr. 4, p. 234-246. 
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5.2 Secundair onderwijs 

5.2.1 Hoe aan alcohol- en drugpreventie doen met de leerlingen? 

Visie 

Defensief optreden staat in het secundair onderwijs – gezien de risico’s van 

genotsmiddelen voor de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van de leerling én de 

schoolomgeving – complementair naast het sensibiliseren, informeren, sociaal vaardig 

maken en begeleiden van leerlingen11. 

 

Vorming in de klas 

In het secundair onderwijs gaat het over drugspecifieke preventie. Waarbij er informatie 

en kennis gegeven wordt over de producten (legale en illegale drugs) met als doel het 

bewerkstelligen van een correcte beeldvorming van de leerlingen over middelengebruik 

door leeftijdsgenoten. Deze foutieve perceptie bepaalt namelijk voor jongeren vaak de 

norm en hierop spiegelen ze hun eigen gedragingen. Een bijsturing is dan ook enorm 

belangrijk en krijgt vorm door objectieve en actuele informatie aan te reiken over alle 

legale en illegale drugs en over de gevolgen van gebruik. 

 

Echter moet er ook aandacht blijven voor de persoonlijke en sociale vaardigheden. Dit 

omdat de situaties waarin jongeren in contact komen met drugs en een keuze moeten 

maken, veel gecompliceerder zijn dan louter het ja/nee zeggen tegen een middel. Ze 

moeten ook kunnen omgaan met de druk van leeftijdsgenoten, respect krijgen en zich 

manifesteren in bepaalde situaties. Aandacht voor groepsdruk, zelfredzaamheid en 

assertiviteit zijn dan ook belangrijk. 

Andere voorwaarden die vervuld moeten zijn alvorens er sprake is van effectieve 

preventie zijn: de educatie moet interactief zijn, de methode en inhoud moeten 

aansluiten bij de leefwereld en kennis- en ervaringsniveau van de doelgroep en de 

preventie moet intensief en over langere tijd lopen. 

 
 1ste graad SO:  

Alcohol- en tabakspreventie met als doel de nodige kennis (risico’s en effecten) en 

inzichten mee te geven en sociale vaardigheden en weerbaarheid te versterken 

om op een verantwoorde manier te kunnen omgaan met deze middelen en hen 

aan te moedigen om niet te (beginnen) gebruiken. Daarnaast weten de oudere 

leerlingen wat sociale invloed betekent en kunnen ze informatie over drugs 

bevatten. Er mag dus gewerkt worden aan de bewustwording van de eigen 

houding ten aanzien van gebruik, dialoog, confrontatie met andere houdingen, 

leren uit observaties en ervaringen...  

                                                 
11

 BERNAERT, I., Drugpreventie: een drugbeleid op school. Welwijs, 2008, jaargang 19, nr.3, p.37. 
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=Lespakketten: game.over@tabak, a cool world,  

=Preventieprojecten: wedstrijd rookvrije klassen 

 

 2de graad SO 

Het middel cannabis wordt hier toegevoegd aan het lijstje van te bespreken 

middelen, naast tabak en alcohol.  

= Lespakketten: Maat in de shit 

= gezelschapsspel: 3D-spel 

 

 3de graad SO 

Verder werken op andere illegale drugs in het kader van ‘veilig uitgaan’. 

Leerlingen die willen stoppen met roken ondersteunen. 

= Gezelschapsspel: Rock Zero, Trip 

= Preventieprojecten: rookstopcursus feel free  

 

 Educatie - medicatie: 

Niet-gebruik of de beginleeftijd van het eerste gebruik van medicatie uitstellen, 

kan niet de doelstelling zijn. Medicatie vereist namelijk een gedifferentieerde 

aanpak: enerzijds is er medicatie met of zonder doktersvoorschrift, anderzijds 

komt medicatiegebruik als een genotsmiddel ook voor. Preventieactiviteiten 

richten zich dan ook op het kritisch in vraag stellen van de eigen visie/houding 

t.a.v. medicatiegebruik. 

 

  Praktisch 

Situering: 

Middeleneducatie wordt in het secundair onderwijs vakoverschrijdend uitgewerkt 

doorheen verschillende vakken (o.a. wetenschappen, project algemene vakken, 

lichamelijke opvoeding, Nederlands) gekoppeld aan vakgebonden 

eindtermen/ontwikkelingsdoelen en aan andere vakoverschrijdende 

eindtermen/ontwikkelingsdoelen. 

 

Ouders: 

Personeel, ouders en andere bezoekers informeren en sensibiliseren  

is ook een opdracht van de school. Zo creëert de school een breed draagvlak voor 

haar acties. Bijvoorbeeld: de ouders informeren via de schoolkrant of website over 

het drugbeleid, de drugprojecten of drugpreventie. Inspraak in het alcohol- en 

drugbeleid organiseren via personeelsvergadering, de leerlingen- en ouderraad. 
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5.2.2 Preventieaanbod voor leerlingen (ondersteunt) vanuit Stad Brugge: 

a) EERSTE GRAAD: Wedstrijd Rookvrije klassen (Logo Brugge-Oostende)  

 De vroege adolescentie is de periode waarin jonge mensen   

 beginnen te roken. Roken is een belangrijke factor in de   

 ontwikkeling van chronische aandoeningen zoals kanker,  

 cardiovasculaire ziekten en chronisch obstructieve longziekten. 

 

Aan de hand van deze wedstrijd willen we het aantal rokende jongeren verminderen. Een 

klas schrijft zich aan het begin van het schooljaar in en beslist daarbij om allen 

gedurende 6 maanden niet te roken. Dit doel bereikt men via bijkomende activiteiten die 

leerlingen aanmoedigen en ondersteunen om rookvrij te blijven en/of niet meer te 

experimenteren. Na de inschrijving ontvangt de school namelijk een map bestaande uit: 

prentkaarten, contract, infobrochure voor de leerkracht en affiches. Bij het VIGeZ kunt u 

terecht voor didactisch materiaal rond tabakspreventie (bijvoorbeeld: prikkelmap). 

Klassen die na 6 maanden rookvrij zijn gebleven, worden beloond. 

 

Praktisch: 

- De wedstrijd wordt gecoördineerd door het Logo Brugge-Oostende. Informatie 

is te verkrijgen via www.logowvl.be of Info@logobrugge-oostende.be. 

 

Inbreng Stad Brugge: 

Het voorbije schooljaar (2011-2012) heeft de Stad de leerkrachten beloond die de 

deelname aan deze wedstrijd mee ondersteund hebben. Dit aan de hand van een lekkere 

beloning die ze konden delen met hun leerlingen. 

Dit schooljaar 2012-2013 wil de Stad een finale middag organiseren in het teken van 

muziek. Het thema van deze wedstrijd op Vlaams niveau is namelijk muziek en alle 

klassen kunnen een eigen lied componeren en insturen. Meer kunnen we er nog niet over 

verklappen, maar het belooft alvast een leuk slotmoment te worden voor alle leerlingen 

die er in slagen om niet te roken. De leerlingen die ervoor kozen om wel te roken krijgen 

een alternatief programma aangeboden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.logowvl.be/
mailto:Info@logobrugge-oostende.be
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b) TWEEDE GRAAD: Sleutelparcours (De Sleutel) 

Het Sleutelparcours is een touwenparcours. De bedoeling is de problematiek rond alcohol 

en andere drugs en afhankelijkheid bespreekbaar te maken. Daarnaast is het ook de 

bedoeling jongeren verantwoord te leren omgaan met genotsmiddelen. Dat gebeurt o.a. 

via het bewust worden van de groeiprocessen en de druk die kan uitgaan van een groep 

op het individu. Het Sleutelparcours is een middelgroot laag touwenparcours dat bestaat 

uit een aantal hindernissen verspreid over het terrein van het Dagcentrum in Brugge.  

Jongeren krijgen de kans om via ervaringsleren geconfronteerd te worden met zichzelf in 

samenwerking met leerkrachten, klasgenoten en medewerkers van de dienst Preventie.  

 

Praktisch: 

Aantal: maximum 25 deelnemers - maximum 6 sleutelparcours per school  

Locatie: De Sleutel Dagcentrum Brugge, Barrièrestraat 4, Brugge. 

Prijs: Doordat de Stad een deel van deze kost op zich neemt, bedraagt de prijs voor 

Brugse organisaties €60. Voor niet-Brugse organisaties is de prijs €200. 

Aanvragen: dcbg.preventie@fracarita.org – 050 40 77 70 

 

c) VANAF TWEEDE GRAAD (15-25 jaar): Jeugdadviseurs (JAC) 

Jongeren blijken de weg naar een hulpverleningscentrum nog steeds moeilijk te vinden. 

Vaak komen ze pas naar het centrum als de problemen al geëscaleerd zijn. Daarnaast 

blijkt uit onderzoek dat jongeren met hun vragen en problemen in eerste instantie naar 

leeftijdsgenoten gaan. Jongeren praten vlugger met leeftijdsgenoten, aangezien zij 

dezelfde taal spreken. Vanuit die bevindingen werkt het JAC al jaren met het 

preventieproject Jeugdadviseurs. Jeugdadviseurs zijn jongeren tussen de 15 en 25 jaar 

die door het JAC worden opgeleid worden om in hun eigen omgeving (school, vrije tijd) 

andere jongeren te ondersteunen, te helpen en indien nodig bij de professionele 

hulpverlening te introduceren. Als jeugdadviseur blijven ze een jongere onder de 

jongeren. Ze zijn begaan met hun leeftijdsgenoten en springen bij daar waar nodig. Ze 

staan open voor anderen, luisteren en proberen te helpen. Thema’s zoals druggebruik, 

echtscheiding van ouders, relaties, depressie… komen aan bod in deze cursus. Er gaat 

veel aandacht naar communicatie (wat is goede communicatie?) en er wordt veel ruimte 

gelaten voor ervaringsuitwisseling zodat de deelnemers leren van elkaar. 

 

Infosessies voor de leerlingen over het project kunnen op het JAC aangevraagd worden. 

Geïnteresseerde leerlingen kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met het JAC. 

Praktisch: 

Duur: 15-30 minuten, tijdens lesuur of middagpauze 

Meer informatie kunt u vinden op www.jeugdadviseurs.be of www.jac-brugge.be. 

mailto:dcbg.preventie@fracarita.org
http://www.jeugdadviseurs.be/
http://www.jac-brugge.be/
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d) DERDE GRAAD: Educatief theater TRIP voor leerlingen (Uitgezonderd.be) 

TRIP is een educatief theater dat de kijker meeneemt naar de belevingswereld van elke 

jongere. De leefwereld die vol met vragen zit, zoals: Wat kan?, Wat mag?, Wat moet?, 

maar vooral: Wat niet?. En als je dat al weet, loop je dan mee in het rijtje? Of doe je net 

andersom en laat je je kop niet leegvreten door de norm-aal. 

Wie ben je? Wat doe je? Waarvoor leef je? Maar vooral: waarom leef je? En als je in de 

spiegel kijkt, kijk je jezelf recht in de ogen? Of ga je in een boog om jezelf heen… 

TRIP schetst het leven van enkel jongeren die doorheen deze vragen het leven troebel 

zien. Langzaam maar zeker ontdekken ze de andere kant van de roes en trekt de mist 

op. Vrienden verdwijnen, relaties lopen stuk, emoties slaan op hol en plots is elke dag 

niet meer dan een streepje op een grijze celmuur… 

Het stuk is een monoloog gebracht door Frank Van Erum. Het grote publiek kent hem 

beter als drugsdealer Renzo uit ‘Thuis’ (VRT) en als één helft van het cabaretduo Gino 

Sancti. Co-acteur en co-regisseur Mattias De Paep is, als huisschrijver bij het gezelschap 

Klein Barnum, specialist in het ontwikkelen van educatief theater. 

 

Praktisch: 

De voorstellingen worden gepland op 23-24-25 januari 2013, op 30-31 

januari en op 1 februari 2013. (Meer informatie volgt in een aparte 

zending) 

 Locatie: Theaterzaal De Biekorf, Sint-Jakobsstraat 26, 8000 Brugge 

 Kostprijs: €3 per leerling 

INSCHRIJVEN vóór woensdag 1/12/12 bij Niek.vanmaeckelberghe@brugge.be of via 

050/44 80 68. 

 

Introductie voor leerkrachten ‘TRIP bespreken in de klas’:  

Educatie rond drugs is meer dan het bijwonen van een theatervoorstelling. Wij vinden 

het even belangrijk dat de inhoud ervoor en erna in de klas besproken wordt. De 

werkgroep onderwijs wil leerkrachten daar uiteraard bij helpen en organiseert daarom 

een introductie op het theaterstuk. Deze interactieve workshop biedt lesvoorbeelden, 

praktische oefeningen en praktische tips en is bedoeld voor de leerkrachten die 

verantwoordelijk zijn voor de nabespreking in de klas.  

 

    Praktisch: 

Woensdag 5 december 2012: 13.30 – 16.00 uur 

Locatie: vergaderzaal, Braambergstraat 15 (zolder, 1ste verdiep), Brugge 

Deelname & lesmateriaal: gratis 

    INSCHRIJVEN vóór 28/11/12 via niek.vanmaeckelberghe@brugge.be of  050/44 80 68  

http://www.uitgezonderd.be/
mailto:Niek.vanmaeckelberghe@brugge.be
mailto:niek.vanmaeckelberghe@brugge.be
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5.2.3 Aanbod vanuit andere organisaties: 

a) LOGO BRUGGE-OOSTENDE: Feel Free (Derde graad)  

Inhoud: 

Feel Free is een gratis en toegankelijk programma dat gemotiveerde jongeren 

ondersteunt bij het stoppen met roken. De cursus bestaat uit een infosessie voor 

jongeren en 6 groepssessies van ongeveer 50 minuten die op maat van de school 

worden georganiseerd. Dat kan zowel plaatsvinden binnen de lesuren, over de 

middag of buiten de schoolmuren. Ook internaten kunnen instappen in Feel Free. Een 

vormingswerker van het Logo komt ter plaatse de bijeenkomsten begeleiden (voor 

alle richtingen, ook BuSO). 

 

Praktisch: 

- Inschrijven kan op elk moment in het jaar door een mail te sturen naar 

nathalie.boussauw@logobrugge-oostende.be. 

- Meer info: www.feelfree.be of nathalie.boussauw@logobrugge-oostende.be 

 

b) JAC: Vorming in klas  

Het JAC biedt 2 soorten vormingen aan. Aanvragen moeten minstens één maand op 

voorhand gebeuren via jac@cawregiobrugge.be of telefonisch op het nummer 050/33 83 

06. Neem gerust contact op met hen voor meer informatie. 

 

1.   InfoJAC 

In deze vorming leggen we in een uurtje uit wat het JAC doet en waarvoor we staan. 

Hiervoor passen we ons telkens aan onze doelgroep aan. We richten ons zowel op 

scholieren en studenten, als op vrijwilligers en professionelen. Bij voorkeur gaat een 

InfoJAC door op het JAC zelf. Op aanvraag komen we ook op verplaatsing. 

Praktisch: 

- Doelgroep: iedereen die ermee gebaat is de werking van het JAC te kennen. 

- Prijs: gratis (vervoerskosten bij verplaatsingen: €0,30/km) 

 

2. Thema’s die niet aan bod komen in het eindtermen 

Wilt u als school extra aandacht geven aan thema’s die niet in de eindtermen 

staan? Ook hiervoor kunt u contact met ons opnemen. 

Praktisch: 

- Doelgroep: jongeren tussen 12 en 25 jaar  

- Prijs: €30, exclusief vervoerskosten bij verplaatsingen (€0,30/km) 

 

 

mailto:nathalie.boussauw@logobrugge-oostende.be
http://www.feelfree.be/
mailto:nathalie.boussauw@logobrugge-oostende.be
mailto:jac@cawregiobrugge.be
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6 Overzicht preventiemateriaal 

 

6.1 Aanbod partners 

6.1.1 Websites 

Ook de partners hebben een ruim en gevarieerd aanbod aan drugpreventiemateriaal. U 

vindt hieronder de websites waarop hun aanbod en praktische informatie vermeld staan. 

 

 Bibliotheek Stad Brugge: www.brugge.be 

 Bond Moyson West-Vlaanderen: www.socmut.be 

 CLB Brugge(n):www.clbbrugge.be 

 CLB De Klaver: www.clbdeklaver.be 

 Dagcentrum De Sleutel: www.desleutel.be 

 ICLB Gent – afdeling Brugge:www.iclb.be 

 JAC Brugge: www.jac-brugge.be 

 Logo Brugge-Oostende: www.logowvl.be 

 VAD: www.vad.be 

 

6.1.2 Uitlenen materiaal 

a) Stad Brugge – Preventiedienst 

De dienst Preventie heeft heel wat materiaal liggen ter inzage of om te ontlenen. Indien 

u iets zoekt, neem dan gerust contact op met de drugcoördinator via 050/44 80 68 of 

niek.vanmaeckelberghe@brugge.be. Spring gerust ook binnen in de Preventiedienst 

(Blinde-Ezelstraat 1 - 1ste verdieping). 

 

b) JAC Brugge  

Iedereen die op de een of andere manier met jongeren werkt, kan via het JAC 

vormingsmateriaal ontlenen. Het vormingsaanbod bestaat uit pakketten die bij andere 

organisaties werden aangekocht of door het JAC werden samengesteld op basis van 

bestaande of zelf ontwikkelde methodes.  

 

c) Logo Brugge-Oostende 

Een inventaris met beschikbaar materiaal of activiteiten (brochures, affiches, didactische 

pakketten, campagnemateriaal, spelletjes, audiovisueel materiaal…) is terug te vinden op 

www.logowvl.be. Aan de hand van de fiches komt u meer te weten over de inhoud waar 

u het kunt vinden/aanschaffen en wat de eventuele kostprijs is.  

 

 

http://www.brugge.be/
http://www.socmut.be/
http://www.clbbrugge.be/
http://www.clbdeklaver.be/
http://www.desleutel.be/
http://www.iclb.be/
http://www.jac-brugge.be/
http://www.logowvl.be/
http://www.vad.be/
mailto:niek.vanmaeckelberghe@brugge.be
http://www.logowvl.be/
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6.2 Brochures 

6.2.1 Voor leerlingen 

a) Basisonderwijs 

- Vereniging voor Alcohol en andere drugproblemen (VAD): 

Reeks: Als je ouder… 

Met dit boekje kunnen kinderen van ouders met een alcoholprobleem 

tot 14 jaar aan de slag. Ze krijgen tips en tricks aangereikt om 

herkenbare gevoelens en situaties te plaatsen. De taal en de stijl 

maken dit boekje extra aantrekkelijk en werken drempelverlagend 

voor de kinderen om zelf de problemen aan te pakken. 

Bestellen: via de website van VAD. 

Prijs: €1 of gratis te downloaden van de website VAD.  

 

b) Secundair onderwijs 

- Stichting tegen kanker: 

Brochures over de link tussen roken/alcohol en kanker. 

 
De combinatie van tabaks- en alcoholgebruik is bijzonder schadelijk. 

Het risico op slokdarmkanker is 10 keer groter bij iemand die 10 

sigaretten per dag rookt en 4 glazen alcohol per dag drinkt dan bij 

iemand die niet rookt en met mate alcohol drinkt (1 à 2 glazen per 

dag). Daarom werkt de stichting tegen kanker 

sensibiliseringsmateriaal uit, om de link tussen deze producten en 

kanker bekend te maken.  

Bestellen: via de website van de stichting tegen kanker.  

Prijs: Gratis.  

 

- Vereniging voor Alcohol en andere drugproblemen (VAD): 

Reeks: Alcohol/ Hasj & Wiet. Zonder boe of bah  

Deze brochures zijn volledig op maat gemaakt van 

mensen met een lichte verstandelijke beperking. Op een 

duidelijke, volwassen manier legt ze alcohol en cannabis 

uit (de werking, effecten en risico's). VAD bracht ook een (les)pakket uit, met 

name: 'Alcohol en cannabis...zonder boe of bah' (zie 6.3). 

Bestellen: via de website van VAD. 

Prijs: €1 of gratis te downloaden (alcohol – cannabis).  

 

 

http://www.vad.be/materiaal/foldersflyers/als-je-ouder-drinkt-(-14).aspx
http://www.vad.be/media/132398/vad_koap-14.pdf
http://www.kanker.be/index.php/preventie/het-ene-sluit-het-andere-niet-uit/menu-id-4272.html
http://www.vad.be/materiaal/foldersflyers/alcoholzonder-boe-of-bah.aspx
http://www.vad.be/media/476698/alcohol_zonder_boe_of_bah.pdf
http://www.vad.be/materiaal/foldersflyers/hasj-en-wietzonder-boe-of-bah.aspx
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Reeks: Als je ouder … gebruikt. 

Met dit boekje kunnen kinderen van ouders met een alcoholprobleem 

tot 14 jaar aan de slag. Ze krijgen tips en tricks aangereikt om 

herkenbare gevoelens en situaties te plaatsen. De taal en de stijl 

maken dit boekje extra aantrekkelijk en werken drempelverlagend 

voor de kinderen om zelf de problemen aan te pakken.  

 

Deze infoboekjes voor jongeren tussen 14 en 18 jaar van ouders met 

een alcohol- of drugprobleem bevatten concrete tips, doe-opdrachten 

en antwoorden op vaak gestelde vragen. Het boekje ondersteunt en 

informeert de jongeren. Ze krijgen op een duidelijke en frisse manier 

antwoord op vragen als: 'Wanneer is alcohol een probleem?'; 

‘Waarom gebruikt mijn vader of moeder drugs?’; ‘Hoe ga ik om met 

mijn gevoelens?'; 'Hoe spreek ik erover?' en 'Krijg ik later ook 

problemen met alcohol?'. Jongeren kunnen dit info- en doeboekje zelf 

gebruiken, maar het kan ook een handig instrument zijn voor 

eerstelijnswerkers en hulpverleners bij individuele begeleidingen. 

Bestellen: via de website van VAD.  

Prijs: €1 of gratis te downloaden van de website van VAD.  

 

Reeks meest gestelde vragen: Studeren en medicatie gaan niet hand in 

hand (2012) 

In deze folder lezen studenten meer over de effecten en risico's van 

medicatie, maar ook tips om de examenperiode zonder pillen door te 

komen. 

 

 

Bestellen: via de website van VAD. 

Prijs: €0,50 per brochure of gratis te downloaden van website van VAD. 

 

 

 

Zie ook het overzicht in hoofdstuk 1 “informatie over legale en illegale drugs.” 

 

 

 

 

 

http://www.vad.be/nieuwsbrieven/nieuwsflash/als_je_ouder_drugs_gebruikt.aspx
http://www.vad.be/nieuwsbrieven/nieuwsflash/als_je_ouder_drugs_gebruikt.aspx
http://www.vad.be/materiaal/foldersflyers/studeren-en-medicatie-gaan-niet-hand-in-hand.aspx
http://www.vad.be/media/962523/dl_mgv_medicatie_web.pdf
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6.2.2 Voor ouders/voogden en anderen met een opvoedersrol:  

Brochures kunnen verspreid worden naar ouders via het onthaal van de school, 

ouderavonden, oudercontacten of individuele gesprekken met ouders en/of leerlingen. 

 

- Stad Brugge:  

"Drinken is geen kinderspel" 

Enkele jaren geleden werd deze brochure door Stad Brugge 

i.s.m. de preventiewerkers van het CGG Noord-West-

Vlaanderen en De Sleutel Dagcentrum Brugge uitgewerkt. 

Via de brochure ‘drinken is geen kinderspel’ willen we 

          ouders/opvoeders/voogden helpen een antwoord te vinden op een aantal vragen. 

Zoals: ‘Vanaf wanneer mag mijn kind alcohol drinken?’; ‘Hoeveel mag mijn kind 

eigenlijk drinken?’; ‘Welke regels kan ik stellen en hoe praat ik er het best met 

mijn kind over?’; Wat zijn de risico’s van alcoholgebruik bij kinderen?’ en ‘Is het 

verstandig om mijn kind thuis te leren drinken?. In de brochure wordt inhoudelijke 

informatie gegeven, praktische tips en contactgegevens voor meer informatie 

rond alcohol en alcoholgebruik. Dit schooljaar wordt ze voor het derde jaar op rij 

verdeeld via de medische consultaties van het CLB naar de ouders van leerlingen 

uit het 5de leerjaar. 

Bestellen: De brochure kan aangevraagd worden bij de Preventiedienst 

Stad Brugge, via niek.vanmaeckelberghe@brugge.be of 050/44 80 68. 

Prijs: gratis  

 

- Provincie West-Vlaanderen:  

“Jongeren en druggebruik. Een leidraad voor ouders.” 

Ouders en andere personen in een opvoedersrol moeten deskundige 

en objectieve informatie kunnen verkrijgen over de 

drugproblematiek. De brochure “Jongeren en druggebruik – een 

leidraad voor ouders” wordt door de Provincie uitgegeven en 

verspreid via de gemeentelijke preventiediensten. 

Bestellen: De brochure kan aangevraagd worden bij de Preventiedienst 

Stad Brugge, via niek.vanmaeckelberghe@brugge.be of 050/44 80 68. 

Prijs: gratis  

 

 

 

 

 

mailto:niek.vanmaeckelberghe@brugge.be
mailto:niek.vanmaeckelberghe@brugge.be
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- Vereniging voor Alcohol en andere drugproblemen (VAD): 

 “Tieners, alcohol en drugs. Informatie voor ouders van 10 tot 12-

jarigen.” 

 Wanneer mag mijn zoon zijn eerste pint drinken? Heeft het zin 

om met mijn kind over drugs of alcohol te praten? En hoe begin 

ik daar best aan? Wat moet ik daar zelf over weten? Ik ben niet 

zo'n prater, wat kan ik als ouder nog doen? Ik rook, hoe kan ik 

het dan mijn dochter verbieden? Deze brochure geeft informatie, advies en tips. 

Bestellen: via de website van VAD. 

Prijs: €0,40 of gratis te downloaden van de website van VAD.  

 

 

6.3 Lespakketten/materiaal voor in de klas 

 
6.3.1 Basisonderwijs 

a) 1STE EN 2DE LEERJAAR: Het gat in de haag (De Sleutel, 2000)   

'Het gat in de haag' werd in het jaar 2000 ontwikkeld en men start 

momenteel met een vernieuwing van dit materiaal. Dit zou tegen 

september 2014 klaar moeten zijn. Het huidige materiaal en 

onze trainingen zijn echter nog steeds te bestellen en bruikbaar. 

Bestellen: via de website van De Sleutel.  

Prijs: €66.  

Het lespakket kan ontleend worden bij het Logo Brugge-Oostende.  

 

 

b) 3DE TOT 6DE LEERJAAR: Contactsleutels (De Sleutel, 2006-2007)  

Contactsleutels zijn sociale en persoonlijke vaardigheden voor de 

3de, 4de, 5de en 6de klas van het lager onderwijs. Elk leerjaar 

beschikt over een werkboekje voor de leerling en een handleiding 

voor de leerkracht. Het materiaal bevat 10 lessen per leerjaar met 

telkens lessen over kennis en houding, lessen sociale vaardigheden en lessen 

persoonlijke vaardigheden. Deze lessen sluiten aan op 'Het gat in de haag'.  

Bestellen: via de website van De Sleutel. 

Prijs: handboek voor €10 en werkboek voor €4.  

Het handboek  kan ontleend worden bij het Logo Brugge-Oostende. 

 

 

 

http://www.vad.be/materiaal/foldersflyers/tieners,-alcohol-en-drugs-informatie-voor-ouders-van-10-tot-12-jarigen.aspx
http://www.vad.be/media/44569/tieners_alcohol_en_drugs_def_2009.pdf
http://www.desleutel.be/professionals/preventieaanbodvoorleerkrachten/lager-onderwijs/didactisch-materiaal
http://www.logobrugge-oostende.be/
http://www.desleutel.be/images/stories/preventie/materialen/contactsleutels/Inhoud_Contactsleutels.pdf
http://www.desleutel.be/professionals/preventieaanbodvoorleerkrachten/lager-onderwijs/didactisch-materiaal
http://www.logobrugge-oostende.be/
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c) 6DE LEERJAAR: Lol zonder alcohol (VAD, 2011) 

LOL zonder alcohol omvat een lesboek opgebouwd rond 8 lessen. Per 

les vindt u: 

- de geconcretiseerde les- en leerdoelen; 

- het benodigde didactisch materiaal; 

- een gedetailleerde beschrijving van het lesscenario. 

In de bijlagen vindt u per les de bijhorende taken- en opdrachtenkaarten, werkbladen 

en infofiches. De handleiding situeert het project in het gezondheidsbeleid van de 

school en refereert duidelijk naar de nieuwe eindtermen en leerdoelen WO waar met 

het project aan gewerkt wordt. Uiteraard kan elke school, elke leerkracht deze verder 

verfijnen of verbreden op basis van het pedagogisch concept van de school en de 

eigenheid en noden van de kinderen in de klas. 

Tot slot bevat de projectmap ook een flyer die de ouders zal warm maken voor het 

project. 

Bestellen: via de website van VAD of via www.acoolworld.be 

Prijs: €10 of gratis te downloaden van de website van VAD.  

Gratis te ontlenen bij de Preventiedienst Stad Brugge of bij het Logo Brugge-

Oostende. 

 

d) 3DE GRAAD: Haai in de Box 

In de trolly op wieltjes vindt u didactisch materiaal terug over sociale 

vaardigheden en legale middelen. Via deze box willen wij lagere 

scholen de gelegenheid geven om zelfstandig aan de slag te gaan met 

het materiaal in de klas. De leerkracht kan zo zelf beslissen welke 

materialen hij of zij wil gebruiken. Naast een handleiding voor de 

leerkracht en een boekenlijst, vindt u in de box 7 didactische materialen 

terug om preventief te werken rond sociale vaardigheden en legale 

middelen in de klas.  

1. Bange Vogel (DVD) 

2. Contactsleutels (Educatief pakket) 

3. 3D-Denken! Durven! Doen! (Spel) 

4. Hé, doe je mee? (Boeken) 

5. Uch (Spel) 

6. Game.over@tabak.be (Lesactiviteiten) 

7. LOL zonder alcohol 

Bestellen: gratis te ontlenen bij de Preventiedienst via 

niek.vanmaeckelberghe@brugge.be of via 050/44 80 68.  

Ook uit te lenen bij Logo Brugge-Oostende 

http://www.vad.be/materiaal/lespakketten/lol-zonder-alcohol.aspx
http://www.acoolworld.be/
http://www.vad.be/media/133839/vad_lol_lessenpakket_kleur_m.pdf
http://www.logobrugge-oostende.be/
http://www.logobrugge-oostende.be/
mailto:Game.over@tabak.be
mailto:niek.vanmaeckelberghe@brugge.be
http://www.logobrugge-oostende.be/
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6.3.2 Secundair onderwijs: 

a) ALLE GRADEN: Leefsleutels  

1ste jaar - Leefsleutels voor jongeren:  

Dit programma voor het eerste jaar secundair onderwijs biedt 

leerkrachten en leerlingen materiaal om op een interactieve en 

ervaringsgerichte wijze aan sociale vaardigheden te werken. De 

begeleidersmap bundelt een 30-tal lessen onderverdeeld in vijf thema’s 

die elkaar opvolgen. Het werkboek is een kleurrijke bundel waarin jongeren 

oefeningen kunnen maken en voor zichzelf kunnen neerschrijven welke ervaringen 

ze naar de toekomst willen meenemen. 

Deze vijf thema’s komen aan bod: “Onze klas, een uitdaging?”, “Vertrouwen in 

jezelf”, “Kiezen is een risico”, “Gevoelens hebben (ons)” en “Tot slot…” 

Bestellen: via de website van Leefsleutels. 

Prijs: werkboek voor €5,95 en handleiding voor €16,95.  

Ook uit te lenen bij Logo Brugge-Oostende. 

 

2de en 3de jaar: Leefsleutels voor jongeren – thema’s 

Dit programma voor leerlingen van het tweede en het derde jaar is een 

aanvulling bij Leefsleutels voor Jongeren – eerste jaar. 

Afhankelijk van de interesse en de noden van de leerlingen en van de 

prioriteiten van de begeleider, kunt u een keuze maken uit lessen en activiteiten van 

verschillende thema’s. 

Er werden vier thema’s uitgewerkt: “Kennismaking en groepsvorming”, 

“Weerbaarheid”, “Vriendschap” en “Omgaan met verschillen”. 

Bij drie van de vier thema’s hoort een werkboekje voor de leerlingen. 

Bestellen: via de website van Leefsleutels. 

Prijs: werkboeken voor €3,45 (werkboek weerbaarheid, werkboek vriendschap, 

werkboek omgaan met verschillen) en de handleiding thema’s voor €16,95. 

 

1ste drie jaar buso en b-stroom: leefsleutels voor jongeren plus: 

Met dit programma wil Leefsleutels tegemoet komen aan de groeiende 

behoefte in het BuSO en de B-stroom aan educatieve programma’s op 

het gebied van relatievorming, persoonlijkheidsontwikkeling en training 

in communicatieve en sociaal-emotionele vaardigheden. 

Dit programma voor de eerste drie jaren van het buitengewoon secundair onderwijs 

en de B-stroom biedt leerkrachten en leerlingen materiaal om op een interactieve en 

ervaringsgerichte wijze aan sociale vaardigheden te werken. De handleiding is 

concreet en praktisch uitgeschreven en bundelt een 40-tal lessen, onderverdeeld in 

http://leefsleutels.be/cms/secundair/publicaties/leefsleutelseerstejaar/
http://www.logobrugge-oostende.be/
http://leefsleutels.be/cms/secundair/publicaties/leefsleutelsthemas/
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vijf thema’s die elkaar opvolgen. Elke uitgewerkte les is voorzien van de nodige tips 

zodat de les makkelijk kan aangepast worden aan een sterkere of zwakkere groep 

leerlingen. Het werkboek is een persoonlijk boekje dat twee of drie jaar na elkaar 

gebruikt kan worden. Het is een kleurrijk en speels invulboek waarin leerlingen 

persoonlijke ervaringen kunnen noteren. Deze vijf thema’s komen aan bod: “Omgaan 

met risico’s”, “Onze klas, een uitdaging?”, “Vertrouwen in jezelf”, “Omgaan met 

gevoelens” en “Omgaan met relaties”. 

Bestellen: via de website van Leefsleutels.  

Prijs: werkboek voor €5,95 en handleiding voor €16,95. 

 

b) ALLE GRADEN: Unplugged 

1e graad – Unplugged, Aan de slag met sociale vaardigheden: 

Twaalf (inter)actieve drugpreventielessen met veel ruimte voor het 

trainen van sociale vaardigheden. Europees ontwikkeld en door middel 

van een randomised controlled trial getest en effectief bevonden. Deze 

lessen kunnen worden gegeven binnen het vak sociale vaardigheden of maatschap-

pelijke vorming, het titularisuurtje of eventueel zelfs opgesplitst in verschillende 

vakken. 

2e graad – Unplugged, Inspiratie voor uw projectdag:             

Een schat aan ideeën, oefeningen en lesinhouden voor het 

samenstellen van een projectdag of –week rond het thema drugs. 

 

3de graad- Unplugged, (g)een vak apart: Lesvoorstellen voor 

verschillende vakken zoals biologie of chemie (drugs en de hersenen), 

maatschappelijke vorming, aardrijkskunde of economie (cocaïne is 

geen fairtrade), levensbeschouwing… 

 

Bestellen: via de website van De Sleutel.   

Prijs: werkboek voor €3 en handleiding voor €6.  

Ook uit te lenen bij Logo Brugge-Oostende. 

 

c) ALLE GRADEN: Prikkelmap tabak voor het secundair onderwijs 

Kant-en-klare lesvoorbereidingen om tabak op een zinvolle manier aan bod te laten 

komen in de lessen zijn terug te vinden in de prikkelmap (leerlijn tabakspreventie). 

De inhoud is te downloaden vanaf de website van het Vlaams Instituut voor 

Gezondheidspromotie (ViGez). 

  

 

http://leefsleutels.be/cms/secundair/publicaties/leefsleutelsjongerenplus/
http://www.desleutel.be/professionals/preventieaanbodvoorleerkrachten/secundair/didactischmateriaal/1ste-graad
http://www.desleutel.be/professionals/preventieaanbodvoorleerkrachten/secundair/didactischmateriaal
http://www.logobrugge-oostende.be/
http://www.vigez.be/index.php?page=59&detail=104
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d) 2DE GRAAD: Maat in de Shit (VAD) 

Geëvalueerd, goedgekeurd én aangepast aan de nieuwe VOET. 

'Maat in de shit' is een lespakket om met leerlingen tweede graad 

secundair onderwijs te werken rond cannabis. De invalshoek 

'vriendschap en relaties' maakt het mogelijk een brug te slaan tussen 

werken rond de cannabisthematiek enerzijds en een bredere aanpak, 

gericht op het ondersteunen van normen en vaardigheden anderzijds. De 

lerarenhandleiding 'Maat in de shit' bevat tal van methodieken rond 

communicatievaardigheden en beschermende sociale normen. Het pakket bestaat 

uit een leerkrachtenhandleiding, een leerlingenbrochure, een flyer voor de leerlingen 

en een affiche. 

Bestellen: via de website van VAD.   

Prijs: €12.  

De lesmap kan gratis ontleend worden bij Preventiedienst Stad Brugge of bij het 

Logo Brugge-Oostende. 

 

f) DEELTIJDS ONDERWIJS: COMSOVA? 

Werkvormen rond communicatieve en sociale vaardigheden voor het 

deeltijds onderwijs. 

We stellen vast dat er bij de begeleiders en leerkrachten uit de 

deeltijdse centra een grote behoefte is aan werkvormen rond sociale 

vaardigheden die beter aansluiten bij de eigenheid van hun leerlingen. 

Heel wat jongeren uit het deeltijds onderwijs hebben meermaals frustraties 

opgelopen doorheen vorige studiejaren. Hun begeleiding vergt dan ook een 

specifieke aanpak. 

De bestaande didactische pakketten voor het onderwijs voldoen vaak niet voor het 

deeltijds onderwijs (te verbaal, te moeilijk, niet aangepast aan de leefstijl van de 

leerlingen, enz…). Vandaar het ontwikkelen van de map ‘Comsova?’, een bundeling 

van werkvormen om aan communicatieve en sociale vaardigheden te werken.  

Deze werkvormen hebben betrekking op kennismaking, afspraken, regels en 

inspraak, communicatie, creatieve activiteiten, samenwerkingsopdrachten, zelf- en 

groepsinzicht, reflectie, … 

Bestellen: via de website van Leefsleutels. 

Prijs: €24,95 

 

 

 

 

http://www.vad.be/materiaal/lespakketten/maat-in-de-shit.aspx
http://www.logobrugge-oostende.be/
http://leefsleutels.be/cms/secundair/publicaties/comsova/
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g) BuSO: Zonder Boe of Bah! Voor jongeren met verstandelijke beperking 

Alcohol en cannabis...zonder boe of bah is een pakket op maat van 

jongeren met een verstandelijke beperking. Het bestaat uit: 

begeleidende fiches, 15 beelden op A3-formaat en 2 brochures over 

alcohol en van cannabis. 

'Alcohol of cannabis… zonder boe of bah' kan individueel of in groep 

(bijvoorbeeld klas, leefgroep) gebruikt worden. 

Bestellen: via de website van VAD. 

Prijs: €10 of gratis te downloaden van de website van VAD.  

De lesmap kan gratis ontleend worden bij de Preventiedienst Stad Brugge. 

 

6.4 Spelmateriaal secundair onderwijs 

a) SPEL TRIP: 16-18 jarigen uit het BuSO 

Het spel is een methode om spelenderwijs, op een 

laagdrempelige manier, een gesprek te voeren over alcohol en 

andere drugs. Het spel kan ook ingezet worden om te 

achterhalen hoe jongeren denken over alcohol en andere 

drugs en om hen te helpen zicht te krijgen op hun eigen middelengebruik. 

TRIP is een bordspel met pionnen, dobbelstenen, een handleiding en vragenkaartjes. 

De vragen zijn onderverdeeld in vier categorieën en kleuren: kennis ('wat weet jij?'), 

vaardigheden ('Wat zou je doen?'), mening ('Wat vind jij?') en stellingen (Waar/ niet 

waar, eens/ oneens). Het spel kan gespeeld worden met 3-7 spelers, afhankelijk van 

de drukte en de veiligheid van de groep. 

Bestellen: Het spel kan gratis ontleend worden bij de Preventiedienst Stad Brugge 

en het Logo Brugge-Oostende. 

 

b) 3D-spel: 12 - 18 jarigen 

 

‘3D’ is een interactief spel voor klasgroepen van het eerste tot en met 

het laatste jaar van het secundair onderwijs. 

 
Bestellen: via de website van Leefsleutels. 

Prijs: €49,95.  

Het spel kan gratis uitgeleend worden bij de Preventiedienst Stad Brugge en het 

Logo Brugge-Oostende. 

 

 

 

http://www.vad.be/materiaal/lespakketten/alcohol-en-cannabiszonder-boe-of-bah.aspx
http://www.vad.be/media/477471/alcohol_&_cannabis_zonder_boe_of_bah.zip
http://www.logobrugge-oostende.be/
http://leefsleutels.be/cms/secundair/publicaties/3d/
http://www.logobrugge-oostende.be/
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c) Rock Zero (2012): 14 – 16 jarigen 

16% van de 15-jarige meisjes en 32% van de 15-jarige jongens drinkt 

wekelijks alcohol (VAD Leerlingenbevraging, 2011). In 2004 was dat 

nog 34 en 45%. Om deze daling verder te zetten, moeten we jongeren 

blijven stimuleren om na te denken over hun drinkgedrag en dat van 

hun peers. Dit kan met Rock Zero. Rock Zero is een bordspel over 

alcohol voor 14- tot 16-jarigen dat zich afspeelt op een festivalterrein. Bedoeling is om 

als eerste band het terrein over te steken en de backstage te bereiken. Onderweg 

zetten vragen en doe-opdrachten de jongeren ertoe aan om na te denken over 

alcohol, wat betekent het in hun leefwereld en hoe gaan ze er mee om? Rock Zero is 

een afwisselend en stimulerend spel met als voornaamste boodschap 'begin niet te 

vroeg met alcohol'.  

Het spel kan gespeeld worden met groepen tot 25 jongeren. 

 Bestellen: via de website van VAD.  

Prijs: €8 of gratis te downloaden vanaf de website van VAD.  

Het spel kan ook uitgeleend worden bij de Preventiedienst Stad Brugge en het 

Logo Brugge-Oostende. 

 

d) Smooky Goose Game 

Het spel is gebaseerd op het gekende ganzenspel.  

5 groepjes van maximum 2 spelers doorlopen aan de hand van 

doe-, kennis- en discussievragen het spel in de vorm van 2 

longen. De longblaasjes fungeren als vakjes. 

Bedoeld voor leerlingen van het secundair onderwijs. Vragen kunnen aangepast 

worden aan de verschillende graden door de spelbegeleider.  

Bestellen: Het spel kan uitgeleend worden bij het Logo Brugge-Oostende. 

 

e) CO-meter 

Met een CO-meter kan de hoeveelheid koolstofmonoxide (CO), die wordt geïnhaleerd 

met de tabaksrook, gemeten worden. In het kader van een sensibilisatieactie rond 

tabak kan de CO-meter een interactief hulpmiddel zijn.  

Bestellen: De CO-meter kan gratis ontleend worden bij het Logo Brugge-Oostende 

(mits het betalen van een waarborg).  

 

 

 

 

 

http://www.vad.be/materiaal/spelmaterialen/rock-zero.aspx
http://www.vad.be/media/821998/rock_zero_web.pdf
http://www.logobrugge-oostende.be/
http://www.logobrugge-oostende.be/
http://www.logobrugge-oostende.be/
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6.5 Audiovisueel materiaal 

In veel gevallen is een aanleiding nodig om het thema drugs bespreekbaar te maken op 

school. Dit kan gaan over een toneelstuk, een krantenartikel, een boekbespreking of een 

film. Een film is een handig middel omdat films tot de verbeelding spreken en de kijker in 

staat stellen om op een veilige manier een blik te werpen op een “andere wereld”. 

Preventief werken met een film omvat het bekijken van een drugsgerelateerde film of 

documentaire waarna de film besproken wordt aan de hand van gerichte vragen of een 

quiz. Aan de hand van die bespreking worden de leerlingen aangezet om na te denken 

over druggebruik en de drugproblematiek. 

Deze preventieactiviteit heeft pas echt effect indien zij gekaderd is binnen een reeks van 

preventieve activiteiten en een drugbeleid waar ook structurele maatregelen zijn 

opgenomen. 

Een film bekijken in klasverband is zeker te linken aan de vakoverschrijdende 

eindtermen/ontwikkelingsdoelen. Mits enige creativiteit zijn er ook mogelijkheden binnen 

andere eindtermen (denk Nederlands, Engels, enz.).  

 

6.5.1 Voorbereiding 

- Kies een film of documentaire.  

Hou daarbij rekening met de doelgroep en de tijd. Niet alle films zijn even 

bruikbaar om aan drugpreventie te doen. Als u niet weet waar te beginnen 

contacteer dan de drugcoördinator (niek.vanmaeckelberghe@brugge.be). 

- Bekijk zelf de film op voorhand bij voorkeur twee keer en maak enkele notities. 

- Als er een bijhorende vragenlijst bestaat, vul die dan eens zelf in en bedenk 

extra vragen. 

 

6.5.2 Overzicht basisonderwijs 

e) Bange vogel 

- Verhaal:  

De film vertelt ons de belevenissen van Julie (Eva Vergauwen) en Jasper (Marc Van 

Oirschot) bij de overgang van de lagere naar de middelbare school. Hun zorgeloze 

bestaan wordt binnen de kortste keren onderuitgehaald. Hun enige houvast blijkt 

de zonderlinge Sander (Fred Van Kuyck) met zijn al even bizarre vrouw Lore (Linda 

Goyvaerts) te zijn.  

- Duur: 40 minuten 

- Doelgroep: vanaf 11 jaar  

 

 

 

mailto:niek.vanmaeckelberghe@brugge.be
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f) Afblijven 

- Het verhaal: 

Melissa is een heel gewoon meisje, dat erg graag wil dansen in een 

clip, om zo beroemd te worden. Ze danst al een tijdje hiphop, maar 

dat mogen haar ouders niet weten, die denken dat ze op klassiek 

ballet zit. Haar beste vriend is Jordi een ijverige jongen die graag archeoloog wil 

worden. Als Melissa mag meedoen aan een videoclip is ze enorm blij, maar wordt daar 

ook zo onzeker van. Jim, een op het eerste gezicht onschuldige jongen, biedt haar XTC 

aan. Melissa wordt aangenomen voor de clip en begint verliefd te worden op Jim. Loopt 

het goed af met Melissa en kunnen haar vrienden haar redden? 

- Jaar: 2006 

- Duur: 108 minuten 

- Doelgroep: jongeren vanaf 12 jaar 

 
6.5.3 Overzicht secundair onderwijs 

a) Grass 

- Het verhaal: 

Grass is een documentaire over de geschiedenis van de criminalisering van 

cannabis in de Verenigde Staten. Elk jaar worden er honderdduizenden 

Amerikanen gearresteerd voor het gebruik van cannabis.  

 

- Jaar: 1999 

- Duur: 80 minuten 

- Doelgroep: jongeren vanaf 14 jaar 

- Verwerking: lespakket “Maat in de Shit” of gesprek rond wetgeving.  

 

b) 28 days 

- Het verhaal: 

Gwen Cummings (Sandra Bullock) is een party-animal die er samen met haar 

vriendje een woest uitgaanspatroon op nahoudt (veel drank en pillen). Haar 

leven neemt een radicale wending als ze wordt veroordeeld tot een afkickkuur 

van 28 dagen in een kliniek.  

- Jaar: 2000 

- Duur: 126 minuten 

- Doelgroep: jongeren vanaf 14 jaar 

 

 

 

http://www.vad.be/materiaal/lespakketten/maat-in-de-shit.aspx
http://www.druglijn.be/drugs-abc/cannabis/wetgeving.aspx
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c) Maria Full of grace 

- Het verhaal: 

Colombia. De zeventienjarige Maria woont samen met haar grootmoeder, 

moeder, zus en neefje in een klein huisje. Ze werkt op een 

bloemenkwekerij waar ze doornen van rozen verwijdert, 's avonds 

droomt ze van een ander leven. Haar familie rekent op haar uiterst magere salaris. 

Wanneer ze te horen krijgt dat ze zwanger is, breekt ze met haar vriendje. Tijdens een 

trip naar Bogota leert ze een kerel kennen, die haar vertelt dat ze een pak geld kan 

verdienen als drugkoerier. Maria twijfelt, maar besluit toch haar kans te wagen.  

- Jaar: 2004 

- Duur: 102 minuten 

- Doelgroep: jongeren vanaf 14 jaar 

 

d) Human Traffic 

- Het verhaal: 

Het verhaal wordt verteld door de ogen van Jip (John Simms). Hij heeft een saaie job in 

een jeans winkel en kijkt uit naar de vrijdag en de 48 uur van het weekend waarin hij 

volledig "scheef" gaat. Zijn beste vriend is Koop (Shaun Parkes), een zwarte rappende 

deejay in een muziekwinkel. Koop heeft last van paranoïde en denkt dat zijn voortdurend 

flirtende vriendin, Nina (Nicola Reynolds), hem zal bedriegen. Nina's beste vriendin is 

Lulu (Lorraine Pilkington), een blonde Ierse met een vlijmscherpe tong die denkt dat alle 

mannen klootzakken zijn. Moff (Danny Dyer) zorgt voor de nodige chemicaliën en bevind 

zich voortdurend in een roes. Samen storten ze zich in een met drugs gevuld weekend.  

- Jaar: 2000 

- Duur: 99 minuten 

- Doelgroep: jongeren vanaf 16 jaar 

 

e) Requiem For A dream 

- Het verhaal: 

Drugs. Ze verteren je geest, je lichaam en je ziel. Eens verslaafd, ben je 

serieus verslaafd. Vier mislukkelingen doen hun best om te slagen in de 

wereld, maar falen. Ze worden elk verslaafd aan een drug.  Niettegenstaande 

hun aspiraties om te slagen, verdrinken ze in hun verslavingen, ze worden meegesleurd 

in een neerwaartse spiraal waar geen ontkomen aan is.  

- Jaar: 2001  

- Duur: 102 minuten 

- Doelgroep: jongeren vanaf 16 jaar 

- Verwerking: lespakket “Unplugged” 

http://www.desleutel.be/professionals/preventieaanbodvoorleerkrachten/secundair/didactischmateriaal
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f) Candy 

- Het verhaal: 

De mooie en sexy Candy (Abbie Cornish) ontmoet de roekeloze Dan 

(Heath Ledger). De twee worden zo verliefd op elkaar dat niets hen in de 

weg kan staan. Op een gegeven moment zijn ze totaal blut, maar door 

hun liefde blijven ze positief over de toekomst. Zelfs de heroïne die ze af en toe 

gebruiken, heeft geen invloed op hun levensgeluk. Als op een gegeven moment het 

heroïnegebruik toeneemt, hebben ze hun paradijselijke leventje niet meer in de hand. 

- Jaar: 2006 

- Duur: 108 minuten 

- Doelgroep: jongeren vanaf 16 jaar 

 

g) A Scanner Darkly 

- Het verhaal: 

A Scanner Darkly is een animatiefilm van Richard Linklater gebaseerd 

op de roman van Philip K. Dick. De film vertelt een verhaal over 

identiteit en bedrog in een nabije toekomst die constant onder 

hoogtechnologische politiebewaking staat tijdens een drugsepidemie. De film werd eerst 

digitaal gefilmd en dan vervolgens geanimeerd door gebruik te maken van een 

geïnterpoleerde rotoscoop, wat de film zijn uitzonderlijke “look” geeft.  

- Jaar: 2006 

- Duur: 100 minuten 

- Doelgroep: jongeren vanaf 16 jaar 

 

h) Andere films: 

Traffic, Half Nelson, Fear And Loathing in Las Vegas, Black Tar Heroïn, Basketball Diaries, 

When A Man Loves A Woman, Leaving Las Vegas, Christianne F. … 
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