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VOORwOORd

Beste directies en onderwijzend personeel,

Naar goede gewoonte willen we vanuit de stad scholen ondersteunen in het werken 
rond alcohol en andere drugs op school. 

Onze ondersteuning bestaat uit:  
advies & informatie bieden,  
coaching/begeleiding van een drugbeleid,  
infosessies en vormingen voor onderwijzend personeel organiseren,  
preventieactiviteiten voor de leerlingen bundelen,  
de twee vroeginterventieprogramma’s ViDA (CGG NWVL) en VIP (De Sleutel) onder-
steunen en bekendmaken.

We willen dus niet alleen ondersteuning bieden op vlak van preventie, maar ook 
beleidsmatig en op vlak van de begeleiding van jongeren die alcohol en/of andere 
drugs (problematisch) gebruiken. Hiervoor heeft de werkgroep onderwijs opnieuw 
een aanbod uitgewerkt voor het komende schooljaar 2015-2016. Dit aanbod werd 
gebundeld in deze brochure en stel ik dan ook met plezier aan u voor.

Meteen wil ik van de gelegenheid gebruik maken om alle directies, leerkrachten, 
internaatmedewerkers, opvoeders, leerlingenbegeleiders en ander schoolpersoneel 
te bedanken voor hun inspanningen om jongeren kennis, vaardigheden en attitudes 
bij te brengen opdat ze een gezonde keuze maken inzake het gebruik van alcohol en 
andere drugs.

Met beleefde groet,

Renaat Landuyt
Burgemeester
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1. AAnBOd Op VLAk VAn STRuCTuRELE pREVEnTIE

Experten geven aan dat effectieve preventie een beleidsmatige aanpak ver-
eist, gekaderd binnen het pedagogisch project van de school, met aandacht 
voor 3 pijlers m.n.: regelgeving, begeleiding, educatie en structurele maatre-
gelen (VAD, VIGez, 2013). 

Het is dan ook belangrijk om als school een “Tabaks-, alcohol- en drugbeleid” 
(kortweg een TAD-beleid) of een “Drugbeleid Op School” (DOS genaamd) op te 
maken dat niet louter uit regelgeving bestaat, maar dat gebaseerd is op die 3 
pijlers.

 
Stad Brugge en haar partners bieden daarom, in kader van structurele preven-
tie ondersteuning bij de opmaak en actualisatie van een tabaks-, alcohol- en 
drugbeleid op school.

CONCREET HOUDT DEZE ONDERSTEUNING IN:

1.1. Om de school in de opmaak of evaluatie van hun DOS of TAD-beleid te onder-
steunen biedt Stad Brugge gratis een coach van de preventiedienst aan. Deze 
begeleidt de werkgroep doorheen dit proces door inhoudelijke expertise en 
methodieken aan te bieden. Op die manier streven we naar een eindproduct 
op basis van een consensus binnen de verschillende meningen van het school-
team.

1.2. Wie graag zelfstandig aan de slag wil zonder coach, kan het Draaiboek Drug-
beleid op school van VAD1 opvragen bij de preventiedienst. Dit zowel voor het 
voltijdsonderwijs, centra DBSO als voor in de leertijd.

1.3. Om te weten of uw beleid nood heeft aan een actualisatie werd een check-
list DOS (drugbeleid op school) opgesteld, zodat u zelfstandig aan de 
hand van dit instrument kunt nagaan of een actualisatie aan de orde is.  
Een digitale versie van deze checklist DOS vindt u terug op www.brugge.be  of kan 
gratis opgevraagd worden bij de preventiedienst.

1 VAD = Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen. Zij zijn het Vlaamse expertise en onderzoekscentrum i.k.v. drugspreventie 
en – hulpverlening.

1.4. Benieuwd hoe het gebruik binnen uw schoolpopulatie zich situeert? De VAD2-
leerlingenbevraging biedt de school een zicht op het middelengebruik van 
de leerlingen (frequentie en hoeveelheid van gebruik, motieven, houding van 
vrienden, beschikbaarheid van illegale drugs,...). De bevraging is bovendien 
opgesteld volgens de pijlers van een drugbeleid (regelgeving, begeleiding, 
educatie en structurele maatregelen) en geeft de school over elk van deze on-
derdelen informatie waarmee ze haar beleid kan uitwerken of bijsturen. Deel-
nemende scholen ontvangen een rapport op maat van de school en worden 
uitgenodigd voor een vorming.

Scholen die meer info wensen of zich willen inschrijven, kunnen contact opnemen 
met Sarah Melis (t 02 422 03 01 of sarah.melis@vad.be).

1.5. Ook biedt de preventiedienst ondersteuning bij de uitwerking van de pijler 
drugeducatie en preventie op school. De drugcoördinator biedt inhoudelijke 
informatie over bestaand materiaal en biedt advies of actieve medewerking 
aan de werkgroep van de school die deze drugeducatie uitwerkt. Deze werk-
groep bestaat idealiter uit een aantal leerkrachten per graad die samen het 
drugs educatieve aanbod van de school per graad opmaakt en afstemt, zodat 
overlappingen of hiaten vermeden kunnen worden.

1.6. VIGez en VAD hebben samen een leerlijn opgemaakt voor het basis- en secun-
dair onderwijs, zodat scholen weten welke kennis, vaardigheden en attitudes 
aan bod moeten komen in de verschillende graden en per thema. 

Een digitale versie van deze leerlijn is terug te vinden op www.brugge.be, via 
www.vad.be of ze kan digitaal opgevraagd worden bij de preventiedienst.

1.7. Specifiek voor BuSO scholen: uitwerking preventieproject. Stad Brugge 
voorziet gratis een coach van De Sleutel Gent, die de BuSO school kan onder-
steunen bij de vertaling van het bestaand materiaal naar de doelgroep en de 
uitwerking van het educatief aanbod op school voor de 3 graden. Inschrijven 
hiervoor kan via de preventiedienst.

2 Idem
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2. AAnBOd Op VLAk VAn pERSOOnSgERICHTE pREVEnTIE:
Vorming 1 = Productinformatie: inzicht in de thematiek.
Lesgever: Drugcoördinator preventiedienst Brugge
In deze vorming krijgen de deelnemers 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 worden 
besproken. Na deze vorming hebben de deelnemers een ruime kennis van de 
diverse producten die er op de drugmarkt zijn. Ze kennen de invloed van drugs 
op het functioneren, de risico’s op korte en lange termijn en kunnen signalen 
die wijzen op gebruik herkennen. 

Vorming 2 = Praten over (il)legale drugs.  
Overzicht van het didactisch materiaal.
Lesgever: Drugcoördinator preventiedienst Brugge
Leerkrachten die de opdracht krijgen om te werken rond het thema alcohol en 
andere drugs in klasverband, vragen zich soms af wat de beste aanpak is. Met 
deze vorming reiken we een aantal handvatten aan. De deelnemers krijgen een 
overzicht van het bestaande preventiemateriaal, gaan zelf aan de slag met de 
verschillende methodieken en wisselen ideeën en ervaringen uit met andere 
deelnemers. Daarnaast kennen ze de voorwaarden waaraan drugeducatie moet 
voldoen om een effectief preventieproject of les rond alcohol en andere drugs 
op te bouwen.

Vorming 3= Hoe omgaan met (vermoedens van) alcohol-  
en/of druggebruik bij leerlingen.
Lesgever: Preventiewerker –ViDA medewerker CGG Noord-West-Vlaanderen
Tijdens deze vorming ligt de nadruk op de vraag: “Wat doe je als je denkt/weet 
dat een leerling (il)legale drugs gebruikt?” De deelnemers van deze vorming 
krijgen zicht op de signalen van (il)legaal druggebruik die wijzen op problema-
tisch gebruik. Ze krijgen inzicht in de begrippen als ‘misbruik’ en ‘problema-
tisch gebruik’, net zoals de cirkel van gedragsverandering. Er worden hand-
vatten aangereikt om vermoedens bespreekbaar te maken en de deelnemers 
kennen het bestaande hulpaanbod voor hun doelgroep. 
Deze vorming is geschikt voor CLB-medewerkers, leerlingenbegeleiders en 
anderen die de begeleiding van leerlingen individueel opvolgen.

Duur: 3uur (inclusief pauze)
Prijs: gratis
Deelnemers kunnen zich inschrijven voor één of meerdere vormingen.

Persoonsgerichte preventie wil zeggen: activiteiten die zichtbaar zijn voor de doel-
groep (leerlingen), waarbij er interactief op een informerende of vormende wijze 
gewerkt wordt. Deze activiteiten kunnen rechtstreeks naar de leerlingen gericht zijn 
of onrechtstreeks via het onderwijzend personeel of hun ouders/voogden.

Stad Brugge en haar partners biedt, in kader van persoonsgerichte preventie, 
een aanbod voor onderwijzend personeel, ouders en de leerlingen.

2.1. Voor onderwijzend personeel:

a) Infosessies op vraag van een school of meerdere scholen
Uw school kan een gratis infosessie over een specifiek druggerelateerd the-
ma aanvragen bij de preventiedienst. Een infosessie duurt ongeveer tussen 
de 30 en 90 minuten. Het aantal deelnemers is onbeperkt. Methodisch gezien 
brengt een spreker zijn verhaal waarbij hij/zij minimale interactie zoekt met 
het publiek. Deze infosessies kunnen georganiseerd worden tijdens een per-
soneelsvergadering, een pedagogische studiedag of tijdens/na de schoolu-
ren. 
Mogelijke thema’s voor schoolpersoneel kunnen zijn: ‘Jongeren en drugs, De 
invloed van cannabis op de hersenen’, ‘Een drugbeleid op school, wat houdt 
dit in?’, ‘Wat met kinderen van druggebruikende ouders?’, ‘Drugtesten, wat 
mag een school doen?’…

b) Vormingen op vraag van een school of scholen
Uw school kan een gratis vorming over alcohol en andere drugs aanvragen 
bij de preventiedienst. Dit aanbod kan gebracht worden tijdens een pedagogi-
sche studiedag of op andere vormingsmomenten na de schooluren.
Er worden 3 standaard vormingen (elk van 3uur) voor het onderwijs aange-
boden: 

1. Productinformatie: inzicht in de thematiek 
2. Praten over (il)legale drugs in de klas. Overzicht van het didactisch  ma-

teriaal. 
3. Hoe omgaan met (vermoeden van) alcohol- en/of druggebruik bij leerlin-

gen.

» Meer uitleg over de inhoud van deze vormingen staat in het kader.
Er kan echter ook een vormingsaanbod uitgewerkt worden op basis van de 
noden/vragen van de leerkrachten/school zelf. Dit laatste aanbod kan 2 t.e.m. 
6 uur duren, afhankelijk van de gekozen uren en/of mogelijkheden.

Deze vormingen worden ook opgenomen in het nascholingsaanbod van de scholenge-
meenschappen Sint-Donaas, Sint-Maarten en het gemeenschapsonderwijs. 

Vorming 1= 7/10/15, vorming 2 = 21/10/15 en vorming 3= 18/11/15 
telkens van 14u-17u @ Braambergstraat 15 (Brugge) 

Inschrijven op dit aanbod kan via de scholengemeenschap.



 10  11 

2.2 Voor ouders
Universele preventie is slechts effectief als ook de ouders betrokken worden 
(VAD).  Een school kan de ouders betrekken door hen op de hoogte te stellen 
van de alcohol- en drug educatieve lessen of de projectdag dat rond dit thema 
georganiseerd wordt. Indien de school wenst de ouders te ondersteunen in 
hun pedagogische taak (m.n.: het opnemen van het thema alcohol en andere 
drugs binnen hun opvoeding), dan kan dit op drie manieren:

a) Via het verspreiden van een informatieve brochure. 
Er bestaan drie brochures voor ouders: “Drinken is geen kinderspel” (Stad 
Brugge), “Jongeren en druggebruik. Een leidraad voor ouders” (Provincie 
West-Vlaanderen) en “Als kleine kinderen groot worden.” (VAD). Deze bro-
chures kunnen opgevraagd worden bij de preventiedienst (zolang de voorraad 
strekt) of besteld worden via de website van VAD (www.vad.be  materiaal). 

b) Via het organiseren van een infosessie “Jongeren en drugs”
De school of de ouderraad kan een infosessie “Jongeren en drugs” aanvragen 
bij de preventiedienst. Deze 2 uur durende infosessie (inclusief pauze) biedt 
een zicht op de verschillende drugs (naam, uitzicht, werking en risico’s) en 
het druggebruik bij Vlaamse scholieren. Gratis aanbod vanuit de preventie-
dienst.
Lesgever: Drugcoördinator preventiedienst Brugge

c) Via het organiseren van een ouderavond: “Als kleine kinderen groot wor-
den.” 
Op vraag van de school kan de vormingsavond “Als kleine kinderen groot wor-
den.”, georganiseerd worden voor ouders met kinderen tussen 10-15 jaar. Dit 
is een gezinsgerichte, interactieve vorming ter preventie van tabak-, alco-
hol- en ander druggebruik bij jongeren. Centraal staat het versterken van de 
beschermende opvoedingsvaardigheden van ouders, die er mee voor zorgen 
dat jongeren gezonde keuzes maken inzake tabak, alcohol en andere drugs. 
Let wel: er wordt geen productinformatie gegeven.
De vormingsavond duurt 2,5 uur (inclusief pauze) en wordt gratis aangeboden 
door de preventiedienst. 
Lesgever: Drugcoördinator preventiedienst Brugge of medewerker Opvoedingswinkel Re-
gio Brugge

Deze vorming wordt in de maand februari 2016 in open aanbod in Brugge en 
Zeebrugge georganiseerd i.s.m. de opvoedingswinkel Regio Brugge.

2.3 Voor leerlingen i.k.v. drugeducatie
Vanuit de Werkgroep onderwijs drugs stimuleren we om in alle graden het 
thema alcohol- en andere drugs (TAD) aan bod te laten komen volgens de 
leerlijnen, opgemaakt door VIGez en VAD. Deze leerlijnen zijn digitaal te vin-
den op www.vad.be of kunnen opgevraagd worden bij de preventiedienst. 

Hierbij bieden we per graad een overzicht van mogelijke lesmappen en activitei-
ten georganiseerd door de stad en haar partners.

Voor de eerste graad: DRUGEDUCATIE IN DE KLAS
Lesmappen:

 » TABAK: “Wedstrijd rookvrije klassen”. (Logo Brugge-Oostende)
 » ALCOHOL: “Unplugged voor de 1ste graad”. (De Sleutel Gent)

Activiteit:
 » Educatief theater Join(t) us voor het 2de middelbaar (Uitgezonderd)

Voor de tweede graad: PROJECTDAG
Methodieken:

 » ALCOHOL-CANNABIS: “Unplugged voor de 2de graad”. (De Sleutel Gent)
 » ALCOHOL: Educatief spel “Rock Zero” (VAD)

Activiteit: 
 » Educatief theater Join(t) us voor de 2de graad (Uitgezonderd)

 » Film “Paradise trips” (cultuurcentrum Brugge - vzw lessen in het donker)

Voor de derde graad: DRUGEDUCATIE IN DE KLAS
Lesmappen:

 » ALCOHOL-ILLEGALE DRUGS: “Unplugged voor de 3de graad”.  
(De Sleutel  Gent)

 » ALCOHOL-CANNABIS: “Crush. Werken met jongeren rond relaties, alcohol 
en cannabis.” (VAD)

Activiteit: 
 » Touwenparcours (JAC - CAW NWVL)

 » Film “Paradise trips” (cultuurcentrum Brugge - vzw lessen in het donker)

Meer uitleg over de activiteiten is terug te vinden op de volgende pagina



 12  13 

Speeldata en locatie: 
18/01/16: voorstelling om 
10u30 en 14u @Biekorf (Sint-
jakobsstraat 20)

21/01/16: voorstelling om 
10u30 en 14u @Magdalenazaal 
(Magdalenastraat 27)

22/01/16: voorstelling om 
10u30 en 14u @Daverlo (Dries 2)

DATA VOORLOPIG ONDER 
VOORBEHOUD!!

Het stuk duurt 45 minuten zonder pauze. Na de voorstelling volgt een korte nabe-
spreking en voorstelling van het JAC Brugge. 

Deze voorstellingen zijn voor leerlingen van het 2de jaar (1ste graad) en de 2de 
graad. Er wordt een gratis avondvertoning op vrijdag 22/01/16 om 20u voorzien 
voor de ouders in de theaterzaal van Daverlo (Dries 2). 

De kostprijs bedraagt €3 per leerling, ouders/begeleidende leerkrachten mo-
gen gratis deelnemen. Inschrijven is verplicht en kan bij de preventiedienst Stad 
Brugge.

 → Kennismakingsmoment educatief theater Join(t) us: het is de eerste 
keer dat deze voorstelling wordt geboekt door de preventiedienst. Daarom 
organiseren we een kennismakingsmoment voor leerkrachten die dit stuk 
nabespreken in hun lessen. We brengen het stuk (gedeeltelijk) en bespre-
ken het lesmateriaal. De deelnemers krijgen de extra achtergrond-infor-
matie over alcohol en drugs, dat ze nodig hebben voor de nabespreking in 
klas. De infosessie gaat door op 30 september 2015 van 14u tot 16u in de 
vergaderzaal 1ste verdieping, Braambergstraat 15, Brugge. Dit aanbod is 
gratis, maar inschrijven is verplicht via niek.vanmaeckelberghe@brugge.
be.  

a) De drugskoffer:

Voor onderwijzend personeel en collegae

De school kan gratis voor een 
bepaalde periode “De drugs-
koffer Onderwijs” ontlenen bij 
de preventiedienst. Deze koffer 
biedt een overzicht van het 
bestaande educatief materiaal 
inzake tabak, alcohol en 
andere drugs voor de 3 graden 
van het secundair onderwijs. 

Door de inhoud kunnen leer-
krachten geprikkeld worden 
om zelf aan de slag te gaan 

met dit materiaal of zich hierdoor laten inspireren bij de opmaak van hun les of 
projectdag op school. Wie deze koffer wenst uit te lenen, kan hiervoor terecht bij 
de preventiedienst Brugge.

b) Activiteit: Educatief theater Join(t) us (Uitgezonderd) 
Voor 2de jaar en 3de middelbaar

“Goedenavond beste kijkers. Welkom bij een nieuwe aflevering van ‘Telefacts’. Van-
avond slechts één onderwerp. We brengen u het verhaal van Jasper, de 18-jarige 
jongen uit Antwerpen die samen met zijn vriendin Lotte hopeloos verloren liep in het 
labyrint van drugs, feestjes, alcohol en trips. 

Dat daar vorige week abrupt een einde aan kwam, had iedereen zien aankomen, be-
halve zijzelf. Jasper is bereid zijn verhaal met ons te delen.” Wat volgt, is een beklij-
vende mix van getuigenissen en flashbacks.”

Niet enkel het - jammer genoeg - herkenbare verhaal zorgt dat deze voorstelling 
dicht bij de jongeren staat, ook de structuur leidt tot een bijzonder hoge betrok-
kenheid van het publiek. Ze kijken als het ware live naar een gekend televisiepro-
gramma. De acteurs stappen voortdurend in en uit de reportage en spelen met de 
grenzen van realiteit en fantasie (trips), heden en verleden. 

Deze voorstelling van Uitgezonderd is een ideale instap voor een gesprek tussen 
jongeren, ouders en leerkrachten, over de invloed van druggebruik op relaties. 
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c)  Activiteit: Touwenparcours (JAC - CAW NWVL) 
Voor 3de graad 

Dit aanbod van JAC CAW Noord-West-Vlaanderen wil jongeren op een actieve ma-
nier laten kennismaken met zichzelf, hun eigen grenzen en sociale vaardigheden. 
Ze worden aangezet tot reflectie over zichzelf en hun leeftijdsgenoten door als 
groep een touwenparcours af te leggen. De klemtoon ligt hier vooral op het erva-
ringsgericht leren. Telkens wordt er op het moment zelf de link gemaakt tussen 
wat ze doen en sociale vaardigheden, weerbaarheid en drugpreventie. Dit aanbod 
bestaat uit een volledig dagprogramma (touwenparcours @barrièrestraat 14 in 
Brugge) met de mogelijkheid tot een verdiepende vorming van 2 uur maximum 2 
weken later op school.

In de verdiepende vorming worden de jongeren geïnformeerd over alcohol en 
cannabis. Welke risico’s het gebruik met zich meebrengt, maar vooral ook welke 
invloed dit gebruik kan hebben op relaties. Ze worden uitgedaagd om stil te staan 
bij enkele situaties en reflecteren over hun eigen grenzen rond gebruik binnen 
een (vriendschaps)relatie. Tijdens deze vorming wordt telkens terug verwezen 
naar hun ervaringen inzake sociale vaardigheden die ze opgedaan hebben tijdens 
het touwenparcours.

Er wordt gewerkt met klasgroepen van minimum 12 leerlingen en maximum 25 
leerlingen. Inschrijven of inlichtingen m.b.t. de prijs kunnen verkregen worden via 
jac.brugge@cawnoordwestvlaanderen.be.

d) Activiteit: Film “Paradise Trips”  
(cultuurcentrum Brugge - vzw lessen in het donker) 

Voor 2de en 3de graad

Deze Vlaamse film van Raf Reyntjens (2015) vertelt het verhaal van buschauf-
feur Mario. Hij heeft zijn hele carrière gepensioneerden naar het warme zuiden 
gebracht. Op de vooravond van zijn eigen pensioen moet hij tegen zijn zin nog een 
kleurrijke bende jongeren naar een festival in Kroatië brengen. 

De alternatieve passagiers dragen een pro-houding ten aanzien van cannabis en 
druggebruik. Dit zorgt voor heel wat conflicten met de conservatieve buschauf-
feur, maar ook met de 8 jarige zoon van één van de passagiers. De nood aan vrij-
heid tegenover de nood aan regels en grenzen wordt mooi in beeld gebracht en dit 
binnen de 3 generaties.

Paradise Trips is een hartverwarmende debuutfilm. Een film met frisse beelden, 
leuke visuele gimmicks, een schitterend decor en een magistrale cast waarin je 
drie generaties vertegenwoordigd ziet (met glansrollen voor grootvader Gène Ber-
voets, vader Jeroen Perceval en zoon Cédric Van Den Abbeele).  De film doet je als 
kijker nadenken over je eigen gezinscontext en opvoeding, je waarden en normen, 
regels en vrijheid! Een toegankelijke film die veel gespreksstof oplevert. 

Het thema drugs staat niet centraal in de film, maar is wel aanwezig, waardoor dit 
thema mee opgenomen kan worden in de nabespreking.
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Deze film wordt in cinema Lumière (Sint-Jakobsstraat 36, Brugge) aangeboden 
door het cultuurcentrum Brugge i.s.m. vzw Lessen in het donker op 12 januari 
2016 (10u) en 14 januari 2016 (14u) voor de 2de en 3de graad van het secundair 
onderwijs. De toegangsprijs bedraagt €4 per leerling (€5 per leerling indien men 
een nagesprek wenst met regisseur Raf Reyntjes). Er wordt geen toegangsprijs 
voor leerkrachten gevraagd.

Inschrijven kan vanaf 14 september 2015 tot en met 1 oktober 2015 via het cul-
tuurcentrum Brugge. Meer informatie is terug te vinden op www.ccbrugge.be 
onder de rubriek scholen.

 → Visiedag lessen in het donker: Op 12 september 2015 biedt Lessen in 
het donker een visiedag aan in de voormiddag. Hierbij tonen ze gratis hun 
programmatie aan leerkrachten en laten ze kennismaken met het educatief 
materiaal dat bij de diverse films horen. Meer informatie is terug te vinden 
op www.ccbrugge.be onder de rubriek scholen.

 → Infosessie Paradise Trips voor leerkrachten: Op 23 september 2015 
van 14u – 15u30 is er een infosessie Paradise Trips voor de leerkrachten die 
wensen te werken met deze film. Er wordt extra informatie gegeven over de 
lesmap. Leerkrachten krijgen handvatten om deze film te bespreken en de 
link te maken met drugpreventie. Ook wordt extra achtergrondinformatie 
over alcohol en andere drugs meegegeven. Dit aanbod is gratis, maar in-
schrijven is verplicht via: niek.vanmaeckelberghe@brugge.be. 

3. AAnBOd VOOR dE BEgELEIdIng VAn gEBRuIkEndE LEERLIngEn 
 

(geïndiceerde preventie)

Als leerlingen reeds alcohol en/of drugs problematisch gebruiken dan heb-
ben ze geen boodschap meer aan de universele preventie voor jongeren in het 
algemeen. De boodschappen of methodieken die bij deze doelgroep gebruikt 
worden, moeten aangepast zijn aan hun specifieke situatie. 

Dit valt onder de noemer geïndiceerde preventie.

Stad Brugge ondersteunt het preventie aanbod van het Centrum voor Geeste-
lijke Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen (CGG NWVL) en Dagcentrum 
De Sleutel Brugge, gericht naar jongeren met een (beginnend-)problematisch 
gebruik. 

Beide organisaties bieden een vroeginterventieprogramma aan: ViDA (CGG NWVL) 
en VIP (De Sleutel) genaamd. Dit preventieve aanbod bestaat uit psycho-educatie 
en ervaringsgericht lerende activiteiten voor jongeren uit het Secundair onderwijs. 
Deze jongeren hebben reeds alcohol en/of andere drugs gebruikt en hun omge-
ving is bezorgd over dit gebruik. Deze jongeren zijn nog niet in contact gekomen 
met de drughulpverlening en hebben (vaak) zelf geen probleembesef. 

De doelstelling van vroeginterventieprogramma’s is jongeren te motiveren om 
stil te staan bij hun gebruik zodat mogelijke risico’s op schade door hun gebruik 
vermeden of verminderd kunnen worden. De jongeren worden niet gedwongen om 
hun gebruik te stoppen. Dit is hun eigen keuze. Via ViDA of VIP kunnen ze deze 
keuze meer doordacht maken, met correcte informatie en verruimde inzichten. 
Mogelijks kunnen ze na het programma de beslissing nemen om zich verder te 
laten begeleiden binnen de (drug)hulpverlening.

3.1.  ViDA: Vroeginterventie Drugs en Alcohol
Voor jongeren met een beginnend-problematisch gebruik biedt CGG Noord-
West-Vlaanderen een programma aan bestaande uit 5 contactmomenten van 
telkens 1 uur. Dit aanbod wordt ofwel in groep ofwel individueel aangeboden. 
Aanmeldingen gebeuren door de school, het CLB, ouders, de politie, jeugd-
werkers en andere hulpverleners via: preventieTAD@cgg.be of 059 500 500. 

 → Vermeld expliciet dat het om een ViDA aanmelding gaat.
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4. kALEndER3.2. VIP: VroeginterventieProject
De Sleutel te Brugge richt zich met het VIP op jongeren tussen de 15 en 18 
jaar oud met problemen als gevolg van illegaal middelengebruik waarbij de 
motivatie tot hulpverlening ontbreekt.  Hierbij wordt een groepsprogramma 
van 2 dagen per week aangeboden met een duur van 9 weken.  Dit program-
ma is intensiever dan ViDA, waarbij men zich richt tot jongeren met een reeds 
gevorderd gebruik. Tijdens VIP wordt er ook gewerkt met de context van de 
jongere. 

Aanmeldingen via de school, het CLB, jeugdwerkers of andere hulpverleners 
kunnen via: 
lies.van.hauwenhuyse@fracarita.org (0477 96 11 48) 
ruben.de.schepper@fracarita.org  (0477 96 11 48). 

September ‘15 Januari ‘16 April ‘16

Start groep 1 VIP Start groep 2 VIP Start groep 3 VIP

12/09/15: Visiedag Les-
sen in het donker (film 
Paradise trips) @lumière 
(voormiddag)

12/01/16: Film Paradise trips @ Lumière 
voor 2de en 3de graad (om 10u)

23/09/15: infosessie film 
Paradise Trips @Braam-
bergstraat 15 (van 14u-
15u30)

14/01/16: Film Paradise trip @Lumière voor 
2de en 3de graad (om 14u)

30/09/15: infosessie edu-
catief theater Join(t)it @
Braambergstraat 15 (van 
14u-16u)

18/01/16: Toneel Join(t) us 
voor 2de-3de middelbaar @ biekorf (om 
10u en 14u)

21/01/16: Toneel Join(t) us voor 2de-3de 
middelbaar @ magdalenazaal (om 10u en 
14u)

22/01/16: Toneel Join(t) us voor 2de-3de 
middelbaar @ Daverlo (om 10u en 14u)

22/01/16: Toneel Join(t) us voor ouders van 
de 2de en 3de graad @ Daverlo (om 20u)

Oktober ‘15 Februari ‘16 Mei ‘16

7/10/15: vorming 1 voor 
onderwijzend personeel

Ouderavond “Als kleine kinderen groot 
worden” @Brugge

21/10/15: Vorming 2 voor 
onderwijzend personeel.

Ouderavond “Als kleine kinderen groot 
worden” @Zeebrugge

Dag van de jeugdbeweging

November ‘15 Maart ‘16 Juni ‘16

18/11/15: Vorming 3 voor 
onderwijzend personeel

4/03/16: 100-dagen viering Relax en einde exa-
men

December ‘15

Relax en einde examen

Aanbod het ganse schooljaar:
 → ViDA (CGG N-W-Vl): individuele gesprekken
 → Aanbod JAC: Crush + touwenparcours
 → Ontlening drugskoffer onderwijs (Preventiedienst Brugge)
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COnTACTgEgEVEnS

Wie wil ingaan op één of meerdere activiteiten uit bovenstaand aanbod,  
contacteert hiervoor best de drugcoördinator van de preventiedienst. 

Haar contactgegevens zijn:

Niek Vanmaeckelberghe
Drugcoördinator
Preventiedienst

Blinde-Ezelstraat 1
8000 Brugge

t 050 44 80 68
niek.vanmaeckelberghe@brugge.be 

www.brugge.be


