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Workshop Workshop Workshop Workshop ---- AlcoholAlcoholAlcoholAlcohol
Studiedag gezonde school 17/03/2017 

Joyce Borremans

InhoudInhoudInhoudInhoud

• Leerlijn TAD

• Kennistest alcohol Druglijn

• Lespakketten: 

• Rock Zero

• Crush

• Alcohol zonder boe of bah

Leerlijn: alcoholLeerlijn: alcoholLeerlijn: alcoholLeerlijn: alcohol
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Kennistest DruglijnKennistest DruglijnKennistest DruglijnKennistest Druglijn
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Lespakketten: alcoholLespakketten: alcoholLespakketten: alcoholLespakketten: alcohol

Rock ZeroRock ZeroRock ZeroRock Zero

• Spelvorm

• Doelgroep: 14- tot 16-jarigen (max. 25)

• Materiaal: (€ 8 of gratis downloadbaar)

• Spelbord met 3 rondes:

1) Feiten en fabels

2) Vrienden en ik

3) In beeld

• Doelstelling:

• Spelenderwijs nadenken over hun 
alcoholgebruik en dat van hun peers

• Kennis & attitudes verfijnen
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• Spelronde 1: Feiten en fabels

• Na de optredens eet Wout nog een pita met zijn vrienden. Hij denkt dat hij hierdoor 
sneller nuchter wordt. Heeft Wout het bij het rechte eind? (2)

• Je bent op de festivalweide met je vrienden. Wie zal, wanneer ze hetzelfde drinken, 
de effecten van alcohol het sterkst voelen? (5)

a) Charlotte, 16j, 1m65, 55kg

b) Wout, 35j, 1m74, 78kg

c) Ze zullen de effecten even sterk voelen

• Je vriend heeft teveel gedronken op de festivalwei. Je wil hem helpen om snel weer 
nuchter te worden. Wat doe je? (6)

a) Je laat hem een liter water drinken

b) Je heeft hem iets te eten

c) Je laat hem koffie drinken

d) Er bestaan geen middeltjes om snel te ontnuchteren

• => Doe-opdracht voor de 2 hoogst scorende groepen: pictionary

• Spelronde 2: Vrienden en ik

• Lotte (17), Stef (18) en Hannes (18) zijn ook op het festival. Zij amuseren zich 
geweldig, zonder veel alcohol. Zijn zij een uitzondering of juist niet? hoeveel alcohol 
denk jij dat de meeste 17-18-jarigen drinken op een zaterdagavond? (4)

a) De meesten drinken 4 glazen of minder op een avond

b) De meesten drinken 4 tot 6 glazen op een avond.

c) De meesten drinken meer dan 6 glazen op een avond.

• Jullie zitten op de festivalweide naast een groep jongens die goed aan het doordrinken 
zijn. Ze hebben flessen sterkedrank binnengesmokkeld. Om, zoals ze zelf zeggen ‘de 
dag nog wat leuker te maken’. Je vriend (-16) vindt dit best leuk en wil meedrinken. 
Overtuig hem om dit niet te doen. (5)

• Je bent met een oudere vriend meegereden naar het festival. Het laatste optreden 
eindigde met een echte climax, het was een geweldige dag. Jij wil naar huis 
vertrekken, maar je merkt dat je vriend (met wie jij terug naar huis zou rijden) 
duidelijk te veel gedronken heeft. Hoe los jij dit op? (7)

• => Doe-opdracht voor de 2 hoogst scorende groepen: Zeg eens euh, over fuiven 
spreken zonder de woorden ‘muziek’ en ‘drinken’ te gebruiken.

• Spelronde 3: In beeld

• Je woont in de buurt van het festivalterrein, dus na de optredens gaan jij en je 
vrienden niet naar de camping, maar gewoon naar huis. Jullie rijden met de fiets ook 
al hebben jullie gedronken. Mag dit? (1)

a) Ja, je mag nog fietsen, ongeacht hoeveel je hebt gedronken.

b) Neen, met de fiets rijden mag niet als je te veel gedronken hebt. Je kan hiervoor 
een boete krijgen.

• Een vriendin vertelt je in vertrouwen dat haar vader veel drinkt en dat dit thuis soms 
voor problemen en spanningen zorgt. Hoeveel jongeren onder de 15j, (in België) 
hebben een vader of moeder met een alcoholprobleem? (4)

a) Ongeveer 9 000 (1 op 200)

b) Ongeveer 18 000 (1 op 100)

c) Ongeveer 180 000 (1 op 10)

• Op het festival zie je overal de boodschap ‘Begin niet te vroeg: -16 geen alcohol, -18 
geen sterkedrank’. De wet zegt dat je aan jongeren onder de 16j geen alcohol mag 
verkopen, schenken of aanbieden. Ook jij mag dus geen alcohol bestellen op café of 
kopen in de supermarkt of (nacht)winkel. Waarom niet, denk je?

• => Doe-opdracht voor de 2 hoogst scorende groepen: 3min tijd om zoveel mogelijk 
alcoholmerken op te schrijven. Elke groep noemt om de beurt een drank op die zij 
vooraf noteerden.
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CrushCrushCrushCrush

• 5 losse methodieken

• Doelgroep: 16- tot 18-jarigen

• Materiaal: 1 lerarenbundel + 4 filmpjes (€ 5 of gratis downloadbaar)

• Doelstelling:

• Informatie bieden over alcohol en cannabis

• Inzicht in normen en waarden rond alcohol- en cannabisgebruik binnen 
relaties

• Omgaan met moeilijke (aanbod-/relationele) situaties

• Leren stellen van grenzen in alcohol- en cannabisgebruik binnen een relatie

CrushCrushCrushCrush: I : I : I : I likelikelikelike

• Vind je dit meisje 
aantrekkelijk?

• Zou je ermee uitgaan?

• Hoe denk je dat zij omgaat 
met alcohol en drugs?

• Denk je dat zij snel flirt of 
anderen probeert te 
versieren?

• Hoe denk je dat dit meisje 
in een relatie staat?

• Had je dit verwacht? Had je 
vooroordelen? Hoe sta je nu 
tegenover haar?

• Heb je zelf al meegemaakt 
dat iemand op facebook
anders was dan je eigenlijk 
verwachtte?

• Wat denk je over het 
alcohol- of cannabisgebruik 
van dit meisje?

• Zou je dit gedrag door de 
vingers zien, mocht je erg 
verliefd zijn?

• Hoe zou je reageren mocht 
dit gebeuren op je lief 
zijn/haar profiel?
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CrushCrushCrushCrush: : : : afterafterafterafter 12121212

• Hebben jullie al ooit zulke foto’s 
bekeken?                            

• Waren dit foto’s van mensen die je 
wel of niet kende?                 

• Is het je zelf ooit al overkomen?                                                    

• Hoe zou je reageren mocht jouw lief 
zo op foto’s staan?

CrushCrushCrushCrush: Kan dit of kan dit niet?: Kan dit of kan dit niet?: Kan dit of kan dit niet?: Kan dit of kan dit niet?
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CrushCrushCrushCrush: Doet ie het of doet ie het niet?: Doet ie het of doet ie het niet?: Doet ie het of doet ie het niet?: Doet ie het of doet ie het niet?

CrushCrushCrushCrush: Doet ie het of doet ie het niet?: Doet ie het of doet ie het niet?: Doet ie het of doet ie het niet?: Doet ie het of doet ie het niet?

Alcohol & cannabis, zonder boe of bahAlcohol & cannabis, zonder boe of bahAlcohol & cannabis, zonder boe of bahAlcohol & cannabis, zonder boe of bah

• Individueel of in groep

• Doelgroep: Jongeren met een 
verstandelijke beperking

• Materiaal: (€ 10 of gratis downloadbaar)

• 2 brochures

• Visueel materiaal

• Doelstelling:

• Bewust worden van effecten, risico’s en 
gevolgen van het gebruik van alcohol en/of 
cannabis
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Nog vragen?Nog vragen?Nog vragen?Nog vragen?

Preventiewerking Tabak, Alcohol en Drugs
Joyce Borremans | Gwen Maris| Kimberly Michiels

CGG VBO 
Kapucijnenvoer 16 – 3000 Leuven

Tel 016/85 79 79

preventieTAD@cgg-vbo.be

www.cgg-vbo.be


