
1

Preventie alcohol

in het

Basisonderwijs

Studiedag gezonde school, Logo Oost-Brabant

Gwen Maris

Preventiewerking TAD, CGG-VBO

Te vroeg?

• Primaire preventie, voorbereiding op wat gaat komen

• Leren gezonde keuzes te maken en grenzen te stellen

• Attitudevorming en sociale vaardigheden

• Puberteit = grenzen aftasten en experimenteren, waarschijnlijk ook 
met alcohol

• 19,3% van de Vlaamse kinderen heeft al vóór de leeftijd van 12j 
alcohol gedronken

• Gezondste keuze = niet drinken voor de leeftijd van 18 jaar

Lespakket: Lol zonder alcohol
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Materiaal

• Flyer ouders

• Handleiding voor de leerkracht

• Projectboek leerlingen

• Polsbandje

• Website: http://www.acoolworld.be/

• € 10, of gratis downloadbaar: www.vad.be - materialen

Doelstelling
• Kinderen steunen en stimuleren om een gezonde keuze te maken en (nog) 

geen alcohol te drinken

• Kritisch denken stimuleren

• Bewustwording van eigen houding & confrontatie met andere houdingen

• Sociale vaardigheden versterken

• Weerbaarheid vergroten

Manier
De interesse- en belevingswereld van de kinderen staat centraal, via een 
interactieve dialoog.

Doelgroep
• 3de graad lager onderwijs, met voorkeur 6de leerjaar

• Mogelijks ook bruikbaar voor 1ste jaar SO, afhankelijk van klasgroep

Ouders betrekken: flyer & website

http://www.acoolworld.be/
http://www.vad.be/
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http://www.acoolworld.be/ouders/

8 lessen

1. “Alcohol…?!?” – Introductie  

2. “Alcohol… Wie, wat, waar?” – Bewustwording: kennis

3. “Alcohol & je lichaam” – Bewustwording: risico’s en effecten 

4. “Assertivo” – Oefenen van assertief gedrag

5. “Wij zeggen nee!” – Themalied

6. “Alcohol in de media” – Kritisch omgaan met reclame

7. “Wat vond ik ervan?” – Syntheseles

8. “Lol zonder alcohol in de kijker” – Feestelijk openklasmoment

http://www.acoolworld.be/ouders/
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Het verhaal van Spike, samenvatting: 

Op het schoolfeest nemen Spike en zijn vrienden blikjes bier mee. Ze 
verstoppen het op de toiletten. Spike aarzelde, hij voelde zich schuldig 
naar zijn vader toe, die het hem expliciet verboden had alcohol te 
drinken.

Hij heeft een oogje op Takani, ze begon te dansen en in plaats van 
stiekem bier te gaan drinken, heeft hij een prachtige avond op de 
dansvloer.

2 van zijn vrienden hebben zich wel laten gaan, en liggen misselijk op 
de vloer aan de toiletten. Ze worden net niet betrapt door een 
leerkracht.

Spike komt thuis, en terwijl zijn ouders geïnteresseerd vragen hoe het 
feest was, giet zijn vader een half glas bier uit. Hij mag voor één keer 
eens proeven.

Spike denkt aan Takani, en hoe het zou geweest zijn als hij ook een 
bierwalm rond zich had hangen of misselijk zou zijn… en zegt: 

“Nee bedankt, doe mij maar liever een cola.”

• Het verhaal van Spike -> Hoe loopt het af?

• Bespreken van de inhoud:
• Waarom is Spike blij dat hij niet heeft gedronken?
• Wat vind je van zijn reactie tegenover zijn vrienden?
• Wat zou er gebeurd kunnen zijn indien Spike toch had gedronken?
• Wie herkent zich in de situatie waarbij de vader een pintje geeft aan Spike?
• Zijn er bij jullie regels of afspraken over alcohol drinken?

• Mindmap
• Waar zit alcohol in?
• Wat gebeurt er als je alcohol drinkt?
• Wanneer drinken mensen alcohol?
• Waarom drinken mensen alcohol?
• Wat zijn mogelijke gevolgen van alcohol?
• Hoe gedragen mensen zich nadat ze alcohol hebben gedronken? 

• Kringgesprek over eigen ervaringen, meningen en gevoelens, bijv.:
• Wat vind je van alcohol?
• Heb je ooit al eens alcohol gedronken?
• Wat heb je dan gedronken?
• Waarom deed je dat?
• Waar vind je alcohol?
• Weten je ouders dat je alcohol hebt gedronken?



5

• Mindmap herbekijken: deze les bekijken of het klopt

• Hoekenwerk:

1. Via www.acoolworld.be/kids opzoeken wat alcohol is en welke 
soorten dranken er bestaan

2. Alcoholgehalte zoeken op verschillende soorten flessen

3. ‘Winkelen’: wie kan er alcohol kopen, waar en wanneer?

4. Op zoek naar gerechten waar alcohol in is verwerkt

5. Het drinkgedrag van mensen onderzoeken

=> Klassikale evaluatie van de verschillende hoeken. Niet enkel 
inhoudelijk, ook vragen hoe het verlopen is.

http://www.acoolworld.be/kids
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• Terugblik verhaal les 1
• Laat de lln het verhaal navertellen

• Richtvragen:
• Hoe voelden Birdy en Kim zich na het drinken van alcohol?

• Herken je deze situatie bij mensen uit je omgeving?

• Hoe voelden zij zich? Hoe liep de situatie af?

• Gelukkig eindigde alles nog goed voor Birdy en Kim. Had het met hen anders (ernstiger) 
kunnen aflopen? 

• Verwijzen naar mindmap en doel les toelichten

• Presentatie risico’s en gevolgen alcohol (in groepjes)

• Nabespreking: inhoudelijk + hoe ging het groepswerk?
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• Wat heeft assertiviteit met alcohol te maken? 
• Verwijzen naar de vorige les.

• Nu je dit allemaal weet over alcohol, waarom zou je dan toch nog alcohol 
drinken?

• Nadenken a.d.h.v. verhaal Spike, Birdy, Kim & Takani:
• Waarom denk je dat Birdy en Kim alcohol dronken?

• Ook Spike had bijna gedronken, waarom?

• Spike zegt ‘s avonds tegen zijn papa dat hij niet wil proeven. Denk jij dat het makkelijk is 
om dat te weigeren?

• Volgende motieven dienen aan bod te komen:
• Alcohol drinken omdat het feest is

• Alcohol drinken omdat je vrienden het doen

• Alcohol drinken omdat iemand (een volwassene) jou dat aanbiedt

• => Om nee te zeggen moet je sterk in je schoenen staan, assertief durven 
zijn. En weten dat het geen feest is enkel omdat er alcohol is. Het is feest 
omdat je met je vrienden en je familie samen plezier maakt.

• Zie bladwijzer

• Herkennen van assertief gedrag
• Per duo 9 kaartjes rangschikken in 3 kolommen: 

• Subassertief

• Assertief

• Agressief

• => Welke is de beste reactie?

• Invullen assertiviteitstest (zie bundel)

• Spelen van een rollenspel
• In groepjes van 2 à 3 personen een situatie naspelen

• Afronden met enkele tips om assertiever op te treden (zie bundel)
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• Bewust worden van de ademhaling

• Themalied “Wij zeggen nee!”
• Aanleren

• Klassikaal zingen

• Verwerking

http://www.acoolworld.be/school/
http://www.acoolworld.be/school/
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• Analyse van reclame:
• Bacardi

• Martini

• Jupiler

• Campari

• De trukendoos van de reclame

• Tussentijdse evaluatie of kort individueel leermoment: 
invullen werkblaadjes

• Een reclamespot maken
• Voorstelling en feedback

https://www.youtube.com/watch?v=aY3g75FoGiQ
https://www.youtube.com/watch?v=PDhyst6Kq4U
https://www.youtube.com/watch?v=gxa6EtazH-I
https://www.youtube.com/watch?v=SfBzxUPe4Rk
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• Evaluatie project

• Inhoud herhalen d.m.v. een quiz
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• Organisatie bespreken van het feestelijk openklasmoment

• Voorbereiden van het feest

• Tussentijdse evaluatie

• Algemene repetitie

Reflectie

• Indruk van het pakket?

• Bruikbaar in jullie klassen?

• Wat is haalbaar?
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Bedankt voor jullie aandacht!
Nog vragen?

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

CGG VBO
Kapucijnenvoer 16 – 3000 Leuven

Tel 016/85 79 79

preventieTAD@cgg-vbo.be

www.cgg-vbo.be


