Vormingsaanbod Preventie Tabak, Alcohol en Drugs
Onderwijs
Preventie Tabak, alcohol en drugs (TAD) is een deelwerking van CGG Waas en Dender die zich
specifiek richt op het werken rond verslavingsproblemen (alcohol, medicatie, illegale drugs, gamen
en gokken). De preventiewerking TAD tracht zowel individuen, organisaties als het beleid te
informeren, te vormen en te coachen. Preventie TAD werkt op vraag en op maat van organisaties.
In het najaar 2016 bieden we vanuit de preventiewerking volgende vormingen/ trainingen aan:

Alcoholtraining
Alcohol behoort tot de leefwereld van heel wat jongeren. Jongeren zijn echter vatbaarder voor de
negatieve effecten van alcohol. Bovendien is het bewezen dat hoe vroeger een kind met het drinken
van alcohol begint, hoe groter de kans is dat het later een drankprobleem krijgt. Hier ligt dus een
uitdaging voor preventie!
Tijdens deze vorming kan u kennis opdoen over alcohol en geven we tips om dit bespreekbaar te
maken in de klas.
 Hoe kijkt u zelf aan tegen hun gebruik?
 Hoeveel alcohol gebruiken jongeren?
 Wat met bingedrinken en comazuipen?
 Welke trends zien we in het alcoholgebruik?
 Wat is de invloed van alcohol op het puberbrein?
 Hoe maak ik het thema bespreekbaar in de klas? Welke preventie-methodieken bestaan er?
 Hoe spreek ik leerlingen aan over alcoholgebruik?
 Hoe kan ik jongeren begeleiden waarvan de ouder problematisch gebruikt? Wat is mijn rol
als leerkracht hierbij?
Doelgroep
Aantal deelnemers
Duur
Data en locatie
Prijs

Leerkrachten uit het secundair onderwijs
Minimum 6, maximum 20
9u tot 16u, onthaal met koffie vanaf 8u45
25/10/2016 - Albrechtlaan 119a, Aalst (inschrijving vóór 11/10/2016))
10/11/2016 - Kerkplein 5, Lokeren (inschrijving vóór 28/10/2016)
€30 (lunch inbegrepen)

Seminarie You Bet! (educatief pakket rond gokken)
Cijfermateriaal en ervaringen leren ons dat kansspelen en met name sportweddenschappen populair
zijn bij jongeren. Daarom ontwikkelde VAD in samenwerking met CAD Limburg ‘You Bet!’, een
educatief pakket met als doelgroep de 16- tot 18-jarigen. Dit pakket is zowel bruikbaar voor ASO als
TSO en BSO. ‘You bet!’ bestaat uit een digitaal spelbord met verschillende kennis en doe-opdrachten
en uit de dvd ‘bluf’ van de Kansspelcommissie, met een splinternieuwe nabespreking.
Tijdens dit seminarie leren jullie het spelmateriaal op een interactieve manier kennen. We geven
jullie voldoende achtergrondinformatie om daarna met dit spel in de klas aan de slag te gaan.
Doelgroep
Aantal deelnemers
Duur
Data en locatie
Prijs

Leerkrachten uit de 3de graad van het secundair onderwijs
Minimum 6, maximum 20
9u tot 12u, onthaal met koffie vanaf 8u45
13/10/2016 - Albrechtlaan 119a, Aalst (inschrijving vóór 29/09/2016)
21/10/2016 - Hazewindstraat 7, Sint-Niklaas (inschrijving vóór 7/10/2016)
€15 (zonder lunch)

Initiatie in de Motiverende Gespreksvoering voor leerlingenbegeleiders
Motiverende gespreksvoering (MG) is een gespreksstijl die mensen aanzet tot gedragsverandering
op een ongedwongen manier. MG is op samenwerking gericht en versterkt iemands motivatie en
engagement om te veranderen.
Alcohol en andere drugs hebben een directe invloed op het functioneren (sociaal, emotioneel,
cognitief, fysiek...) van de leerling op school en kan de ontwikkeling van de jongere en zijn kansen op
een succesvolle schoolloopbaan beperken. Motiverende gespreksvoering kan leerlingenbegeleiders
helpen om met jongeren in gesprek te gaan over alcohol- en druggebruik. De vorming vertrekt
vanuit herkenbare situaties en eigen kaders binnen de schoolomgeving en biedt handvatten om met
MG aan de slag te gaan tijdens gesprekken met leerlingen die weinig motivatie tonen.
Doelgroep
Aantal deelnemers
Duur
Data en locatie
Prijs

Leerlingenbegeleiders uit het secundair onderwijs
Minimum 6, maximum 15
9u tot 16u, onthaal met koffie vanaf 8u45
2/12/2016 - Hospitaalstraat 23, Sint-Niklaas (inschrijven vóór 18/11/2016)
€30 (lunch inbegrepen)

Inschrijven
Inschrijven kan door een mail te sturen naar: vto@cggwaasendender.be.
Vermeld je eigen naam en de naam van de vorming. Nadat u zich heeft ingeschreven, ontvangt u van
ons een bevestiging met alle praktische details (betaling, plaats, aanvang, parking, ...).
Meer informatie? Wendy Van Mele - 03/760 00 70
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