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1. Inleiding 

In deze rapportage worden de resultaten beschreven van een eerste evaluatie van de lessenserie Be Wise 

Think Twice voor cluster 4 van het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). In dit hoofdstuk wordt in de eerste 

plaats beschreven hoe de doelgroep eruit ziet. Vervolgens wordt uitgelegd waarom er voor deze jongeren 

een aparte lesmethode is ontwikkeld. 

1.1 Cluster 4 onderwijs  

Speciaal onderwijs is opgedeeld in meerdere clusters. Het grootste cluster is cluster 4, waar leerlingen zitten 

met ernstige psychische stoornissen en gedragsproblemen. In 2013 volgden 20.630 leerlingen deze vorm 

van onderwijs (Dienst Uitvoerend Onderwijs, 2014). Onder cluster 4 vallen onder andere scholen voor zeer 

moeilijk opvoedbare kinderen (ZMOK) - hier zitten leerlingen met ernstige psychiatrische problemen en/of 

gedragsstoornissen - en scholen verbonden aan gesloten jeugdinrichtingen (justitie en jeugdzorg+).  

Leerlingen van het cluster 4 onderwijs vormen een zeer diverse doelgroep. Er is sprake van veel 

uiteenlopende problematiek. De meest voorkomende stoornissen bij leerlingen die het cluster 4 onderwijs 

volgen, zijn Autisme Spectrum Stoornis (ASS; 56%), ADHD ( 42%) en de gedragsstoornissen Oppositioneel 

Opstandige Stoornis (ODD; 22%) en antisociale gedragsstoornis (CD 2%). Vaak is er sprake van 

comorbiditeit van stoornissen (Scholte, 2010; Stoutjesdijk & Scholte, 2009).  

Leerlingen van het cluster 4 onderwijs laten niet alleen een grote diversiteit zien in de problematiek 

waarvoor zij speciaal onderwijs volgen, maar er zijn ook grote verschillen in het ontwikkelingsperspectief 

van de leerlingen. Het cluster 4 onderwijs kent drie verschillende uitstroomprofielen. Het eerste 

uitstroomprofiel bereidt leerlingen voor op vervolgonderwijs. Leerlingen met dit uitstroomprofiel volgen het 

reguliere vo-programma voor vmbo, havo of vwo. Het tweede uitstroomprofiel bereidt leerlingen voor op 

een baan op de (beschermde) arbeidsmarkt. Het gaat hier om leerlingen die geen startkwalificatie kunnen 

behalen, maar wel kunnen werken. Het laatste uitstroomprofiel bereidt leerlingen voor op een vorm van 

dagbesteding. Het gaat hier om leerlingen die niet zelfstandig deel kunnen nemen aan de arbeidsmarkt 

(http://www.slo.nl/speciaal/vso/uitstroomprofielen/). 

1.2 Prevalentie middelengebruik op het VSO cluster 4  

Uit verschillende internationale en nationale studies blijkt, dat leerlingen die speciaal onderwijs volgen voor 

ernstige psychische stoornissen en gedragsproblemen (cluster 4), meer middelen gebruiken dan leerlingen 

op het reguliere onderwijs (Denny, et al., 2004; Grunbaum et al., 2001; Kepper, 2013; Kepper et al., 2014; 

Kepper et al., 2012; Kepper et al., 2011). Dit verschil is al op jonge leeftijd aanwezig.  

Op 12/13-jarige leeftijd rookt 16% van de cluster 4-leerlingen dagelijks, tegenover 1,3% van de leerlingen 

uit het reguliere onderwijs; 8,1% van hen drinkt wekelijks 8-10 glazen alcohol tegenover 1,9% van de 

http://www.slo.nl/speciaal/vso/uitstroomprofielen/
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leerlingen op het reguliere onderwijs; 20% heeft ooit geblowd tegenover 4% op het reguliere onderwijs en 

13% heeft ooit harddrugs gebruikt tegenover 2,3% op het reguliere onderwijs.  

Op 14/15-jarige leeftijd rookt 38,4% van de cluster 4-leerlingen dagelijks, tegenover 9,3% van de leerlingen 

uit het reguliere onderwijs; 23,4% van hen drinkt wekelijks 8-10 glazen alcohol tegenover 13,9% van de 

leerlingen op het reguliere onderwijs, 42% heeft ooit geblowd tegenover 17,2% op het reguliere onderwijs 

en 19,4% heeft ooit harddrugs gebruikt tegenover 5,4% op het reguliere onderwijs. Op 16-jarige leeftijd 

rookt 46,6% van de cluster 4-leerlingen dagelijks, tegenover 11,7% van de leerlingen uit het reguliere 

onderwijs; 40% van hen drinkt wekelijks 8-10 glazen alcohol tegenover 29,7% van de leerlingen op het 

reguliere onderwijs, 54,1% heeft ooit geblowd tegenover 30% op het reguliere onderwijs en 31% heeft ooit 

harddrugs gebruikt tegenover 6,6% op het reguliere onderwijs. 

1.3 Gevolgen van middelengebruik door cluster 4-leerlingen  

Leerlingen van het cluster 4 onderwijs gebruiken niet alleen vaker en meer middelen dan leerlingen op het 

reguliere onderwijs, zij lopen ook een veel groter risico op problematisch middelengebruik en verslaving 

(Vermeulen-Smit, Kepper, & Monshouwer, 2014). Daarnaast krijgen veel leerlingen op het cluster 4 

onderwijs medicatie voorgeschreven voor hun problematiek. Het gebruik van alcohol of drugs kan 

interacteren met deze medicatie. Medicijnen en alcohol of drugs kunnen elkaars werking versterken of juist 

verminderen. ADHD-medicatie zoals methylfenidaat heeft een opwekkend effect op het centraal 

zenuwstelsel; dit zorgt ervoor dat je bloeddruk en hartslag omhoog gaan. Gelijktijdig gebruik van ADHD-

medicatie met andere stimulerende middelen zoals XTC, cocaïne of amfetamine, brengt risico’s met zich 

mee doordat het effect dat beide middelen hebben op bloeddruk en hartslag wordt versterkt. Dit kan onder 

andere resulteren in hartritmestoornissen en ademhalingsproblemen. Ook het gebruik van alcohol kan de 

bijwerkingen van ADHD-medicatie versterken. Bovendien kan medicatie zorgen voor een extra hoge 

concentratie van alcohol in het bloed (www.drugsinfo.nl/publiek/risicos-en-combinaties/drugs-en-

medicijnen/). 

1.4 Risicofactoren die bijdragen aan middelengebruik  

Er kunnen verschillende risicofactoren onderscheiden worden die van invloed zijn op het middelengebruik 

van leerlingen op cluster 4-scholen. Voor de meeste van deze risicofactoren geldt dat zij voorspellend zijn 

voor middelengebruik in het algemeen en niet uitsluitend voor het middelengebruik van leerlingen van het 

cluster 4-onderwijs. Wel zijn de meeste van deze risicofactoren significant vaker aanwezig bij leerlingen op 

het cluster 4- onderwijs (Kepper et al., 2014). 

1.4.1 Persoonlijke risicofactoren   

Zowel externaliserende problematiek als internaliserende problematiek hangt samen met middelengebruik 

(Kepper et al., 2014). De wijze waarop deze relatie tot stand komt verschilt echter.  

http://www.drugsinfo.nl/publiek/risicos-en-combinaties/drugs-en-medicijnen/
http://www.drugsinfo.nl/publiek/risicos-en-combinaties/drugs-en-medicijnen/
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Externaliserend probleemgedrag   

De relatie tussen externaliserende problematiek en middelengebruik ontstaat vaak al op jonge leeftijd. 

Externaliserende trekken, waaronder impulsief gedrag, sensatiezoekend gedrag, opstandig gedrag en 

agressief gedrag, zijn vaak al vroeg in de kindertijd aanwezig. Deze externaliserende trekken kunnen zich 

ontwikkelen tot een oppositioneel opstandige gedragsstoornis (vroege kindertijd), ADHD 

(basisschoolleeftijd) en/of een antisociale gedragsstoornis (basisschoolleeftijd of adolescentie) (Conrod, 

Pihl, Stewart & Dongier, 2000; Kendler, Gardners et al., 2013; Pingault et al., 2013). Adolescenten met 

externaliserend probleemgedrag en externaliserende stoornissen lopen twee keer zoveel risico om te gaan 

roken, drie keer zo veel risico op overmatig alcoholgebruik en vijf keer zoveel risico op drugsgebruik en -

misbruik (Heron et al., 2013; Swendsen et al., 2010). Uit onderzoek blijkt dat driekwart van de jongeren 

met een externaliserende gedragsstoornis, problemen heeft met middelengebruik op het moment dat zij 

volwassen zijn. Ook blijkt dat de helft van alle volwassenen met verslavingsproblematiek in de kindertijd 

één of meerdere externaliserende stoornissen had (Kim-Cohen et al., 2003, Reef et al., 2011). Er wordt 

daarom aangenomen dat externaliserend probleemgedrag en middelenproblematiek voortkomen uit een 

gedeelde kwetsbaarheid die de ontvankelijkheid voor beide probleemgedragingen vergroot (Kendler et al., 

2013; Wichers, Gillespie & Kendler, 2013). 

Impulsiviteit en spanningsbehoefte   

Er zijn twee persoonlijkheidstrekken die in verband worden gebracht met zowel externaliserend 

probleemgedrag als middelengebruik: impulsiviteit en spanningsbehoefte. Impulsieve jongeren reageren 

zonder vooraf na te denken over de consequenties van hun gedrag. Bovendien wegen voordelen die op de 

lange termijn bereikt worden door gezond gedrag, voor deze jongeren niet op tegen een plezierige ervaring 

op de korte termijn. Impulsieve jongeren kunnen er doorgaans slecht tegen als behoeften niet direct worden 

bevredigd. Dit maakt dat impulsieve jongeren eerder riskant gedrag, zoals het gebruik van middelen, zullen 

vertonen als de situatie zich voordoet en een groter risico lopen op verslavingsproblematiek (Conrod et al., 

2000; Ersche, Turton, Muller, Bullmore & Robbins, 2010; Pulkkinen & Pitkänen, 1994). Jongeren met een 

sterke spanningsbehoefte gaan op zoek naar uitdagende activiteiten en vertonen meer regelovertredend 

gedrag, zoals middelengebruik. Er wordt verondersteld dat deze jongeren meer prikkels nodig hebben om 

zich prettig te voelen. Bovendien laten deze jongeren zich minder afschrikken door gevaarlijke situaties, 

omdat zij hierbij minder negatieve emoties ervaren (Conrod et al., 2000; Ersche, Turton, Muller, Bullmore 

& Robbins, 2010). 

Executieve functies en sociale informatieverwerking   

Problemen met het uitvoeren van executieve functies worden regelmatig in verband gebracht met riskant 

gedrag zoals middelengebruik (Moffitt & Henry, 1989). Onder executieve functies worden de hogere 

controlefuncties van de hersenen verstaan. Alle executieve functies hebben een controlerende en 

aansturende werking en verwijzen naar het vermogen om te plannen en doelgericht gedrag te vertonen dat 

is aangepast aan een situatie. Een verstoorde ontwikkeling van de executieve functies (zoals problemen 

met het richten en vasthouden van de aandacht, werkgeheugen, het onderdrukken van impulsen en het 
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uitstellen van beloningen) hangt samen met impulsiviteit en externaliserend probleemgedrag. Problemen 

met het verwerken van sociale informatie spelen mogelijk ook een rol bij het risico op middelengebruik. 

Onderzoek toont aan dat externaliserende problemen doorgaans gepaard gaan met verstoorde sociale 

cognities (Burke et al., 2002). Het verwerkingsproces van sociale informatie kan volgens Dodge (1986) 

worden opgedeeld in vijf opeenvolgende stappen: het waarnemen van een sociale gebeurtenis; het 

interpreteren van de sociale gebeurtenis; het bedenken van mogelijke reacties; het beoordelen van deze 

reactiemogelijkheden; en kiezen voor de beste reactie en het uitvoeren van de gekozen reactie (Dodge, 

1986). Sociale interacties vormen een doorlopend proces, waarbij de waarneming en interpretatie van een 

sociale situatie niet alleen bepalend is voor het sociale gedrag dat iemand vertoont, maar ook voor de wijze 

waarop de sociale omgeving op dit gedrag reageert. Deze ervaring is vervolgens weer van invloed op de 

manier waarop nieuwe sociale situaties worden waargenomen. Uit een studie van Matthys en anderen 

(1999) blijkt dat kinderen met externaliserende problematiek problemen hebben met het waarnemen van 

sociale prikkels en het bedenken van reactiemogelijkheden. Deze kinderen bleken minder sociale informatie 

op te pikken en bovendien minder reactiemogelijkheden te kunnen bedenken dan kinderen zonder 

externaliserende gedragsproblemen (Matthys et al., 1999). Ook zijn er aanwijzingen dat kinderen met 

externaliserende problemen minder goed in staat zijn een sociale situatie te interpreteren (Matthys et al., 

1995). De manier waarop deze jongeren sociale informatie verwerken is vermoedelijk ook van invloed op 

de wijze waarop zij het middelengebruik van hun leeftijdsgenoten waarnemen, hetgeen weer een bekende 

voorspeller is voor hun eigen middelengebruik.  

Internaliserend probleemgedrag   

Onderzoek toont aan dat er ook sprake is van een relatie tussen internaliserende problematiek en 

middelengebruik. De meeste internaliserende problemen, waaronder angstig en/of teruggetrokken gedrag, 

ontstaan ook al op jonge leeftijd. Adolescenten met angstige of depressieve trekken, lopen een verhoogd 

risico op problematisch middelengebruik. Middelengebruik is voor hen vaak een manier om stress te 

verminderen en problemen te vergeten (Simantov, Schoen & Klein, 2000). Jongeren die erg gevoelig zijn 

voor negatieve emoties en last hebben van negatieve gevoelens, zien het gebruik van middelen veelal als 

een manier om met deze negatieve gevoelens om te gaan (Blackwell, Conrod & Hansen, 2002; Conrod et 

al., 2000). Dit zelfde geldt voor jongeren die snel angstig zijn. Angstige jongeren lijken extra gevoelig voor 

de ontspannende en kalmerende werking van met name alcohol, waardoor zij meer drinken en eerder 

afhankelijk raken (McDonald, Baker, Stewart & Skinner, 2000; Stewart, Peterson & Pihl, 1995). Op de lange 

termijn kan dit middelengebruik echter juist negatieve emoties versterken, waardoor een negatieve spiraal 

ontstaat tussen internaliserende problematiek en middelengebruik (Fergusson, Boden & Horwoord, 2011). 

Attitude, verwachtingen en motieven  

De attitude, of houding van jongeren, ten opzichte van middelengebruik wordt in verschillende theorieën, 

zoals de Theory of Reasoned Action (Ajzen & Fishbein, 1980), de Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) 

en het Attitude Sociale norm Eigen effectiviteit-model (ASE-model; De Vries et al., 1988; de Vries et al., 

1995), gezien als een belangrijke determinant van het daadwerkelijke gebruik van middelen. Deze attitude 
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ten opzichte van middelengebruik is een persoonlijke afweging van de voor- en nadelen van 

middelengebruik (Eagly & Chaiken, 1993). Dit wil niet zeggen dat hier altijd sprake is van een rationeel 

proces. Over het algemeen is sprake van een samenspel tussen cognitieve, affectieve en automatische 

processen (De Vries, 2000). Op het cluster 4-onderwijs zitten zowel jongeren met een uitgesproken 

negatieve attitude ten opzichte van middelengebruik (Tummers, 2015; Vo, 2015), als jongeren met een 

uitgesproken positieve attitude ten opzichte van middelengebruik. De jongeren met een uitgesproken 

positieve attitude ten opzichte van middelengebruik zijn doorgaans jongeren met externaliserende 

problematiek (Vo, 2015).  

De verwachtingen die jongeren hebben van het effect van alcohol of drugs, de zogenaamde 

uitkomstverwachtingen, zijn bepalend voor het gebruik van deze middelen. Jongeren die voorafgaand aan 

het gebruik van alcohol of drugs een positief effect verwachten, zijn eerder geneigd alcohol of drugs te gaan 

gebruiken (Engels en Ter Bogt, 2004; Ham & Hope, 2003; Scheier, 2001). Naast uitkomstverwachtingen, 

zijn ook verwachtingen ten aanzien van het eigen gedrag bepalend1. Jongeren die verwachten dat zij niet 

goed in staat zijn om matig alcohol te gebruiken, drinken doorgaans meer dan jongeren die verwachten dat 

zij hier wel toe in staat zijn (Norman et al., 1998). Deze zelfde relatie is gevonden voor drugsgebruik. 

Jongeren die verwachten dat zij veel controle hebben over hun drugsgebruik, gebruiken minderen drugs 

(Adalbjarnardottir & Rafnsson, 2001).  

Motieven om middelen te gebruiken zijn bepalend voor de wijze waarop dit middelengebruik zich ontwikkelt. 

Cooper (1994) beschrijft vier soorten motieven om middelen te gebruiken, te weten versterkende motieven; 

sociale motieven; coping motieven; en conformiteitsmotieven. Jongeren met voornamelijk versterkende 

motieven, gebruiken middelen om hun positieve stemming te verbeteren. Voor deze jongeren gaat het met 

name om het plezierige effect van het middel zelf. Vaak betreft dit jongeren met een sterke 

spanningsbehoefte. Deze jongeren drinken vaak grote hoeveelheden alcohol (binge drinken) (Cooper, 1994; 

Kuntsche et al., 2008; Snoek et al., 2010). Jongeren met voornamelijk sociale motieven, gebruiken 

middelen om sociale acceptatie en waardering te krijgen. Sociale motieven voorspellen zowel hoeveel 

alcohol er wordt gedronken als hoe vaak er alcohol wordt gedronken (Cooper, 1994). Jongeren met 

voornamelijk coping motieven gebruiken middelen om met negatieve emoties om te gaan of om problemen 

te vergeten. Deze jongeren lopen een verhoogd risico op problematisch middelengebruik (Cooper, 1994; 

Kuntsche et al., 2008). Jongeren met voornamelijk conformiteitsmotieven, gebruiken middelen, omdat ze 

bang zijn dat zij anders worden afgewezen. Deze jongeren gebruiken met name middelen in situaties waarin 

zij sociale druk ervaren, zoals op feestjes, maar zij gebruiken doorgaans geen grote hoeveelheden (Cooper, 

1994). 

Percepties van middelengebruik door anderen   

Naast de eigen opvattingen van jongeren ten opzichte van middelengebruik, spelen ook de opvattingen en 

 
1 Deze verwachtingen over het eigen gedrag komen terug in verschillende theorieën over gedrag. In de Theory of Planned Behavior 

wordt gesproken over waargenomen controle (Ajzen, 1991) en in het ASE-model wordt gesproken over eigen-effectiviteit (De Vries, 

1988). 
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het gedrag van anderen een belangrijke rol in het risico op middelengebruik. Percepties van het 

middelengebruik van peers zijn een belangrijke voorspeller voor middelengebruik onder adolescenten. Deze 

percepties van het middelengebruik van peers hebben een sterkere invloed dan het daadwerkelijke gebruik 

van deze peers (Boman et al., 2014; D’Amico & McCarthy, 2006; Helms, et al., 2014; Henry, Kobus, & 

Schoeny, 2011). Jongeren met een positieve attitude ten opzichte van middelengebruik en jongeren die zelf 

middelen gebruiken, hebben de neiging om het gebruik van hun peers te overschatten (Boman et al., 2014; 

D’Amico & McCarthy, 2006; Helms, et al., 2014; Henry et al., 2011). Overschatting van het gebruik van 

anderen, kan vervolgens leiden tot toename van het eigen gebruik (Henry et al., 2011). Op het cluster 4-

onderwijs zitten zowel jongeren die het gebruik van hun peers overschatten als jongeren die het gebruik 

van hun peers sterk onderschatten (Brants, 2015). Deze inschatting van het gebruik van peers hangt 

vermoedelijk samen met de problematiek van de leerlingen op het cluster 4-onderwijs. Op cluster 4-scholen 

zitten veel jongeren met een Autisme Spectrum Stoornis (Stoutjesdijk & Scholte, 2009). Deze jongeren 

hebben moeite om zichzelf te verplaatsen in anderen en vinden het lastig om in te schatten hoeveel 

middelen hun peers gebruiken (Brants, 2015).  

1.4.2 Omgevingsfactoren   

Naast persoonlijke risicofactoren voor middelengebruik, zijn er ook verschillende risicofactoren te 

onderscheiden in de omgeving. Voor middelengebruik in het algemeen zijn met name de rol van ouders en 

de rol van leeftijdgenoten of peers van belang. Voor leerlingen van het cluster 4-onderwijs geldt bovendien 

dat ook de setting van de cluster 4-school zelf een risicofactor kan vormen (Kepper, 2014). 

Ouders  

Ouders spelen een belangrijke rol in het middelengebruik van hun kinderen (Bricker, Peterson, Leroux, 

Andersen, Rajan & Sarason, 2006; Darling & Cumsille, 2003; Engels, Knibbe, De Vries, Drop & Van 

Breukelen, 1999; Otten, Harakeh, Vermulst, Van den Eijnden & Engels, 2007). De invloed van ouders 

verloopt via verschillende paden. Eén van de manieren waarop dit gebeurt, is voorbeeldgedrag: kinderen 

imiteren doorgaans het gedrag dat hun ouders vertonen. Dat geldt dus ook voor het gebruik van tabak, 

alcohol en drugs door ouders (Scholte, Poelen, Willemsen, Boomsma & Engels, 2008). De mate van ouderlijk 

toezicht is een andere voorspellende factor voor het middelengebruik van hun kinderen: adolescenten 

gebruiken meer middelen als er minder sprake is van ouderlijk toezicht (Fagan, Van Horn, Hawkins & Jaki, 

2013; Molina, Chassin & Curran, 1994). Ook de attitude en de normen die ouders hebben ten opzichte van 

middelen, zijn van invloed op het middelengebruik van hun kinderen: kinderen van ouders die een sterke 

afkeer hebben van drugsgebruik, gebruiken minder vaak drugs dan kinderen van ouders met een minder 

negatieve attitude (Aldworth, 2009). Tot slot is het belangrijk dat ouders duidelijke regels stellen over 

middelengebruik. Adolescenten die van hun ouders geen alcohol mogen drinken, drinken minder alcohol 

dan adolescenten die hierover geen afspraken hebben met hun ouders. Een vergelijkbaar effect is gevonden 

voor regels ten opzichte van drugsgebruik (De Looze et al., 2014; Vermeulen-Smit, 2014). 

Leerlingen op het cluster 4-onderwijs groeien regelmatig op in gebroken gezinnen. Uit het onderzoek van 

Kepper (2014) blijkt dat ongeveer de helft van de leerlingen op het cluster 4-onderwijs uit een gebroken 
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gezin komt. Jongeren uit een gebroken gezin gebruiken vaker middelen dan jongeren uit intacte gezinnen. 

Het risico op cannabisgebruik is zelfs drie keer zo groot (Kepper et al., 2014). Bij leerlingen van het cluster 

4-onderwijs is bovendien vaker sprake van een moeizame ouder-kind communicatie, hetgeen ook een 

voorspeller is van roken en het gebruik van alcohol en drugs (Kepper et al., 2014). Uit een verkenning 

onder verschillende cluster 4-scholen blijkt bovendien, dat de communicatie tussen de school en de ouders 

van cluster 4-leerlingen vaak moeizaam verloopt en dat veel scholen ermee worstelen op welke manier zij 

de ouders bij preventieactiviteiten kunnen betrekken.2 Er is veel onderzoek beschikbaar waaruit blijkt dat 

er sprake is van een duidelijk verband tussen de psychopathologie van kinderen en de psychopathologie 

van hun ouders. Dit verband is zowel aanwezig voor externaliserende problematiek als voor internaliserende 

problematiek (Clark et al., 2004). Dit betekent dat veel leerlingen van cluster 4-scholen ouders hebben met 

vergelijkbare problematiek. Uit onderzoek blijkt dat psychopathologie en verslavingsproblematiek van 

ouders een belangrijke determinant is voor problematisch middelengebruik door hun kinderen (Bool et al., 

2007).  

Peers 

Peers, oftewel leeftijdgenoten, hebben veel invloed op middelengebruik onder adolescenten. De invloed van 

peers op het middelengebruik van adolescenten wordt zelfs nog groter verondersteld dan de invloed van 

hun ouders (Allen, Donohue, Griffin, Ryan, & Turner, 2003; Marschall-Lévesque et al., 2014). Er kunnen 

verschillende processen worden onderscheiden die ertoe leiden dat gedragingen van peers overeenkomen. 

Jongeren raken veelal bevriend met jongeren die op hen lijken (selectieproces). Daarnaast geldt dat 

jongeren hun gedrag aanpassen aan het gedrag van hun peers (beïnvloedingsproces). Jongeren die buiten 

de boot vallen of deviant gedrag vertonen, voelen zich veelal aangetrokken tot andere deviante jongeren. 

Door de omgang met deze deviante jongeren wordt deviant gedrag, zoals roken en het gebruik van alcohol 

of drugs, versterkt (Dishion, Capaldi & Yoerger, 1999; Dishion & Tipsord, 2011; Hawkins & Catalano, 1999).  

Leerlingen van het cluster 4-onderwijs hebben vaker deviante vrienden dan leerlingen van het regulier 

onderwijs (Kepper et al., 2014). De omgang met deviante vrienden is een van de belangrijkste 

determinanten van middelengebruik onder adolescenten (Marschall-Lévesque et al., 2014). Het 

beïnvloedingsproces door deviante vrienden wordt ook wel deviancy training genoemd (Dishion, McCord, & 

Poulin, 1999). Doordat deviante vrienden positief reageren op elkaars regelovertredend gedrag, wordt dit 

gedrag versterkt. Andere processen die bijdragen aan het beïnvloedingsproces door deviante vrienden zijn 

sociale vergelijking, modelling, de ontwikkeling van groepsnormen, groepsdruk en de verwachting dat 

deviant gedrag waaronder middelengebruik, leidt tot acceptatie en status (Fujimoto & Valente, 2012; 

Simons-Morton, Haynie, Crump, Eitel, & Saylor, 2001; Trucco, Colder, & Wieczorek, 2011).  

Leerlingen op het cluster 4-onderwijs worden veelvuldig blootgesteld aan negatieve rolmodellen, zowel in 

de thuissituatie als in hun vriendengroep en op school (Kepper et al., 2014; Scholte, Poelen, Willemsen, 

Boomsma & Engels, 2008). Deze negatieve rolmodellen beïnvloeden het middelengebruik van jongeren op 
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verschillende manieren. Jongeren kopiëren het gedrag dat zij in hun omgeving waarnemen en beschouwen 

het gebruik van middelen als de norm. Middelengebruik maakt onderdeel uit van de subcultuur en de 

jongeren identificeren zich met deze negatieve rolmodellen (Dishion & Tipsord, 2011). Deviant gedrag gaat 

hierdoor onderdeel uitmaken van de eigen identiteit. De mate waarin deviant gedrag deel uitmaakt van de 

eigen identiteit, lijkt vervolgens van invloed te zijn op de mate waarin iemand open staat voor 

voorlichtingsinformatie. Onderzoek van Grabowski (2012) laat zien dat deze relatie tussen de manier 

waarop iemand naar zichzelf kijkt en de wijze waarop voorlichtingsinformatie wordt verwerkt, al op jonge 

leeftijd aanwezig is, maar sterker wordt naarmate kinderen ouder worden. Kinderen die zichzelf zien als 

ongezond, gaven aan dat gezond gedrag niet bij hen past. Zij waren hierdoor minder geïnteresseerd in 

informatie over gezondheid en stonden niet open voor gezondheidsvoorlichting (Grabowski, 2012). Uit 

gesprekken met docenten van cluster 4-scholen kwam naar voren, dat met name leerlingen met 

externaliserend probleemgedrag zich sterk lijken te identificeren met een deviante leefstijl, waardoor zij 

niet openstaan voor gezondheidsvoorlichting. Deze docenten waren van mening dat een 

voorlichtingsboodschap bij deze jongeren alleen binnenkomt, als heel dicht wordt aangesloten bij de 

belevingswereld van deze jongeren en door bijvoorbeeld gebruik te maken van persoonlijke verhalen van 

personen die afkomstig zijn uit dezelfde subcultuur.3  

Setting 

De setting cluster 4-school, lijkt een opzichzelfstaande risicofactor te zijn. Het verhoogde risico op 

middelengebruik in het cluster 4-onderwijs, kan gedeeltelijk worden verklaard doordat er bij deze leerlingen 

veelal sprake is van een opeenstapeling van risicofactoren, waaronder externaliserende en/of 

internaliserende problematiek, een risicovolle thuissituatie en het hebben van deviante vrienden (Kepper, 

2014). Het blijkt ook dat het plaatsen van een leerling in een omgeving waar veel jongeren deviant gedrag 

vertonen, zoals het geval is op een cluster 4-school, het risico op deviant gedrag versterkt (Kepper, 2013). 

1.5 Preventie van (problematisch) middelengebruik  

Er zijn in Nederland nauwelijks interventies beschikbaar voor het VSO om (problematisch) middelengebruik 

door leerlingen tegen te gaan en over de effecten is al helemaal weinig bekend. Ook internationaal is er niet 

veel onderzoek gedaan naar de beste aanpak voor deze risicoleerlingen. Een systematische literatuurstudie 

naar de effectiviteit van interventies voor jongeren in risicosettingen, waaronder het cluster 4-onderwijs, 

beschrijft in totaal 10 studies waarin de effecten van een preventieprogramma voor het speciaal onderwijs 

onderzocht zijn (Vermeulen-Smit, Kepper & Monshouwer, 2014). Dit in tegenstelling tot het grote aantal 

beschikbare onderzoeken naar het effect van preventieprogramma’s voor het regulier onderwijs.  

De verschillende onderzoeken naar het effect van middelenpreventie op het speciaal onderwijs laten zien, 

dat de resultaten niet eenduidig zijn. Er zijn studies waarin positieve resultaten worden beschreven, maar 
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ook studies waarin averechtse effecten worden gevonden (Clark e.a., 2010; Sussman, Arriaza & Grigsby, 

2014; Vermeulen-Smit, Kepper & Monshouwer, 2014). Ook onze eerste eigen pilotonderzoek naar 

lesboekjes die waren afgeleid van de principes van De gezonde school en genotmiddelen voor het regulier 

onderwijs, leverde een ongewenst resultaat op (Turhan, Onrust, Ten Klooster & Pieterse, in druk). Uit 

observaties tijdens de lessen bleek, dat deze ongewenste resultaten waarschijnlijk werden veroorzaakt door 

deviancy training (Dishion, McCord, & Poulin, 1999). In de lessen werden veelvuldig stoere verhalen 

uitgewisseld die haaks stonden op de preventieboodschap uit de lessen. Het is dus erg belangrijk dat in een 

interventie voor risicoleerlingen rekening gehouden wordt met dit fenomeen. 

Aangezien middelengebruik door leerlingen van het cluster 4-onderwijs een complex probleem is waarin 

verschillende factoren een rol spelen, wordt niet verwacht dat een lessenserie afdoende is om 

(problematisch) middelengebruik tegen te gaan. Een aanpak van middelengebruik door leerlingen van het 

cluster 4-onderwijs, zal zich daarom zowel moeten richten op de leerling zelf als op de omgeving van de 

leerling. Hierbij zal gebruik moeten worden gemaakt van verschillende interventies die op verschillende 

momenten worden ingezet. De lessenserie Be Wise Think Twice is dan ook niet ontwikkeld als een op 

zichzelfstaande interventie, maar als onderdeel van een integrale aanpak. In deze rapportage zal echter 

uitsluitend worden ingegaan op de bruikbaarheid en werkzaamheid van de lessenserie. 
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2. De lessenserie Be Wise Think Twice 

De lessenserie Be Wise Think Twice is een nieuw ontwikkelde lessenserie over middelengebruik voor cluster 

4-leerlingen in het VSO. De lessenserie bestaat uit vier lessen, waarvoor verschillende lesbrieven en een 

docenteninstructie ontwikkeld zijn. Voorafgaand aan de uitvoering van de lessen hebben de docenten een 

korte training gehad in de doelstellingen en de toepassing van het materiaal. In dit hoofdstuk worden de 

achtergrond, de doelstellingen en de opbouw van de lessen beschreven.  

2.1. Doelstelling  

De lessenserie Be Wise Think Twice heeft als doel de leerlingen bewust te maken van de risico’s van 

middelengebruik en daarmee hun houding ten opzichte van middelengebruik op een gunstige manier te 

beïnvloeden. Daarnaast dienen de lessen als hulpmiddel voor de docent om risicoleerlingen te signaleren.  

2.2. Te beïnvloeden determinanten  

Zoals beschreven in hoofdstuk 1, wordt (problematisch) middelengebruik veroorzaakt door een samenspel 

van risicofactoren. Een groot deel van deze risicofactoren (zoals persoonlijkheidstrekken, problemen in de 

uitvoer van executieve functies en sociale informatieverwerking en gezinsfactoren) zijn niet te beïnvloeden 

door middel van een lessenserie. De lessenserie richt zich daarom op een beperkt aantal van de 

determinanten van problematisch middelengebruik door leerlingen van het cluster 4-onderwijs. Dit heeft 

tot gevolg dat de doelstelling van de lessenserie bescheiden is.  

Determinanten waarop de lessenserie zich richt, zijn: risicoperceptie, attitude en uitkomstverwachtingen en 

waargenomen sociale normen. In de bijbehorende docententraining wordt bovendien aandacht besteed aan 

negatieve peerprocessen (deviancy training), die het resultaat van de lessenserie in ongewenste richting 

zouden kunnen beïnvloeden. Bij de ontwikkeling van de interventie is gebruik gemaakt van verschillende 

technieken die aansluiten bij diverse theorieën over gedragsverandering.  

2.3. Theoretisch kader  

De lessenserie Be Wise Think Twice is gebaseerd op verschillende theoretische verklaringsmodellen van 

riskant gedrag waaronder middelengebruik. In deze paragraaf volgt een korte beschrijving van de gebruikte 

theorieën.  

Health Believe Model   

Het Health Believe Model (Abraham & Sheeran, 2005) gaat ervan uit, dat gedrag afhankelijk is van de 

waarde die iemand hecht aan de uitkomst van het gedrag en de verwachting dat het gedrag zal leiden tot 

die uitkomst. Volgens het model wordt de beslissing om gezond gedrag te vertonen bepaald, door enerzijds 
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een inschatting te maken van de eigen kwetsbaarheid voor en ernst van negatieve (gezondheids-)gevolgen 

van dat gedrag en anderzijds een inschatting te maken van de voordelen en barrières van het aanbevolen 

gedrag. Het maken van deze afweging wordt volgens het model uitgelokt door een ‘cue to action’. Deze 

‘cue to action’ kan intern (bijvoorbeeld het aan den lijve ondervinden van bepaalde effecten) of extern 

(bijvoorbeeld gezondheidsvoorlichting) zijn. Volgens deze theorie moeten jongeren niet alleen bewust 

worden gemaakt van de gevaren van middelengebruik, maar ook van de persoonlijke relevantie van deze 

gevaren. Daarnaast is het belangrijk dat jongeren de voordelen inzien van niet gebruiken. 

Protection Motivation Theory   

De Protection Motivation Theory (Rogers, 1975) stelt net als het Health Believe Model, dat gedrag voortkomt 

uit de waargenomen schadelijkheid van het gedrag (severity) en het waargenomen risico dat iemand loopt 

op het moment dat hij of zij dit gedrag niet aanpast (susceptibility). De Protection Motivation Theory 

beschrijft daarnaast nog een aantal andere belangrijke determinanten: namelijk de eigen effectiviteit om 

het gedrag te kunnen veranderen (self-efficacy) en de effectiviteit van de geboden interventie (response 

efficacy). Volgens de Protection Motivation Theory vindt gedragsverandering uitsluitend plaats als het 

gedrag wordt opgevat als een ernstige dreiging en de persoon ervan overtuigd is dat hij of zij in staat is om 

het gedrag aan te passen. Dit betekent dat jongeren niet uitsluitend gewezen moeten worden op de gevaren 

van middelengebruik, maar ook op manieren om hun gedrag te veranderen.  

Social Norm Theory   

De social norm theory van Perkins (2002) stelt dat groepsnormen krachtige middelen zijn bij het 

beïnvloeden van keuzes. Hoewel veel mensen zichzelf zien als een onafhankelijk individu, blijkt uit 

onderzoek dat mensen zich veelal conformeren aan groepsregels en geneigd zijn attitudes van anderen 

over te nemen en hiernaar te handelen. Tevens is gebleken dat de attitude of mening van anderen vaak 

onjuist ingeschat wordt, waardoor de waargenomen norm niet klopt. Volgens de sociale norm theorie 

denken mensen vaak onterecht dat anderen anders denken en zich anders gedragen dan zijzelf. Dit principe 

wordt pluralistic ignorance genoemd. Deze mispercepties komen veel voor in relatie tot risicogedrag. 

Mensen hebben de neiging om riskant gedrag van anderen te overschatten. Vervolgens passen mensen hun 

eigen gedrag aan de verkeerd ingeschatte norm aan. Mensen die zelf riskant gedrag vertonen (bijvoorbeeld 

veel drinken of drugs gebruiken), hebben doorgaans sterkere mispercepties van het riskante gedrag van 

anderen. Dit principe wordt ook wel false consensus (onterecht aannemen dat anderen zich hetzelfde 

gedragen) genoemd. De sociale norm theorie verondersteld dat interventies die mispercepties bijstellen, 

bijdragen aan een afname van riskant gedrag. Het is dus belangrijk dat jongeren ondervinden dat 

middelengebruik minder normaal is dan zij wellicht denken en dat niet-gebruiken sociaal geaccepteerd is.  

Theory of Planned Behavior / Theory of Reasoned Action   

De Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) stelt dat gedrag voorspeld wordt door de gedragsintentie. 

Deze gedragsintentie wordt beïnvloed door drie variabelen: de eigen attitude, de sociale norm en de 

waargenomen gedragscontrole. De attitude zegt iets over hoe iemand staat tegenover een bepaald gedrag. 

Bijvoorbeeld: ‘roken is duur’ of ‘roken is stoer’. De attitude ten opzichte van middelengebruik is een 
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persoonlijke afweging van de voor- en nadelen van middelengebruik. De ervaren sociale norm geeft weer 

welk gedrag en welke houding worden waargenomen in de sociale omgeving. De meeste mensen vinden 

het belangrijk om geaccepteerd te worden door andere mensen. Daarom zijn gedragingen en meningen van 

anderen belangrijk voor ons. Als een aantal vrienden rookt, kan dat worden ervaren als een sociale norm 

(‘roken is normaal’). De waargenomen gedragscontrole is de mate waarin iemand denkt in staat te zijn het 

gedrag daadwerkelijk te vertonen. Wanneer iemand ervan uitgaat dat hij of zij toch niet kan stoppen met 

roken, dan zal deze persoon waarschijnlijk ook geen stoppoging doen. De Theory of Reasoned Action 

(Fishbein & Ajzen, 1975) lijkt erg op de theorie van gepland gedrag. De theorie van geredeneerd gedrag 

stelt dat de intentie tot bepaald gedrag de beste voorspeller is van het gedrag van een persoon. Deze 

gedragsintentie wordt bepaald door attitudes en de waargenomen sociale normen. Volgens deze theorieën 

zijn er verschillende manieren om het middelengebruik van jongeren te beïnvloeden. Wanneer jongeren 

overtuigd raken van de nadelen van middelengebruik of de voordelen van niet-gebruiken, zal hun attitude 

ten opzichte van middelengebruik negatiever worden, waardoor de intentie om middelen te gebruiken 

afneemt. De intentie om middelen te gebruiken neemt ook af, wanneer jongeren ervaren dat 

middelengebruik minder normaal is dan zij aanvankelijk dachten en dat niet-gebruiken sociaal geaccepteerd 

is. Tot slot wordt de intentie om middelen te gebruiken beïnvloed door jongeren het vertrouwen te geven 

dat zij in staat zijn om geen middelen te gebruiken. 

Sociaal Cognitieve Theorie   

Volgens de Sociaal Cognitieve Theory (Bandura, 1986) wordt gedrag voor een groot deel bepaald door 

verwachtingen die men van bepaald gedrag heeft. Hierbij spelen verschillende verwachtingen een rol: 

verwachtingen over de consequenties in de sociale en fysieke omgeving (situation-outcome expectancies), 

verwachtingen over de consequenties van persoonlijke acties (action-outcome expectancies), 

verwachtingen over de eigen vermogens om een bepaald gedrag uit te voeren (self-efficacy of eigen-

effectiviteitsverwachting). Dit deel van de theorie komt in zekere zin overeen met de hierboven genoemde 

theory of planned behavior. De sociaal-cognitieve theorie gaat er vanuit dat gedrag dynamisch is en dat er 

sprake is van een continue wederzijdse beïnvloeding tussen personen en hun omgeving. De sociaal-

cognitieve theorie stelt bovendien dat mensen niet alleen kunnen leren door eigen ervaringen (het uitvoeren 

van gedrag en de bijbehorende consequenties ervaren), maar ook door anderen (models) te observeren. 

Dit betekent dat het niet noodzakelijk is dat jongeren zelf nadelen ondervinden van middelengebruik om te 

leren hoe zij hierdoor in de problemen kunnen komen. Bovendien kunnen succeservaringen van anderen 

het vertrouwen in een eigen stoppoging versterken.  

Stages of Change Model / Precaution Adoption Process model   

Het stages of change model van gedragsverandering (Prochaska & DiClemente, 1982) beschrijft dat een 

persoon verschillende stadia doorloopt om tot gedragsverandering te komen. Elk van deze stadia wordt 

gekenmerkt door eigen gedrag en vraagt om een daarop afgestemde interventie. In de eerste fase, de 

precontemplatie fase, is een persoon niet van plan om zijn of haar gedrag te veranderen. In de tweede 

fase, de contemplatie fase, wordt gedragsverandering overwogen zonder dat er concrete plannen zijn. In 
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de derde fase, de preparatie fase, worden plannen voor gedragsverandering gemaakt. In de actie fase wordt 

het gedrag daadwerkelijk aangepast en in de laatste fase wordt de gedragsverandering volgehouden en is 

het nieuwe gedrag een gewoonte geworden. Het Precaution Adoption Process Model (Weinstein & Sandman, 

2002) is vergelijkbaar met het Stages of Change Model, maar maakt daarbij nog onderscheid tussen drie 

stadia van bewustzijn: geen besef van het probleem, niet betrokken bij het probleem en bewust van 

risicogedrag. De meeste jongeren die middelen gebruiken hebben een geringe motivatie om dit gedrag te 

veranderen. Dit betekent dat er in de eerste plaats interventies nodig zijn die jongeren aanzetten om 

gedragsverandering te overwegen (van de precontemplatie fase naar de contemplatie fase). 

2.4 Gebruikte methoden  

In de lessenserie Be Wise Think Twice zijn verschillende methoden voor gedragsverandering toegepast om 

de determinanten te beïnvloeden. Deze methoden zijn afgeleid uit de in de voorgaande paragraaf 

beschreven theoretische verklaringsmodellen. 

 

2.4.1 Methoden voor het beïnvloeden van de risicoperceptie  

Verschillende theorieën (o.a. Health Believe Model, Protection Motivation Theory en Stages of Change 

Model) beschrijven dat risicoperceptie een belangrijke voorwaarde voor gedragsverandering is. Zolang 

iemand zich er niet van bewust is dat een bepaald gedrag negatieve consequenties heeft, is de kans op 

gedragsverandering klein. Volgens de Stages of Change Theory kan een verschuiving van de 

precontemplatie fase naar de contemplatie fase (van niet van plan om het gedrag te veranderen naar 

overwegen het gedrag te veranderen) worden bereikt, door het creëren van bewustzijn van de risico’s van 

het gedrag. Om de risicoperceptie van de leerlingen te beïnvloeden, is gebruik gemaakt van verschillende 

methoden. In de eerste plaats is gebruik gemaakt van kennisoverdracht en het creëren van bewustzijn door 

informatie te geven over de consequenties van middelengebruik. Hiervoor zijn verschillende werkvormen 

gebruikt, zoals uitleg door de docent, klassikale discussie, individuele invuloefeningen en beeldmateriaal. 

Daarnaast is gebruik gemaakt van modelling. Volgens de sociaal cognitieve theorie (Bandura, 1986) leren 
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mensen niet uitsluitend van eigen ervaringen, maar zijn mensen ook in staat om te leren van de ervaringen 

van anderen. De rode draad in de interventie wordt gevormd door een serie van vier korte filmpjes, waarin 

een jongere vertelt over de problemen die hij heeft gekregen door zijn middelengebruik. Er zijn filmpjes 

beschikbaar van drie verschillende rolmodellen, zodat de docent kan kiezen voor een jongere die het meest 

aansluit bij de doelgroep. Identificatie met het rolmodel is namelijk een belangrijke voorwaarde voor de 

effectiviteit van modelling.  

2.4.2 Methoden voor het beïnvloeden van de attitude  

Verschillende theorieën beschrijven dat gedrag voor een belangrijk deel wordt bepaald door de attitude die 

iemand heeft ten opzichte van dit gedrag (o.a. Theory of Planned Behavior, Theory of Reasoned Action en 

Social Cognitive Theory). De lessenserie Be Wise Think Twice heeft als belangrijkste doel om de attitude 

van de leerlingen in de gewenste richting te beïnvloeden. De lessenserie bevat daarom veel verschillende 

methoden voor het beïnvloeden van de attitude van de leerlingen. Volgens het stages of change model 

(Prochaska & DiClemente, 1982) en precaution adoption process model (Weinstein & Sandman, 2002), is 

gedragsverandering een proces met verschillende stadia. Zolang mensen niet gemotiveerd zijn om hun 

gedrag te veranderen (precontemplatie fase), zullen zij geen actie ondernemen. Motivatie komt vaak voort 

uit ambivalentie ten opzichte van het gedrag. Ieder gedrag heeft zowel voor- als nadelen. Naarmate mensen 

meer nadelen ondervinden van bepaald gedrag, is de kans groter dat zij gemotiveerd raken om dit gedrag 

te veranderen. In de lessenserie wordt daarom veel aandacht besteed aan de verschillende nadelen van 

middelengebruik en de voordelen van niet-gebruiken. Op deze manier wordt een toename in de 

ambivalentie nagestreefd bij leerlingen met een positieve attitude ten opzichte van middelengebruik. Door 

middel van kennisoverdracht, argumenten, beeldmateriaal en klassikale discussie, worden de nadelen van 

middelengebruik onder de aandacht gebracht. Tijdens de les wordt bovendien op verschillende manieren 

aandacht besteed aan de voordelen van gezond gedrag. Door middel van de filmpjes over de jongere die in 

de problemen is gekomen door middelengebruik (negatief rolmodel), wordt enerzijds inzichtelijk gemaakt 

hoe middelengebruik uit de hand kan lopen. Doordat de docent kan kiezen uit verschillende rolmodellen, 

kan goed worden aangesloten bij de belevingswereld van de leerlingen. Hierdoor is de kans het grootst dat 

de leerling zich kan voorstellen hoe deze problemen kunnen ontstaan (risicoscenario’s) en dat deze 

problemen ook persoonlijk relevant zijn. Naast deze op verlies gebaseerde boodschap (negative framing), 

is uiteindelijk ook te zien op welke manier het rolmodel uiteindelijk stopt met het middelengebruik en welke 

voordelen dit oplevert (positive framing). 

2.4.3 Methoden voor het beïnvloeden van uitkomstverwachtingen  

De lessenserie bevat ook enkele methoden voor het beïnvloeden van uitkomstverwachtingen. In de laatste 

les is te zien hoe de jongere die in de problemen is gekomen door middelengebruik, er uiteindelijk in slaagt 

om te stoppen met middelengebruik. In dit filmpje vertelt het rolmodel dat stoppen met middelengebruik 

erg moeilijk is, maar dat dit met vallen en opstaan uiteindelijk is gelukt (coping model). De sociaal cognitieve 

theorie veronderstelt dat mensen ook leren van de ervaringen van anderen (Bandura, 1986). Wanneer zij 
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zien hoe een ander er in slaagt iets te bereiken, bijvoorbeeld stoppen met middelengebruik, schept dit 

vertrouwen in eigen succes. Voorwaarde hiervoor is wel dat het rolmodel een moeizaam proces heeft 

doorlopen, voordat het resultaat werd bereikt, en dat rolmodel representatief is. De lessenserie bevat 

daarnaast een huiswerkopdracht waarmee de leerlingen zelf oefenen met het stoppen met een gewoonte. 

De leerlingen kiezen zelf een gewoonte waarmee ze een week lang stoppen. Op deze manier ervaren de 

leerlingen dat dit niet gemakkelijk is, maar dat verschillende leerlingen er wel in zullen slagen. Door de 

opdracht goed na te bespreken, leren de leerlingen ook van elkaars ervaringen.  

2.4.4 Methoden voor het beïnvloeden van waargenomen sociale normen 

Tot slot bevat de lessenserie verschillende methoden om waargenomen sociale normen ten opzichte van 

middelengebruik te beïnvloeden. De sociale norm theorie (Perkins, 2002) veronderstelt dat mensen riskant 

gedrag van anderen overschatten en vervolgens zelf ook riskanter gedrag gaan vertonen om zich te 

conformeren aan de waargenomen norm. Om dit principe tegen te gaan, wordt in de lessenserie 

gecommuniceerd hoeveel middelen jongeren daadwerkelijk gebruiken, zodat mispercepties worden 

gecorrigeerd (normative feedback). Daarnaast wordt door middel van de filmpjes van rolmodellen en 

klassikale discussies gedemonstreerd dat gezond gedrag (geen middelengebruik) ook sociaal geaccepteerd 

wordt. 

2.5 Opbouw van de lessen  

2.5.1 Les 1: Gewoontes  

De eerste les is een introductieles, waarbij het thema middelengebruik en verslaving op een laagdrempelige 

manier wordt besproken. Deze les staat in het teken van gewoontes. Les 1 heeft de volgende doelstellingen: 

1. Leerlingen weten wat gewoontes zijn; 

2. Leerlingen kunnen goede en slechte gewoontes benoemen; 

3. Leerlingen weten dat stoppen met een gewoonte lastig is;  

4. Leerlingen kunnen vertellen waarom mensen middelen gebruiken. 

De les begint met een inleiding op het thema gewoontes, door middel van kennisoverdracht en een 

associatieoefening (woordweb), waarbij de leerlingen bespreken wat zij onder gewoontes verstaan. Het 

tweede deel van de les gaat in op goede en slechte gewoontes. In de eerste plaats wordt aan de hand van 

een casus (keuzeopdracht gekke gewoonte of keuzeopdracht slechte gewoonte) besproken dat bepaalde 

gewoontes slecht voor de gezondheid zijn. Vervolgens denken de leerlingen na over hun eigen goede en 

slechte gewoontes (opdracht wat zijn jouw gewoontes). In het derde deel van de les wordt besproken dat 

bepaalde slechte gewoontes, zoals middelengebruik, erg schadelijk zijn. In dit deel van de les maken de 

leerlingen kennis met een door de docent (voorafgaand) gekozen rolmodel. In het eerste van in totaal vier 

filmpjes vertelt het rolmodel iets over zijn eigen leven. Hij vertelt op welke manier hij met middelen in 

aanraking is gekomen en waarom hij uiteindelijk steeds meer middelen is gaan gebruiken. Dit filmpje wordt 
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klassikaal nabesproken. In het laatste deel van de les bespreken leerlingen negatieve ervaringen die zij zelf 

hebben met middelengebruik in hun directe of indirecte omgeving (opdracht eigen verhaal). 

2.5.2 Les 2: Risico’s  

De tweede les gaat in op de verschillende risico’s van middelengebruik. Les 2 heeft de volgende 

doelstellingen:  

1. Leerlingen kunnen vertellen dat zij onder de 18 geen middelen mogen kopen;  

2. Leerlingen kunnen vertellen wat de risico’s zijn van middelengebruik;  

3. Leerlingen kunnen vertellen wat de risico’s zijn van combigebruik;  

4. Leerlingen kunnen vertellen op welke manier middelengebruik gedrag beïnvloedt.  

Het eerste deel van de les gaat over de risico’s van alcohol, roken en blowen en is een combinatie van 

feitelijke informatie met verschillende werkvormen en opdrachten. Een aantal van deze opdrachten zijn 

keuzeopdrachten. Deze opdrachten kunnen worden aangeboden als er tijd over is, maar mogen ook 

overgeslagen worden als het bespreken van de andere opdrachten veel tijd in beslag neemt.  

De les begint met uitleg over de Drank- en Horecawet, waarin is vastgelegd dat jongeren onder de 18 jaar 

geen alcohol of sigaretten mogen kopen. Vervolgens wordt besproken waarom dit zo is en wordt informatie 

gegeven over de risico’s van alcohol. De leerlingen denken vervolgens zelfstandig na over de invloed van 

alcohol op gedrag (werkblad wat kan er gebeuren door alcohol). De leerlingen krijgen informatie over 

alcoholvergiftiging aan de hand van een casus over een meisje dat buiten bewustzijn is geraakt door het 

drinken van teveel alcohol (filmpje Anouk). Indien er tijd over is, zijn er ook nog andere filmpjes beschikbaar 

die bekeken kunnen worden om duidelijk te maken welke invloed alcohol heeft (filmpjes dronken fietsers 

en alcoholdancer). Vervolgens worden de risico’s van de combinatie van alcohol en medicijnen besproken. 

Nadat uitgebreid is stilgestaan bij de risico’s van alcohol, wordt aandacht besteed aan de risico’s van roken 

en blowen. De risico’s van roken worden besproken met behulp van een associatieoefening (woordweb). 

Indien er tijd over is, kan worden gekozen voor een creatieve opdracht (keuzeopdracht Waarschuwen voor 

roken). De risico’s van blowen worden besproken aan de hand van een kennisquiz (opdracht wat weet je 

over blowen?).  

Het tweede deel van de les gaat in op het vervolg van het levensverhaal van het vooraf gekozen rolmodel. 

In het tweede filmpje vertelt de jongere op welke manier zijn gedrag is veranderd door middelengebruik en 

welke gevolgen dit had voor de relaties met zijn omgeving. De jongere vertelt bovendien welke problemen 

hij kreeg door het gebruik van middelen. Het filmpje wordt klassikaal nabesproken. 

2.5.3 Les 3: Je kunt het ook niet doen  

In de derde les wordt opnieuw aandacht besteed aan de nadelen van middelengebruik. Daarnaast gaat de 

les in op de voordelen van niet-gebruiken. Les 3 heeft de volgende doelstellingen:  

1. Leerlingen kunnen benoemen dat keuzes maken gevolgen heeft;  

2. Leerlingen kunnen benoemen dat keuzes kunnen leiden tot spijt;  
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3. Leerlingen kunnen vertellen welke voordelen er zitten aan niet-gebruiken.  

Les 3 bestaat uit twee delen. Het begin van de les heeft niet specifiek betrekking op middelengebruik, maar 

gaat in op de algemene thema’s consequenties van gemaakte keuzes en spijt. Allereerst wordt aan de hand 

van een casus besproken welke gevolgen ongezond gedrag heeft op de korte en de lange termijn (werkblad 

Wat gebeurt er?). Vervolgens denken de leerlingen na over bepaalde keuzes die zij zelf gemaakt hebben, 

waarvan ze later spijt kregen (werkblad Spijt).  

Het tweede deel van de les gaat over middelengebruik. Allereerst wordt met behulp van een kennisquiz 

duidelijk gemaakt dat middelengebruik minder normaal is dan de leerlingen denken. De leerlingen moeten 

eerst schatten hoeveel jongeren van hun leeftijd roken, alcohol drinken en blowen. Vervolgens wordt 

besproken hoeveel jongeren dit daadwerkelijk zijn. Aan de hand van deze cijfers wordt geconcludeerd dat 

middelengebruik veel minder normaal is dan de jongeren denken. Vervolgens wordt ingegaan op de 

voordelen van nietgebruiken. De leerlingen denken na over goede redenen om geen middelen te gebruiken 

(werkbladen Niet gebruiken en Voordelen van niet gebruiken). De les wordt afgesloten met de bespreking 

van het derde filmpje van het gekozen rolmodel. In dit derde filmpje vertelt de jongere waar hij allemaal 

spijt van heeft en wat uiteindelijk de aanleiding is geweest om te stoppen met middelengebruik.  

2.5.4 Les 4: Aan de slag!  

De laatste les gaat over stoppen met een gewoonte. De doelstellingen van de vierde les zijn als volgt:  

1. Leerlingen kunnen vertellen dat anderen invloed hebben op hun middelengebruik; 

2. Leerlingen weten dat er lastige momenten zijn;  

3. Leerlingen weten dat je op verschillende manieren op deze lastige momenten kunt reageren en dat 

het helpt hier vooraf over na te denken;  

4. Leerlingen nemen zich voor om met een gewoonte te stoppen of minderen;  

5. Leerlingen kunnen hun voornemens toepassen en een week volhouden.  

De vierde les bestaat ook uit twee delen: één deel is gericht op middelengebruik en één deel gaat niet 

specifiek over middelen. Het eerste deel van de les gaat over middelengebruik. Allereerst wordt besproken 

dat middelengebruik soms voort komt uit aannamen die niet altijd kloppen. Dit wordt geïllustreerd aan de 

hand van een filmpje, waarin een jongen denkt dat hij er niet echt bij hoort op het moment dat hij geen 

sigaret opsteekt (filmpje Remco). In de nabespreking wordt aandacht besteed aan het feit dat mensen vaak 

denken dat bepaald gedrag van hen verwacht wordt, terwijl dit in werkelijkheid helemaal niet zo is. 

Vervolgens wordt ingegaan op het feit dat stoppen niet gemakkelijk is. Dit wordt uitgelegd in het laatste 

filmpje van de jongere waarin hij vertelt over zijn stoppoging. Omdat de meeste leerlingen nog geen 

ervaring zullen hebben met stoppen met middelengebruik, wordt in de nabespreking van het filmpje ook 

ingegaan op meer alledaagse situaties waarin de leerlingen zelf hebben ervaren dat het heel moeilijk is om 

gewoontes te doorbreken. In de discussie wordt aandacht besteed aan een belangrijke voorwaarde voor 

het succesvol stoppen met een gewoonte: een goede voorbereiding. De les wordt afgesloten met een 



 

22 

 

eindopdracht gericht op het stoppen met een eigen gewoonte. Er zijn twee versies van deze opdracht. De 

eenvoudige versie laat de leerlingen nadenken over de wijze waarop zij dit het beste kunnen aanpakken 

(Eindopdracht Stoppen met een gewoonte). De uitgebreide versie helpt leerlingen nadenken over de manier 

waarop ze met de gewoonte willen stoppen (Eindopdracht 7-days challenge), waarna de leerlingen (en de 

docent) dit daadwerkelijk in de praktijk brengen. 
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3. Onderzoeksmethode  

Het doel van dit pilotonderzoek was het beoordelen van de bruikbaarheid en werkzaamheid van de 

lessenserie Be Wise Think Twice. Er is gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden en 

informanten om hier een goed beeld van te krijgen. Aan het begin van de pilot, zijn verschillende docenten 

en preventiewerkers geïnterviewd over hun indruk van de lesmaterialen. Tijdens de pilot hebben de 

docenten een evaluatieformulier ingevuld over de wijze waarop zij de lessen hebben uitgevoerd. Daarnaast 

zijn er verschillende lessen geobserveerd en zijn er schriftelijke vragenlijsten afgenomen bij de leerlingen. 

3.1 Onderzoek naar de bruikbaarheid van Be Wise Think Twice   

Na afloop van de docententraining zijn zes docenten en twee preventiewerkers geïnterviewd over de 

lessenserie Be Wise Think Twice. In deze interviews is aandacht besteed aan twee onderwerpen. Het eerste 

deel van het interview ging over de lessenserie en bijbehorende materialen. Het tweede deel van het 

interview ging over de docent / preventiewerker zelf.  

3.1.1 Interviews met docenten en preventiewerkers   

In het interview is gevraagd naar verschillende kenmerken van de lessenserie, waarvan uit onderzoek 

bekend is dat zij bepalend zijn voor een succesvolle implementatie van een interventie (Berwick, 2003; 

Fleuren et al., 2004; Novins, Green, Legha, & Aarons, 2013). In het interview zijn de volgende kenmerken 

van de interventie besproken: 

1. relevantie en geschiktheid voor eindgebruiker: de mate waarin de interventie aansluit bij de 

behoeften van de leerlingen;  

2. relatief voordeel: de mate waarin de interventie wordt beschouwd als beter dan eerdere ideeën of 

interventies;  

3. procedurele helderheid: de mate waarin de interventie duidelijk is;  

4. compatibiliteit: de mate waarin de interventie aansluit bij bestaande werkwijzen, waarden en 

behoeften van de professional of de organisatie;  

5. observeerbaarheid: de mate waarin de resultaten zichtbaar zijn voor de gebruikers;  

6. aantrekkelijkheid: de mate waarin de lesmaterialen aantrekkelijk worden gevonden;  

7. compleetheid: de mate waarin alle noodzakelijke onderdelen zijn opgenomen in de interventie;  

8. complexiteit: de mate waarin de moeilijkheidsgraad van de interventie aansluit bij het niveau van 

de doelgroep; 

9. flexibiliteit: de mate waarin de interventie is aan te passen aan de behoeften van de doelgroep. 

Vervolgens is gevraagd naar verschillende kenmerken van de docent of preventiewerker zelf, waarvan uit 

onderzoek bekend is dat zij bepalend zijn voor een succesvolle implementatie (Berwick, 2003; Fleuren et 

al., 2004; Novins, Green, Legha, & Aarons, 2013). In het interview zin de volgende kenmerken van de 

professionals besproken:  
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1. behoefteperceptie: de mate waarin de professional overtuigd is dat de interventie voorziet in de 

behoefte;  

2. taakopvatting: de mate waarin de interventie past bij de taken die horen bij de functie van de 

professional;  

3. uitkomstverwachting: de mate waarin de professional verwacht dat de interventie effectief zal zijn;  

4. kennis: de mate waarin de professional beschikt over de noodzakelijke kennis om de lessen te kunnen 

geven; 

5. vaardigheden: de mate waarin de professional beschikt over de noodzakelijke vaardigheden om de 

lessen te kunnen geven;  

6. verwachte tevredenheid eindgebruiker: de mate waarin de professional verwacht dat de leerlingen 

tevreden zijn over de interventie;  

7. verwachte medewerking eindgebruiker: de mate van weerstand die de professional verwacht bij de 

leerlingen;  

8. eigen-effectiviteitsverwachting: de mate waarin de professional zich in staat acht om de interventie 

aan te bieden. 

3.1.2 Analyse van de interviews  

Na afname zijn de interviews uitgeschreven. Met behulp van NVivo (software voor kwalitatieve data-

analyse) zijn vervolgens labels toegekend aan de tekstfragmenten uit de transcripties door uitspraken 

systematisch met elkaar te vergelijken. Hoewel er in het interview gebruik is gemaakt van een topiclijst op 

basis van de hierboven beschreven kenmerken van de lessenserie en de professionals, is door het 

semigestructureerde karakter van de interviews op verschillende momenten in het interview over 

verschillende onderwerpen gesproken. Nadat alle fragmenten een label toegewezen hadden gekregen, zijn 

alle labels geordend en gecategoriseerd aan de hand van de hierboven beschreven kenmerken.  

3.2 Onderzoek naar de uitvoering van Be Wise Think Twice  

3.2.1 Evaluatie van de uitvoering van de lessen door docenten  

De docenten hebben na afloop van iedere les een evaluatieformulier ingevuld, waarop zij konden aangeven 

welke onderdelen van de lessen wel en niet zijn uitgevoerd. Deze evaluatieformulieren zijn ingevuld door 

zes docenten over acht klassen (een docent heeft evaluatieformulieren ingevuld over drie klassen). Van één 

docent hebben wij geen evaluatieformulier ontvangen.  

Allereerst is aan de docenten gevraagd om per opdracht aan te geven of de opdracht is uitgevoerd zoals is 

beschreven in de docenteninstructie. Indien van de docenteninstructie is afgeweken, kon de docent 

aangeven op welke manier ze de opdracht hadden aangepast. Vervolgens bevatte het evaluatieformulier 

nog een aantal algemene vragen over de uitvoering van de les. Hier kon de docent aangeven hoe de docent 

de les heeft ervaren en of de lesdoelen bereikt zijn. Ook kon de docent aangeven hoe de leerlingen de les 
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ervaren hebben en of er in de les sprake was van deviantie training (door bijvoorbeeld het uitwisselen van 

stoere verhalen).  

3.2.2 Observaties   

Er zijn in totaal vijf lessen bij vijf verschillende docenten geobserveerd, op drie verschillende scholen. Van 

deze lesobservaties zijn uitvoerige observatieverslagen geschreven, waarin puntsgewijs is beschreven hoe 

de les is verlopen. 

3.3 Onderzoek naar de werkzaamheid van Be Wise Think Twice  

3.3.1 Verloop van het pilotonderzoek bij de leerlingen  

Er hebben vier scholen deelgenomen aan het pilotonderzoek naar de nieuwe lessenserie Be Wise Think 

Twice voor het voortgezet speciaal onderwijs (VSO): Mulock 2000 in Amersfoort, Het Krommerijn College 

in Utrecht, VSO de Buitenhof in Heerlen en het Orion College West in Amsterdam. Aanvankelijk was het de 

bedoeling dat er 13 klassen zouden deelnemen (10 onderbouwklassen en 3 bovenbouwklassen) met in 

totaal 127 leerlingen.  

Tijdens de docententraining heeft een docent haar klas (een onderbouwklas) teruggetrokken uit de pilot. 

In deze klas zaten verschillende risicoleerlingen en de docent was bang dat de lessen de leerlingen 

nieuwsgierig zouden maken naar middelengebruik. Bij een andere klas (een bovenbouwklas) bleek het niet 

mogelijk om de afname van de vragenlijsten en de lessen in te passen, in verband met examentraining en 

eindexamen. Uiteindelijk is in 11 klassen de voormeting afgenomen. Deze voormeting is door 76 leerlingen 

ingevuld. Vooraf was aan de onderzoekers doorgegeven dat er 111 leerlingen in deze 11 klassen zaten. Een 

aanzienlijk deel van de leerlingen heeft de vragenlijst dus niet ingevuld (38,9%). Dit heeft verschillende 

redenen. In de eerste plaats was er op 2 scholen, Mulock 2000 en het Orion College West, sprake van veel 

leerlingen die afwezig waren. Bij Mulock 2000 is er veel verloop onder de leerlingen, omdat de leerlingen 

vaak maar tijdelijk op deze school zitten. Orion College West geeft ook les aan chronisch zieke leerlingen; 

hierdoor zijn de klassen meestal ook niet compleet. Daarnaast waren er echter ook leerlingen die geen zin 

hadden om de vragenlijst in te vullen. Het is niet bekend om hoeveel leerlingen dit gaat. 

 

De lessen zijn uiteindelijk in 9 klassen gegeven. Op één van de scholen kon de docent die de lessen eigenlijk 

zou geven, door persoonlijke omstandigheden geen les geven. Haar vervanger werkte nog maar kort op de 

school en had nog niet het vertrouwen van de leerlingen. De lessen zijn op deze school daarom alleen aan 

de onderbouwklassen (3 klassen) gegeven en niet aan de bovenbouwklassen (2 klassen). Hierdoor zijn de 

lessen uiteindelijk niet uitgeprobeerd bij bovenbouwleerlingen. Vanwege veelvuldige absentie van de 
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leerlingen, is niet duidelijk hoeveel leerlingen uiteindelijk de lessen hebben gekregen. Volgens de 

klassenlijsten zaten er 87 leerlingen in de klassen, maar het is niet bekend hoeveel van deze leerlingen 

aanwezig waren tijdens de lessen. 

De nameting is uiteindelijk afgenomen in 7 klassen op 3 scholen. De contactpersoon van één school gaf aan 

dat het niet gelukt was om de leerlingen de tweede vragenlijst in te laten vullen. Zij gaf aan dat de leerlingen 

hier geen zin meer in hadden. Op de andere scholen hebben 42 leerlingen de nameting ingevuld. Volgens 

de klassenlijsten zaten er oorspronkelijk 73 leerlingen in deze klassen. De uitval uit deze meting (42%) is 

vergelijkbaar met de uitval uit de voormeting. Het is niet duidelijk hoeveel van deze uitval werd veroorzaakt 

door afwezigheid van leerlingen en hoeveel uitval door weerstand bij de leerlingen. 

3.3.2 Gebruikte meetinstrumenten  

Er is op twee tijdstippen een schriftelijke vragenlijst afgenomen bij de leerlingen om na te gaan of de 

lessenserie Be Wise Think Twice van invloed is op de houding van de leerlingen ten opzichte van 

middelengebruik en de intentie om middelen te gebruiken. De schriftelijke vragenlijst bestond uit 

verschillende onderdelen.  

Demografische factoren   

In de eerste plaats werd naar een aantal demografische factoren gevraagd (geslacht, geboortedatum, 

geboorteland, geboorteland ouders en de woonsituatie).  

Attitude Alcohol   

Het tweede deel van de vragenlijst ging over alcohol. Allereerst is de leerlingen gevraagd naar hun attitude 

ten opzichte van het drinken van alcohol. Attitude is gemeten met behulp van een zelfontwikkelde 

vragenlijst van 20 items, waarbij de leerling telkens op een 5-punts Likertschaal aan moet geven of de 

leerling het eens is met een bepaalde stelling. De antwoordcategorieën lopen uiteen van helemaal mee 

oneens tot helemaal mee eens. Voorbeelden van stellingen zijn: Af en toe dronken worden hoort erbij en ik 

zou me schamen als ik zelf dronken zou zijn. Een deel van de items is omgescoord zodat een hoge score 

een positieve attitude ten opzichte van alcohol betekent. De interne consistentie van de vragenlijst is goed: 

Cronbach’s alpha is 0,932 op de voormeting en 0,938 op de nameting.  

Sociale Norm Alcohol   

In de tweede plaats is aan de leerlingen gevraagd hoe hun vrienden en klasgenoten over alcohol denken. 

De sociale norm werd gemeten met behulp van vier items, met vijf antwoordmogelijkheden uiteenlopend 

van nee, zeker niet tot ja, zeker wel. Voorbeeldvragen zijn Mijn klasgenoten vinden alcohol drinken normaal 

en Mijn vrienden hebben respect voor mensen die GEEN alcohol drinken. De helft van de items is 

omgescoord zodat een hoge score een positieve sociale norm ten opzichte van alcohol betekent. De interne 

consistentie van de schaal is redelijk op de voormeting en onvoldoende op de nameting: Cronbach’s alpha 

is respectievelijk 0,684 en 0,493.  
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Intentie Alcohol   

Vervolgens is aan de leerlingen gevraagd of zij van plan zijn om alcohol te drinken. De intentie om alcohol 

te drinken is gemeten met behulp van vier items, met vijf antwoordmogelijkheden uiteenlopend van nee, 

zeker niet tot ja, zeker wel. Het eerste item meet in hoeverre de leerling denkt deze week alcohol te zullen 

drinken, het laatste item meet in hoeverre de leerling denkt ooit alcohol te zullen drinken. Een hoge score 

betekent dat de leerling een sterkere intentie heeft om alcohol te drinken. De interne consistentie is goed: 

Cronbach’s alpha is 0,922 op de voormeting en 0,934 op de nameting.  

Alcoholgebruik  

Tot slot werd aan de leerling gevraagd of hij of zij wel eens alcohol heeft gedronken. De 

antwoordmogelijkheden waren: ja, een heel glas of meer; ja, een paar slokjes; en nee.   

Attitude Blowen   

Het derde deel van de vragenlijst ging over blowen. Allereerst is de leerlingen gevraagd naar hun attitude 

ten opzichte van het roken van hasj of wiet. Attitude is gemeten met behulp van een zelfontwikkelde 

vragenlijst van 20 items, waarbij de leerling telkens op een 5-punts Likertschaal aan moet geven of de 

leerling het eens is met een bepaalde stelling. De antwoordcategorieën lopen uiteen van helemaal mee 

oneens tot helemaal mee eens. Voorbeelden van stellingen zijn: Af en toe een jointje hoort erbij en ik zou 

me schamen als ik zelf stoned zou zijn. Een deel van de items is omgescoord zodat een hoge score een 

positieve attitude ten opzichte van blowen betekent. De interne consistentie van de vragenlijst is goed: 

Cronbach’s alpha is 0,948 op de voormeting en 0,933 op de nameting.  

Sociale Norm Blowen  

Vervolgens is aan de leerlingen gevraagd hoe hun vrienden en klasgenoten over blowen denken. De sociale 

norm werd gemeten met behulp van vier items, met vijf antwoordmogelijkheden uiteenlopend van nee, 

zeker niet tot ja, zeker wel. Voorbeeldvragen zijn Mijn klasgenoten vinden blowen normaal en Mijn vrienden 

hebben respect voor mensen die NIET blowen. De helft van de items is omgescoord zodat een hoge score 

een positieve sociale norm ten opzichte van blowen betekent. De interne consistentie van de schaal is 

voldoende op de voormeting en matig op de nameting: Cronbach’s alpha is respectievelijk 0,705 en 0,591.  

Intentie Blowen   

Daaropvolgend is aan de leerlingen gevraagd of zij van plan zijn om hasj of wiet te roken. De intentie om 

te blowen is gemeten met behulp van vier items, met vijf antwoordmogelijkheden uiteenlopend van nee, 

zeker niet tot ja, zeker wel. Het eerste item meet in hoeverre de leerling denkt deze week te zullen blowen, 

het laatste item meet in hoeverre de leerling denkt ooit te gaan blowen. Een hoge score betekent dat de 

leerling een sterkere intentie heeft om te blowen. Cronbach’s alpha is 0,935 op de voormeting en 0,944 op 

de nameting.  

Blowen  

Tot slot werd aan de leerling gevraagd of hij of zijn wel eens heeft geblowd. De antwoordmogelijkheden 

waren: ja, een hele joint of meer; ja, een paar trekjes; en nee. 



 

28 

 

3.3.3 Analyses   

Met behulp van het statistische computerprogramma SPSS zijn verschillende beschrijvende en vergelijkende 

analyses uitgevoerd. In de eerste plaats is de onderzoeksgroep beschreven. Vervolgens is onderzocht in 

hoeverre deze onderzoeksgroep representatief is. Hiervoor zijn de leerlingen die lessen aangeboden hebben 

gekregen, vergeleken met alle jongeren die de eerste vragenlijst hebben ingevuld. Daarnaast zijn de 

leerlingen die de nameting hebben ingevuld, vergeleken met alle leerlingen die de lessen hebben gevolgd. 

Tot slot is met behulp van gepaarde t-toetsen (en non-parametrische toetsen voor de variabelen waarin het 

daadwerkelijke gebruik van middelen is weergegeven) onderzocht of er sprake is van een significante 

verandering tussen de voor- en nameting. Op een school verliep de uitvoering van de lessen moeizaam 

doordat er onvoldoende sprake was van een veilige sfeer. Hierdoor was het niet altijd mogelijk om alle de 

lesstof te behandelen. Om deze reden zijn de analyses ook uitgevoerd zonder dat deze leerlingen zijn 

meegenomen. 
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4. Resultaten onderzoek naar de bruikbaarheid van de 

lessenserie Be Wise Think Twice 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de interviews met docenten en preventiewerkers weergegeven. 

In de eerste plaats wordt beschreven welke kenmerken van de interventie door de docenten en 

preventiewerkers als positief worden beoordeeld en over welke kenmerken zij minder enthousiast zijn. In 

de tweede plaats wordt beschreven hoe de docenten aankijken tegen hun eigen rol in de uitvoering van de 

interventie.  

4.1. Kenmerken van de lessenserie  

4.1.1 Relevantie en geschiktheid voor eindgebruiker  

Het overgrote deel van de respondenten vond de interventie over het algemeen geschikt voor leerlingen 

van het speciaal onderwijs. Er werd hierbij veel gesproken over de geschiktheid van de filmpjes van 

ervaringsdeskundigen. Volgens zes van de acht respondenten sluiten de filmpjes aan bij de belevingswereld 

van de leerlingen en werden dus als geschikt beschouwd voor de eindgebruiker: “Omdat het heel erg 

invoelbaar is voor jongeren hoe dat er in sluipt en dat het ergens heel simpel mee start en dat het hele 

kleine stapjes steeds verder zijn om dan echt in de problemen te komen. Dat dat wel iets is waarmee zij 

zich kunnen vergelijken ofzo.” De respondenten gaven daarnaast ook suggesties voor het verbeteren van 

de filmpjes om deze geschikter te maken voor de leerlingen. Zo gaven twee respondenten aan dat de 

filmpjes passender zouden zijn, als er ook filmpjes van vrouwelijke ervaringsdeskundigen zouden zijn, 

omdat het aantal meisjes op het VSO cluster-4 toeneemt. Daarnaast gaf een respondent aan dat ze graag 

meer etnische diversiteit bij de ervaringsdeskundigen in de filmpjes zou zien.  

Uit de interviews kwamen daarnaast een aantal aspecten van de interventie naar voren die minder geschikt 

zouden zijn voor de leerlingen. Zo noemden vijf respondenten een specifieke opdracht over een 

opmerkelijke en extreme gewoonte ongeschikt voor de leerlingen: “Dit is voor mijn gevoel wel heel ver van 

je bed […]. Misschien moet het iets dichterbij de doelgroep liggen, in plaats van dat het lachen, gieren, 

brullen wordt. De serieusheid raak je dan kwijt.”  

4.1.2 Relatief voordeel  

Met de docenten en preventiewerkers is gesproken over de mate waarin Be Wise Think Twice zich 

onderscheidt van andere beschikbare interventies ter preventie van middelengebruik. Alle respondenten 

zagen de meerwaarde van Be Wise Think Twice. Zij gaven aan dat de nieuwe lessenserie zich op 

verschillende punten positief onderscheidt van andere, bestaande interventies of lessenseries. Zo werd door 

twee respondenten het feit dat de interventie een ander startpunt heeft, namelijk gewoontes, genoemd als 

positief punt. Deze stap, die gelinkt is aan een verslaving, wordt volgens hen niet vaak besproken. Eén 

respondent verwoordde dit als volgt: “Nou ik denk dat de vorige lessen, dat is meer feitelijk. Gericht op 
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type drugs, wat zijn de bestanddelen, wat zijn de gevolgen als je het gebruikt. En hier ga je meer in op 

gewoonten. Ik denk dat het juist goed is om die stap daarvoor ook eens bespreekbaar te maken.” Eén 

respondent noemde daarnaast dat de interventie zich positief onderscheidt van andere lessen over 

middelengebruik, doordat het zich niet alleen richt op kennisoverdracht, maar juist op het gesprek aangaan 

met de leerlingen. Volgens deze docent kunnen leerlingen namelijk alleen goed bereikt worden op het 

moment dat een gesprek met hen wordt aangegaan. Tot slot werd door zeven van de acht respondenten 

aangegeven dat het gebruik van filmpjes een meerwaarde is in deze lessenserie. Daarnaast werd ingegaan 

op de specifieke inhoud (de verhalen van rolmodellen) van de filmpjes om de meerwaarde van de interventie 

duidelijk te maken. Een respondent zei hierover: “Ik denk dat dat vooral de meerwaarde is van deze lessen, 

dat leerlingen echt vanuit het verhaal van een ander zien wat het eigenlijk met je doet en wat het met je 

omgeving doet […].” 

4.1.3 Procedurele helderheid  

Alle geïnterviewde docenten en preventiewerkers gaven aan de docenteninstructie erg duidelijk te vinden. 

Vier van de acht respondenten vonden de opbouw van deze instructie prettig: “Het is heel stapsgewijs 

uitgelegd. Stukje theorie, dan wordt er uitgelegd wat ga je nou precies doen, wat kan je doen, hoe kan je 

het doen. Dat vind ik toch wel heel fijn.” Tevens vonden alle respondenten de opdrachten voor leerlingen 

duidelijk.  

De keuzeopdrachten (waarbij docenten mogen kiezen of ze deze opdracht uitvoeren of overslaan) werden 

door twee van de respondenten als minder duidelijk beoordeeld. Eén respondent gaf aan dat de meerwaarde 

van het doen van de keuzeopdracht onduidelijk is. Een andere respondent gaf aan dat de nummering van 

de (keuze)opdrachten onduidelijk was. Omdat de nummering van de opdrachten doorloopt bij de 

keuzeopdrachten, kan dit verwarring veroorzaken bij de leerlingen wanneer een keuzeopdracht wordt 

overgeslagen.  

4.1.4 Compatibiliteit  

In de interviews is gesproken over de mate waarin de interventie aansluit bij het werk van de docenten. 

Twee respondenten gaven expliciet aan dat de interventie past binnen de visie van de school. Hierbij werd 

door de ene respondent verwezen naar de kernwaarden van de school en de andere respondent noemde 

het belang dat de school hecht aan een veilig schoolklimaat.  

4.1.5 Observeerbaarheid  

Met de respondenten is in de interviews besproken in welke mate zij verwachtten dat er effecten van de 

interventie zichtbaar zouden zijn bij de leerlingen. Door alle respondenten werd genoemd dat ze geen 

gedragsverandering verwachtten bij de leerlingen na de interventie. Dit werd door hen echter niet als nadeel 

ervaren. Verschillende respondenten gaven aan dat ze een houdingsverandering bij de leerlingen 

verwachtten. Daarbij denken zij dat de lessen mogelijk een opening kunnen bieden voor vervolggesprekken 

met leerlingen. Zij verwachtten dat de leerlingen anders over middelen zullen praten, wanneer ze een 
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andere houding hebben ten opzichte van middelen. Bovendien kunnen de klassikale gesprekken tijdens de 

les ervoor zorgen dat leerlingen ook na de les eerder met hun docent praten over middelengebruik.  

4.1.6 Aantrekkelijkheid  

Over het algemeen waren de geïnterviewden erg positief over de aantrekkelijkheid van de interventie: alle 

respondenten vonden de interventie aantrekkelijk om mee te werken en zeven van de acht respondenten 

verwachtten dat de interventie ook aantrekkelijk is voor de leerlingen. De filmpjes van 

ervaringsdeskundigen werden beoordeeld als de meest aansprekende onderdelen van de lessenserie. De 

docenten verwachtten dat deze filmpjes ook erg aansprekend zijn voor de leerlingen. Tijdens het interview 

benoemden de docenten ook verschillende andere aspecten die belangrijk zijn voor de doelgroep. Zo 

noemden twee docenten dat een lessenserie niet te belerend mag zijn: “Als het heel predikend gaat worden, 

en het heel duidelijk door gaat klinken dat die jongeren maar anders moeten doen, dan kan ik me voorstellen 

dat dat een antireactie teweeg gaat brengen.” Door vijf respondenten werd bovendien benoemd dat 

afwisselende werkvormen in een les het aantrekkelijkst zijn voor leerlingen. Door drie respondenten werd 

hierbij gezegd dat opdrachten op papier een minder aantrekkelijke werkvorm is voor de leerlingen. 

Zogenoemde ‘doe-opdrachten’ zijn daarentegen een aantrekkelijke werkvorm.  

4.1.7 Compleetheid  

Tijdens het interview hebben de respondenten ook aangeven in hoeverre ze onderdelen missen in de 

interventie. Hierbij is zowel gesproken over de docenteninstructie als over de lessen zelf. Het merendeel 

van de docenten vond de docenteninstructie compleet. Twee respondenten gaven aan in de 

docenteninstructie een instructie te missen over wat een docent het beste kan doen wanneer een leerling 

iets zorgelijks vertelt naar aanleiding van de lessen. Daarnaast adviseerde een respondent om een 

overzichtje aan de docentinstructie toe te voegen, waarin helder staat beschreven wat tijdens de 

docententraining door het Trimbos-instituut is verteld. Op deze manier kunnen docenten teruglezen waar 

ze op moeten letten tijdens de uitvoering van de lessen. De meeste respondenten vonden dat de lessen zelf 

alle benodigde onderdelen bevatten. Twee respondenten gaven echter aan dat zij informatie over middelen 

misten in de inhoud van de lessen, over wat verschillende drugs precies inhouden en wat de werking ervan 

is.  

4.1.8 Complexiteit  

In de interviews met de docenten en preventiewerkers werd nogmaals duidelijk hoe groot de 

niveauverschillen zijn tussen de leerlingen op het VSO cluster-4. Een aantal docenten verwachtte dat de 

lessen mogelijk te makkelijk zijn voor hun leerlingen, terwijl andere docenten denken dat sommige 

leerlingen bepaalde opdrachten moeilijk zullen vinden. De meeste docenten namen aan dat de lessen voor 

de meeste leerlingen begrijpelijk zijn. Een aantal docenten gaf aan dat het prettig zou zijn als er 

verschillende varianten zouden zijn van de opdrachten die aansluiten bij de verschillende niveaus van de 

leerlingen. 
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4.1.9 Flexibiliteit 

Zoals ook beschreven in de voorgaande paragraaf, hadden verschillende docenten behoefte aan meerdere 

versies van het lesmateriaal. Op deze manier kan een docent kiezen welke versie het meest geschikt is voor 

een klas. Eén respondent gaf aan dat leerlingen zich niet over- of onderschat voelen, wanneer er meerdere 

versies beschikbaar zijn. Drie respondenten gaven daarentegen aan dat verschillende versies van het 

materiaal niet nodig zijn, omdat het huidige lesmateriaal voldoende aangepast kan worden door de docent 

zelf. Zij noemden hierbij dat een docent flexibel moet zijn en moet kunnen aanvoelen wat past bij de 

leerlingen. Eén respondent gaf aan dat te veel keuzemogelijkheden niet gewenst zijn. Deze docent was van 

mening dat docenten het liefst iets kant-en-klaars willen dat ze zo kunnen gaan gebruiken.  

4.2. Kenmerken van de professional  

4.2.1 Behoefteperceptie  

Alle docenten en preventiewerkers onderschreven dat de lessenserie Be Wise Think Twice aansluit bij de 

behoefte van de school. Vijf van de acht respondenten gaven aan dat het belangrijk is om middelengebruik 

op het VSO cluster-4 aan te pakken, omdat er veel signalen van middelengebruik zijn. Daarnaast werd door 

drie respondenten genoemd dat er op dit moment nog geen geschikt lesmateriaal over middelengebruik 

voor het speciaal onderwijs beschikbaar is, waardoor de behoefte aan lesmateriaal groot is.  

4.2.2 Taakopvatting  

De helft van de docenten vond dat de interventie past binnen het takenpakket van docenten. Twee docenten 

benoemden expliciet dat leerlingen onderwijzen over middelengebruik behoort tot de primaire taken van 

een docent. Andere docenten maakten hierin onderscheid tussen verschillende docenten. Eén docent gaf 

bijvoorbeeld aan dat de lessenserie wel past binnen het eigen takenpakket, maar niet binnen het 

takenpakket van docenten met weinig ervaring. Startende docenten missen mogelijk nog vaardigheden om 

met risicoleerlingen over middelen te praten. Een van de preventiewerkers antwoordde bovendien dat 

docenten lang niet altijd over voldoende tijd beschikken om een dergelijke lessenserie aan te bieden.  

4.2.3 Uitkomstverwachting  

De meeste docenten benoemden bewustwording bij de leerlingen als belangrijkste doel van de interventie. 

Zij verwachtten dat Be Wise Think Twice hieraan daadwerkelijk zal bijdragen. De docenten verwachtten 

bovendien dat de lessen bij zullen dragen aan het bespreekbaar maken van middelenproblematiek. Tot slot 

werd door drie docenten aangegeven dat de lessenserie een goede mogelijkheid biedt voor het signaleren 

van problemen. Een van de docenten beschreef dit als volgt: “Ze flappen er natuurlijk ook heel makkelijk 

wat uit. En dat is dan ook wel weer het voordeel dat je daardoor heel makkelijk kan kijken van: ‘oh die 

leerling, daar speelt wel zoveel, die heeft best wel een risico of is een kwetsbare jongere’. Laten we kijken 

of we daar naast deze les nog wat mee kunnen.”  
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4.2.4 Kennis  

Tijdens de interviews is tevens besproken wat docenten nodig hebben om de lessen te kunnen geven. Door 

de meerderheid van de respondenten werd gezegd dat extra basiskennis over middelen nuttig kan zijn. Dit 

betreft informatie over bijvoorbeeld de bestanddelen en werking van verschillende drugs, maar ook cijfers 

over middelengebruik onder jongeren in Nederland. Een docent beschreef dit als volgt: “Als ik kijk naar de 

vorige lessen die ik heb gegeven, dan komen er gewoon heel veel vragen vrij. Leerlingen hebben gewoon 

veel ervaring […]. Die hebben soms meer kennis dan wij. En ik vind het dan belangrijk dat je daarover in 

gesprek kunt gaan en zelf over voldoende kennis beschikt […]’. Verschillende docenten gaven als suggestie 

om een boekje of een website te maken waar deze basisinformatie teruggevonden kan worden.  

4.2.5 Vaardigheden  

De docenten gaven aan dat er geen extra vaardigheden nodig zijn voor het geven van de lessenserie Be 

Wise Think Twice. Voor de lessen zijn vooral vaardigheden nodig waarover een docent op het VSO reeds 

zou moeten beschikken, zoals het flexibel kunnen inspelen op de (diverse) leerlingen.  

4.2.6 Verwachte tevredenheid eindgebruiker  

De meeste docenten verwachten dat de leerlingen de lessen wel interessant vinden, omdat veel leerlingen 

alcohol en drugs interessante onderwerpen vinden. Het onderwerp van de lessen sluit erg aan bij de 

belevingswereld van de leerlingen en de meeste leerlingen zijn hier erg nieuwsgierig naar. Twee docenten 

gaven echter aan dat het ook mogelijk is dat de leerlingen de lessen zouden kunnen zien als een herhaling, 

omdat er op school vaker aandacht aan dit thema wordt besteed.  

4.2.7 Verwachte medewerking eindgebruiker  

Door drie docenten werd aangegeven dat ze over het algemeen verwachten dat de leerlingen actief mee 

zullen doen aan de lessen. De helft van de docenten verwacht dat de medewerking van leerlingen verschilt 

tussen de leerlingen. Zij gaven aan dat er altijd leerlingen zijn die niet serieus meedoen en dat er bovendien 

ook leerlingen zijn die (nog) niks met middelengebruik hebben. Daarnaast werd verwacht dat de 

medewerking van de leerlingen afhankelijk is van de stemming van de leerling. Er zijn verschillende 

gebeurtennissen die deze stemming kunnen beïnvloeden: een gebeurtenis thuis, incidenten aan het begin 

van de dag en of een leerling zijn of haar medicatie heeft ingenomen. Door één docent werd daarnaast 

besproken dat de medewerking van leerlingen afhankelijk is van de vertrouwensband met de docent: 

wanneer leerlingen een goede band hebben met hun docent, zullen ze eerder actief meedoen aan de lessen.  

4.2.8 Eigen-effectiviteitsverwachting  

Vijf van de zes docenten gaven aan dat zij er vertrouwen in hadden de lessen te kunnen geven. Eén docent 

sprak echter twijfel uit, omdat deze docent nog maar kort op de school werkt en het vertrouwen van de 

leerlingen nog niet volledig heeft. 
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5. Resultaten onderzoek naar de uitvoering van de 

lessenserie Be Wise Think Twice 

Be Wise Think Twice is tijdens het pilotonderzoek aangeboden door zeven docenten en één preventiewerker, 

aan negen verschillende klassen. Zes docenten hebben les gegeven aan één klas en één docent heeft samen 

met de preventiewerker lesgegeven aan drie klassen. Er is informatie beschikbaar over de uitvoering van 

de lessen in acht klassen. Eén docent heeft geen evaluatieformulier ingevuld. De docenten hebben 

aangegeven welke opdrachten ze hebben uitgevoerd en of er aanpassingen hebben plaatsgevonden in de 

manier waarop ze de les hebben aangeboden. Daarnaast zijn een aantal algemene vragen over de lessen 

beantwoord en is er in een aantal lessen geobserveerd.  

In dit hoofdstuk wordt de uitvoering van iedere les beschreven aan de hand van een observatieverslag. 

Vervolgens wordt beschreven welke lesonderdelen de docenten wel en niet hebben uitgevoerd. Elke 

paragraaf wordt afgesloten met het algemene oordeel van de docenten over de betreffende les.  

5.1. De uitvoering van les 1: gewoontes  

5.1.1 Observatie van de les  

De eerste les is geobserveerd in een tweede klas (vmbo-b). De les werd gegeven door een docent en een 

preventiewerker en er waren vijf leerlingen aanwezig tijdens de les.  

Als de leerlingen in de klas komen, is het onrustig. Een leerling gooit met schoenen naar een andere leerling. 

Alle leerlingen zitten apart. De docent komt het lokaal binnen en het wordt iets rustiger. De docent 

introduceert de preventiewerker en geeft aan dat de meeste leerlingen de preventiewerker al kennen. De 

preventiewerker stelt zich voor en legt uit voor wat voor problemen je terecht kunt bij een instelling voor 

verslavingszorg. Vervolgens vertelt de preventiewerker dat de leerlingen vier lessen krijgen over gewoontes 

en de risico’s van deze gewoontes. Een leerling roept door de klas ook ergens aan verslaafd te zijn. De 

preventiefunctionaris gaat hierop in en vraagt waaraan deze leerling verslaafd is. De leerling antwoordt dat 

dit aan eten is. De preventiefunctionaris geeft aan dat dit inderdaad een verslaving kan zijn. De leerling 

komt niet heel serieus over. Er wordt veel gelachen.  

De docent vraagt of de leerlingen al vragen hebben en start de PowerPoint presentatie op. De docent heeft 

de bijgevoegde PowerPoint presentatie van de les zelf aangevuld. Er wordt nog een keer herhaald dat de 

les over goede en slechte gewoontes gaat. De docent neemt de lesdoelen met de leerlingen door (weten 

wat gewoontes zijn, goede en slechte gewoontes benoemen, weten dat het lastig is om met een gewoonte 

te stoppen en kunnen vertellen waarom mensen middelen gebruiken). Vervolgens vraagt de docent aan de 

leerlingen wat de voor- en nadelen van een gewoonte zijn. Een leerling reageert dat dit afhankelijk is van 

de gewoonte. De docent noemt als voorbeeld tandenpoetsen. De leerling antwoord dat het voordeel is dat 

je tanden schoon worden en dat er geen nadeel is. De docent vraagt om een ander voorbeeld. Een leerling 
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noemt roken. Hij zegt dat hier geen voordeel aan zit en dat het nadeel is dat je verslaafd raakt. De docent 

antwoordt dat dit ook in de vorige groep is besproken en dat daar werd aangegeven dat een voordeel van 

roken is dat het gezellig is om met een groep te staan. De docent benoemt hier een voordeel van roken dat 

niet uit de leerlingen zelf komt. Vervolgens wordt verder ingegaan op de leerling die aangaf verslaafd te 

zijn aan eten. Als voordeel wordt benoemd dat je dood gaat als je niet eet, als nadeel wordt benoemd dat 

je er dik van wordt. Het is een beetje onrustig in de klas. De leerlingen doen redelijk mee als ze een beurt 

krijgen. De docent vraagt de leerling om iets meer te vertellen over de eetverslaving. De leerling geeft aan 

verslaafd te zijn aan witte chocola en zegt wel vier repen witte chocolade per dag te eten. De leerling noemt 

als voordeel dat dit een goed gevoel geeft. Er wordt erg gelachen in de klas.  

De docent vertelt wat een gewoonte is en wat de voor- en nadelen van gewoonten zijn en vraagt een leerling 

om dit verder uit te leggen. De leerling geeft aan dit niet te durven. De docent trekt dit in twijfel. Deze 

zelfde leerling maakt tijdens de les voortdurend opmerkingen en komt niet verlegen over. De leerling geeft 

verder geen antwoord. Er wordt weer veel gelachen. De preventiefunctionaris vraagt aan een leerling: “je 

gaf net aan dat je rookt. Heb je wel eens geprobeerd om te stoppen?” De leerling antwoordt dit wel 

geprobeerd te hebben, maar zonder succes. De preventiefunctionaris vraagt de leerling wat er gebeurde 

tijdens de stoppoging. De leerling geeft aan erg chagrijnig geweest te zijn tijdens de stoppoging.  

Het eerste werkblad Gekke gewoontes wordt uitgedeeld. De docent vraagt de leerlingen de tekst op het 

werkblad te lezen en de vragen op het werkblad te beantwoorden. Er wordt hardop gereageerd door 

meerdere leerlingen op de casus sponzen eten. Sommige leerlingen geloven niet dat het echt waar is dat 

iemand sponzen eet. Andere leerlingen zeggen dat ze dit op tv hebben gezien. De leerlingen vullen iets in 

op het werkblad. Het is onduidelijk of dit serieus is. Er worden nog steeds veel opmerkingen door de 

leerlingen gemaakt. De docent geeft een leerling de beurt en vraagt wat deze leerling ervan vindt dat Emma 

sponzen eet. De leerling antwoordt: “debiel”. De docent vraagt of de leerling dit antwoord kan toelichten. 

De leerling zegt van niet. Een andere leerling geeft aan dat het niet goed is voor je gezondheid. De 

preventiefunctionaris valt bij dat het meisje op de foto van buiten misschien gezond lijkt, maar dat dit van 

binnen niet het geval is. Een leerling merkt op dat Emma van binnen weggeschuurd is. De docent reageert 

dat dit een goede woordgrap is. Er is weinig orde in de klas, maar de sfeer is niet negatief.  

De docent gaat verder met het tweede werkblad Slechte gewoontes. De docent deelt het werkblad uit en 

zet de leerlingen individueel aan het werk. Het is stil in de klas. De leerlingen vullen iets in. Na een tijdje 

begint een leerling met een pen te tikken. Andere leerlingen reageren hierop door ook met de pen te tikken. 

De preventiefunctionaris merkt op dat tikken met een pen ook een gewoonte kan zijn. De docent reageert 

dat dit een soort sneeuwbal is waarbij de ene leerling begint en de andere leerling verder gaat. De les wordt 

even onderbroken doordat een oudere leerling binnenkomt. Deze leerling heeft een korte woordenwisseling 

met de docent en loopt vervolgens boos weg.  

De docent gaat verder met het nabespreken van het werkblad slechte gewoonten. De docent vraagt wat de 

leerlingen er van vinden dat Nicky zo veel chips eet. Een leerling zegt: “slecht”. De preventiefunctionaris 
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vraagt of de leerlingen ook wel eens een zak chips leeg eten en dit voorbeeld herkennen. Hier wordt 

instemmend op gereageerd. Ze merkt vervolgens op dat de leerlingen zich waarschijnlijk meer kunnen 

voorstellen bij deze gewoonte dan bij de gewoonte sponzen eten. Er volgt een discussie in de klas over 

gezond en slecht eten, waarbij een leerling aangeeft dat je van te veel gezonde dingen als brood en fruit 

ook dik kunt worden.  

De docent bespreekt de introductietekst bij de opdracht Jouw gewoontes. Deze tekst staat ook in de 

PowerPoint presentatie. De leerlingen reageren op veel van de voorbeelden uit de introductietekst. Zo geven 

ze bijvoorbeeld aan dat zij helemaal geen huiswerk krijgen en dat hun moeder niet kwaad wordt als ze hun 

jas op de grond gooien. Heel serieus zijn de leerlingen niet. De leerlingen krijgen het derde werkblad 

uitgedeeld. De docent legt uit dat het de bedoeling is dat de leerlingen opschrijven welke goede en slechte 

gewoonte zij zelf hebben. Een leerling roept: “ademen, dat is ook een gewoonte” door de klas. Een andere 

leerling roept: “praten”. De preventiefunctionaris reageert dat praten inderdaad een gewoonte kan zijn. Er 

wordt erg veel geroepen door de klas. Een leerling roept: “ik heb geen gewoontes, want ik ben niet gewoon, 

ik ben geestelijk gestoord”. De docent gaat door met lesgeven en geeft aan dat het de bedoeling is dat de 

leerlingen plusjes en minnetjes moeten zetten achter hun gewoontes: een plusje als ze vinden dat het een 

goede gewoonte betreft en een minnetje als ze vinden dat het een slechte gewoonte betreft. De 

preventiefunctionaris legt de bedoeling ook nog een keer uit. De docent merkt hierbij op dat de leerling zelf 

bepaalt wat hij of zij een goede of een slechte gewoonte vindt. Het is stil in de klas en de leerlingen schrijven 

iets op. Na een tijdje beginnen een paar leerlingen door de klas te lopen en bij elkaar op het werkblad te 

kijken. De docent negeert dit. Een leerling roept: “douchen is ook een gewoonte, een keer in de maand”. 

Er wordt gelachen. De docent vraagt of de leerling dit een goede of een slechte gewoonte vindt.  

Er komt een andere docent de klas binnen. Een leerling reageert hierop door naar de docent te roepen: 

“Nee, wij hebben geen sigaretten”. Andere leerlingen moeten lachen. De docent lacht mee. Als de andere 

docent weer weg is, gaat de docent verder met de les en vraagt aan één van de leerlingen twee gewoontes 

van zichzelf op te noemen. De leerling antwoordt: “voetballen en met vrienden afspreken”. Een andere 

leerling geeft sporten als voorbeeld. Daarna roept een leerling: “seksverslaafd” door de klas. De docent 

vraagt of dit een goede gewoonte is en merkt op dat het woordje verslaafd een negatief gevoel oproept. De 

leerling ontkent dat dit negatief is en grapt nog wat verder. Een andere leerling die de beurt krijgt, weigert 

antwoord te geven.  

Het filmpje van Joeri wordt gestart. De leerlingen vragen wie Joeri is. De preventiefunctionaris merkt op dat 

de leerlingen Joeri tijdens de lessen zullen leren kennen. Het filmpje wordt verder niet geïntroduceerd. De 

leerlingen kijken naar het filmpje. Sommige leerlingen praten er door heen en maken opmerkingen. Er 

wordt gereageerd op het woord blowen. Andere leerlingen kijken serieus naar het filmpje. Naar aanleiding 

van het filmpje roept een leerling dat cocaïne duur is. De preventiefunctionaris vraagt de leerling of hij of 

zij ook weet hoe duur. De leerling antwoordt en de preventiefunctionaris merkt op de leerling goed is 

geïnformeerd. De preventiefunctionaris vraagt de leerlingen wat ze van Joeri vinden. Een leerling antwoordt 

met een persoonlijk verhaal over middelengebruik in de eigen omgeving. De preventiefunctionaris vraagt 
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wat de leerling hiervan vindt. De leerling antwoordt dit wel normaal te vinden omdat de leerling hier aan 

gewend is. De preventiefunctionaris vraagt vervolgens of de leerling zelf ook middelen denkt te gaan 

gebruiken. De leerling ontkent dit stellig. De andere leerlingen praten door het verhaal van de leerling heen 

en maken soms opmerkingen.  

De preventiefunctionaris deelt het laatste werkblad eigen verhaal uit en legt uit dat het de bedoeling is te 

denken aan een voorbeeld uit je omgeving waarbij je hebt gezien dat iemand middelen heeft gebruikt. De 

preventiefunctionaris zegt tegen de leerling die net over de ervaring uit de eigen omgeving heeft verteld, 

dat dit een goed voorbeeld is om in te vullen. Maar de leerling geeft aan hier geen zin in te hebben. 

Uiteindelijk wordt het stil. Er lijkt bij meerdere leerlingen weerstand te zijn om iets in te vullen. Een leerling 

merkt op uit een hele brave familie te komen. De preventiefunctionaris antwoordt dat de situatie ook niet 

over familie hoeft te gaan, maar ook kan gaan over iets wat je op straat hebt gezien. Een leerling roept: 

“een zwerver”. De preventiefunctionaris geeft aan dat dit ook een prima voorbeeld is. Een leerling roept iets 

over paddo’s door de les heen en roept daarna: “lekker hallucineren”. De preventiefunctionaris gaat verder 

met de les en vraagt aan de leerlingen wie er een voorbeeld heeft. Een leerling zegt op straat iemand gezien 

te hebben die stond te blowen en alcohol dronk. De preventiefunctionaris vraagt wat de leerling ervan vond. 

De leerling antwoordt dit raar te vinden. De preventiefunctionaris vraagt waarom. De leerling antwoordt dat 

de persoon liep te schreeuwen. De preventiefunctionaris antwoordt dat deze persoon dus heel raar gedrag 

liet zien. Het is weer even rustig in de klas. De docent vraagt of nog iemand iets wil vertellen. Een andere 

leerling antwoordt gezien te hebben dat een bekende coke heeft gerookt. De preventiefunctionaris vraagt 

wat de leerling hiervan vond. De leerling antwoordt dit niet nogmaals te willen zien, die troep. De leerling 

vervolgt dat dit veel te duur is en dat je tanden uit je mond rotten. Een andere leerling vraagt of je tanden 

ook weg kunnen rotten als je gouden tanden hebt. Er wordt gereageerd dat als je gouden schildjes hebt die 

op je eigen wortels zitten, dit nog steeds kan gebeuren. Er is wat rumoer onder de leerlingen.  

De docent haalt de dia met de doelstellingen van de les terug en vraagt aan de leerlingen of ze nu weten 

wat gewoontes zijn. De leerlingen antwoorden van wel. Een leerling roept dat ze dit ook al wisten. 

Vervolgens vraagt de docent of de leerlingen kunnen aangeven dat stoppen met een gewoonte moeilijk kan 

zijn. Er wordt verwezen naar het voorbeeld van de leerling die rookt en een mislukte stoppoging achter de 

rug heeft. De docent geeft aan dat er minder aandacht is besteed aan redenen waarom mensen middelen 

gebruiken. De preventiefunctionaris geeft aan dat dit wel een beetje aan bod is gekomen in het voorbeeld 

uit de omgeving van een van de leerlingen. Er wordt niet verwezen naar het filmpje van Joeri. In de klas 

ontstaat wat rumoer onder leerlingen over waar je coke kunt kopen. De docent geeft aan dit niet te weten, 

maar de docent geeft aan wel te weten waar je Heineken kunt kopen: bij de Appie Hein. De bel gaat en de 

leerlingen stuiven de klas uit. 

5.1.2 Uitvoering per lesonderdeel  

In deze paragraaf wordt beschreven in hoeverre alle opdrachten uit de eerste les zijn uitgevoerd in de 

verschillende klassen. Les 1 bestaat uit vijf verschillende opdrachten. Bij opdracht twee kan worden gekozen 
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uit twee verschillende varianten. In tabel 3 is weergegeven welke opdrachten zijn aangeboden zoals 

beschreven in de docenteninstructie en welke opdrachten zijn aangepast of overgeslagen. 

 

Opdracht 1: Gewoontes   

Deze opdracht is in vier klassen anders uitgevoerd dan in de docenteninstructie is beschreven. Aanvankelijk 

was het de bedoeling dat er een digitaal woordweb gemaakt zou worden. De tagcloud generator, waarmee 

deze opdracht kon worden uitgevoerd, was echter tijdens het pilotonderzoek nog niet beschikbaar. Als 

alternatief is tijdens de docententraining besproken dat deze opdracht ook als woordweb op het bord of een 

vel papier kan worden uitgevoerd. In drie klassen is de oefening op deze manier uitgevoerd. In vier andere 

klassen is de opdracht uitgevoerd aan de hand van een PowerPointpresentatie of door in gesprek te gaan 

met de leerlingen. In één klas is de opdracht helemaal niet uitgevoerd.  

Opdracht 2: Gekke gewoonte of Slechte gewoonte   

Hoewel opdracht 2 uit twee varianten bestaat waaruit de docent kan kiezen, hebben de meeste docenten 

op het evaluatieformulier aangegeven beide varianten met de leerlingen te hebben besproken. Slechts één 

docent heeft ervoor gekozen om geen gebruik te maken van het werkblad Gekke gewoonte omdat deze 

oefening te ver afstaat van de belevingswereld van de leerlingen. De tweede variant van de opdracht, het 

werkblad Slechte gewoonte, is in alle klassen uitgevoerd zoals in de docenteninstructie beschreven is. 

Opdracht 3: Wat zijn jouw gewoontes?   

Opdracht 3 bestaat uit een werkblad waarop de leerlingen hun eigen goede en slechte gewoontes kunnen 

opschrijven, die daarna klassikaal besproken kunnen worden. In de meeste klassen is deze opdracht ook 

op deze manier uitgevoerd. In twee klassen is voor een andere werkvorm gekozen. Een docent heeft ervoor 

gekozen om een klassikaal gesprek over gewoontes te houden als start van de les. De andere docent gaf 

aan dat het erg persoonlijk werd, waardoor er weerstand ontstond in de klas.  

Opdracht 4: Filmpje over ervaringen rolmodel   

Opdracht 4 betreft het eerste filmpje over de ervaringen van een jongere die in de problemen is gekomen 

door het gebruik van alcohol en drugs. In twee klassen is deze opdracht niet uitgevoerd. In de rest van de 

klassen is de opdracht wel uitgevoerd zoals beschreven staat in de handleiding. Eén van de docenten gaf 

aan dat één van de leerlingen uit de klas zelf in de problemen is gekomen door middelengebruik. Deze 

leerling sprak open over de eigen problematiek. De docent heeft er voor gekozen om deze leerling in te 

zetten als rolmodel en het filmpje over te slaan. In de andere klas was de docent vergeten om het filmpje 
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te laten zien. Dit heeft de docent in een latere les alsnog gedaan. Volgens de evaluatieformulieren is in vier 

klassen gekozen voor het rolmodel Brian, heeft de docent in een klas gebruik gemaakt van het rolmodel 

Joeri en heeft een ander in één klas de filmpjes van alle drie de rolmodellen laten zien.  

Opdracht 5: Eigen verhaal   

De laatste opdracht bestaat uit een werkblad waarop de leerlingen kunnen invullen of zij zelf, in hun directe 

of indirecte omgeving, wel eens geconfronteerd zijn met de nadelige gevolgen van middelengebruik. Deze 

opdracht wordt vervolgens klassikaal nabesproken. In vier klassen is deze opdracht helemaal uitgevoerd 

zoals beschreven in de docenteninstructie. In één klas heeft de docent ervoor gekozen om deze opdracht 

klassikaal te bespreken i.p.v. het werkblad te gebruiken. In twee andere klassen is de opdracht niet 

uitgevoerd.  

5.1.3 Oordeel van de docenten over de les  

Alle docenten hebben aangegeven dat zij het geven van les 1 als leuk hebben ervaren. In vijf klassen gaven 

de docenten aan dat zij het gevoel hadden dat de leerlingen de les ook leuk vonden. In één klas had de 

docent het gevoel dat de leerlingen de les niet leuk vonden, en in een andere klas van dezelfde docent had 

de docent het idee dat de leerlingen een neutrale houding hadden. De meeste docenten gaven aan dat de 

leerlingen serieus meededen met de les. In één klas was de docent van mening dat de leerlingen redelijk 

serieus meededen en in één klas deden de leerlingen niet serieus mee.  

Alle docenten vonden les 1 duidelijk en compleet. Vier docenten vonden dat de les geschikt was voor hun 

leerlingen. Alle docenten vonden dat de docenteninstructie voldoende handvatten biedt voor het uitvoeren 

van les 1. Twee andere docenten (waarvan één docent les heeft gegeven aan drie klassen) vonden de les 

redelijk geschikt voor de leerlingen. Deze docent gaf aan dat de les teveel onderdelen bevatte en dat de 

lesstof stapsgewijs ingebracht moet worden. De andere docent had juist het idee dat de lesstof niet 

uitdagend genoeg was voor de leerlingen. Bij alle klassen duurde de les 1 lesuur.  

In tabel 4 is weergegeven in hoeverre de docenten vinden dat de lesdoelen zijn bereikt. In vijf klassen zijn 

de docenten van mening dat het eerste doel, leerlingen weten wat gewoontes zijn, voldoende tot helemaal 

bereikt is. Bij één klas gaf de docent aan dat dit lesdoel onvoldoende bereikt is. Alle docenten zijn wel van 

mening dat het tweede doel, leerlingen kunnen goede en slechte gewoontes benoemen, voldoende tot 

helemaal bereikt is. De meeste docenten zijn van mening dat het derde doel, leerlingen weten dat het 

stoppen met een gewoonte lastig kan zijn, voldoende tot helemaal is bereikt. Het vierde doel, leerlingen 

kunnen vertellen waarom mensen middelen gebruiken is in de helft van de klassen voldoende tot helemaal 

bereikt. In drie klassen zijn de docenten van mening dat dit helemaal niet of onvoldoende bereikt is. Eén 

van de docenten gaf aan dat er bij de leerlingen veel sprake is van weerstand. 
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In twee klassen heeft de docent aangegeven dat er deviancy training heeft plaatsgevonden tijdens de les. 

De eerste docent heeft de leerlingen laten vertellen over hun ervaringen, en wat ze daarvan vonden (positief 

of negatief) om vervolgens de les weer op te pakken. De andere docent heeft met de leerlingen gesproken 

over wat de gewoonte met iemand doet en wat de gevolgen zijn en is daarna ook weer verder gegaan met 

de les. In de andere klassen hebben de docenten geen deviancy training waargenomen. Er waren ook in 

deze klassen wel verhalen van leerlingen over middelengebruik, maar in deze klassen was volgens de docent 

geen sprake van negatieve groepsprocessen. Eén docent gaf aan dat de klas goed omging met de verhalen 

en een andere docent gaf aan dat er een verhaal van een leerling ter sprake kwam, waarin deze leerling 

omschreef hoe en waarom deze leerling begonnen is met middelengebruik. De leerling gaf echter zelf aan 

dit achteraf niet zo stoer meer te vinden. Deze leerling wilde geen meeloper meer zijn en waarschuwde de 

andere leerlingen hier ook voor.  

In twee klassen heeft de docent tijdens les 1 al de 7 Days challenge (eigenlijk les 4) behandeld, ter 

introductie op de volgende lessen. 

5.2. De uitvoering van les 2: risico’s  

5.2.1 Observatie van de les  

Les 2 is in twee verschillende klassen van twee verschillende scholen geobserveerd. De eerste klas betrof 

een tweedejaars havo/vmbo-tl klas met zes leerlingen en de tweede klas betrof een tweedejaars vmbo-bk 

klas.  

Eerste observatie   

De les begint met een terugblik op de voorgaande les. De docent geeft aan dat de voorgaande les ging over 

gewoontes. In deze les hebben alle leerlingen en de docent een eigen uitdaging geformuleerd. Deze 

uitdaging staat voor iedereen op het bord geschreven. De docent bespreekt met de leerlingen hoe de 

uitdagingen zijn verlopen. De meeste leerlingen is het gelukt om de uitdaging vol te houden, wel vonden 

veel leerlingen het heel moeilijk. De leerlingen krijgen complimenten voor de manier waarop ze met de 

uitdaging aan de slag gegaan zijn. De docent vraagt aan de leerlingen wat ze uit deze oefening kunnen 

afleiden. Een leerling merkt op dat als je ergens bewust mee bezig bent het makkelijker wordt om je gedrag 

onder controle te krijgen. De docent bespreekt ook de eigen uitdaging (minder op de telefoon kijken) en 

benoemt dat het de eerste dag makkelijker was dan de tweede, omdat je je in het begin meer bewust bent 

van de uitdaging. De docent vertelt aan de leerlingen van plan te zijn om de uitdaging door te zetten en 
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vraagt aan de leerlingen hoe zij verder willen met de uitdaging. Sommige leerlingen geven aan dat zij hier 

ook wel mee door willen gaan, anderen vinden het wel mooi geweest. 

De docent leidt de nieuwe les in: “vandaag gaan we verder met risico’s van slechte gewoonten, we gaan 

het vooral hebben over gevaarlijke gewoontes”. De docent vraagt naar voorbeelden van gevaarlijke 

gewoontes. De leerlingen benoemen als gevaarlijke gewoonten alcohol en roken. Een leerling geeft aan dat 

“niet leren” ook een gevaarlijke gewoonte is. De docent beaamt dat dit voor deze leerling zeker het geval 

is. 

De docent legt uit dat je tot je 18e jaar geen tabak of alcohol mag kopen. Ook verwijst de docent nog even 

naar het filmpje uit de voorgaande les van Joeri, waarin een aantal moeilijk woorden voorkwamen (blowen, 

dealen en cocaïne). Deze moeilijke woorden heeft de docent op het bord geschreven en met de leerlingen 

besproken. De docent haalt het onderwerp blowen even terug en geeft aan dat jongeren onder de 18 dit 

ook niet mogen kopen. Een leerling merkt op dat je wel planten mag kopen. De docent merkt op dat dit 

inderdaad in beperkte mate is toegestaan. De leerling antwoordt dat dit vier planten zijn. De docent vraagt 

de leerlingen wat ze van deze wet vinden. Verschillende leerlingen geven aan dat ze dit een goede wet 

vinden. De docent vraagt waarom ze dit een goede wet vinden. De leerlingen antwoorden dat anders hele 

jonge kinderen misschien al alcohol gaan drinken. De docent vraagt verder door. De leerlingen benoemen 

dat dit heel slecht is voor je hersens. De docent vraagt vervolgens aan de leerlingen wie zich allemaal aan 

de wet gaan houden. Hier zijn de meningen over verdeeld. De docent zegt dit ook wel te verwachten. De 

docent vervolgt voor sommige leerlingen best een wedje te durven maken dat zij zich netjes aan de regels 

zullen houden, maar dat andere leerlingen dit zeker niet zullen doen. De docent geeft aan dit niet goed of 

fout te vinden, maar wel te hopen dat de leerlingen die zich niet aan de wet zullen houden, na deze lessen 

wel bewuster zijn van de risico’s die ze lopen. Een leerling antwoordt dat een drankje niet erg is, maar dat 

het er niet teveel moeten zijn. 

De docent bespreekt klassikaal de risico’s van alcohol. De docent maakt hierbij geen gebruik van de 

PowerPoint, maar volgt wel de docenteninstructie. De docent vraagt aan de klas of iemand een voorbeeld 

kan noemen van iemand die door alcohol overmoedig wordt. Twee leerlingen geven voorbeelden uit de 

omgeving van mensen die een ongelukje kregen in dronken toestand. Vervolgens vraagt de docent of 

iemand ook wel eens heeft meegemaakt dat iemand heel emotioneel werd van alcohol. Een leerling 

bevestigt dit. De docent vraagt door of het prettig is om ineens zo emotioneel te worden. De docent kan 

zich voorstellen dat je jezelf na afloop hiervoor kunt schamen. De leerling herkent dit niet en gaf aan dat 

de bewuste persoon er na afloop wel om kon lachen. Vervolgens vraagt de docent of de leerlingen ook wel 

eens hebben meegemaakt dat iemand agressief werd van alcohol. De leerlingen geven aan dat dit niet het 

geval is. De docent geeft aan dat als de leerlingen wat ouder zijn en ze op stap gaan in de stad, ze op een 

laat tijdstip kunnen ervaren dat de sfeer een beetje grimmig kan worden en er vechtpartijen kunnen 

uitbreken. 
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De docent vraagt aan de leerlingen of ze ook weten dat alcohol een giftige stof is. Klassikaal wordt besproken 

dat alcohol ertoe kan leiden dat je in coma raakt (en wat dit dan inhoudt). Leerlingen geven aan dat je ook 

door alcohol kunt overlijden. Er worden door de leerlingen verschillende voorbeelden gegeven van mensen 

die door alcohol of drugs zijn overleden (uit het nieuws: meisje dat onder een trein komt, of beroemdheden: 

zanger ACDC, André Hazes, Amy Winehouse en Jimmy Hendrix). De docent legt uit dat het risico voor 

kinderen groter is dan voor volwassenen. 

De docent laat het filmpje van Anouk zien, waarin zij in coma raakt door de hoeveelheid alcohol die zij heeft 

gedronken, voorafgaand aan een schoolfeest. De leerlingen kijken aandachtig. De docent vraagt de 

leerlingen wat ze hiervan vinden. Ook vraagt ze aan de leerlingen of ze denken dat dit de bedoeling was 

van Anouk. De leerlingen antwoorden van niet. Een leerling reageert dat een meisje op de groep dit ook 

heeft meegemaakt. De docent vraagt aan de leerlingen hoe zij het zouden vinden als hen dit zou gebeuren, 

of wat voor gevoel ze zouden hebben als ze achteraf niet meer zouden weten wat er is gebeurd. Een leerling 

antwoordt dit een heel eng idee te vinden. 

De docent laat het filmpje met de dronken fietsers zien. Een leerling merkt op zelf ook zo te fietsen. Er 

wordt veel gelachen om de filmpjes. De docent vraagt naar de reactie van de leerlingen. De docent geeft 

aan de filmpjes zelf ook best grappig te vinden, maar dat het een stuk minder grappig is als je het zelf bent. 

De docent vertelt dat het met deze mensen goed is afgelopen, maar dat dit niet altijd het geval is. De 

docent legt uit dat je zicht en coördinatie minder worden, als je veel hebt gedronken en dat je overmoedig 

wordt en dus denkt dat je alles nog goed kunt. Hierdoor kun je zelf een ongeluk krijgen en kun je ook een 

ander in een ongeluk betrekken. Dit laatste is helemaal erg kwalijk. Een leerling geeft aan dat een familielid 

in een kantine werkt en regelmatig een taxi belt voor mensen die teveel hebben gedronken. Een andere 

leerling merkt op dat je, als je hebt gedronken, misschien beter kunt gaan lopen. De docent antwoordt dat 

ook dit gevaarlijk is en dat je, als je onder invloed bent, beter helemaal niet aan het verkeer kunt 

deelnemen. De docent geeft aan te hopen de leerlingen nooit in deze staat aan te treffen, maar dat je ook 

na een paar drankjes niet in het verkeer hoort. Er volgen veel voorbeelden uit de klas over dronken mensen 

in de omgeving. 

De docent merkt op dat het voor de leerlingen heel belangrijk is om te weten dat alcohol invloed heeft op 

de medicatie die zij gebruiken. De docent vraagt of de leerlingen zich dit kunnen voorstellen en of leerlingen 

wel eens op de bijsluiter van hun medicatie hebben gekeken welke risico’s dit met zich meebrengt. De 

docent belooft dat ze later gezamenlijk naar de bijsluiter van methylfenidaat (ritalin) zullen kijken. 

De docent geeft aan dat ze het nu gaan hebben over de risico’s van roken. De docent vraagt of de leerlingen 

kunnen vertellen welke schadelijke stoffen in een sigaret zitten. De leerlingen noemen teer en nicotine. De 

docent vraagt of ze ook weten wat je van roken kunt krijgen. De leerlingen geven goede voorbeelden. Een 

leerling vertelt een oma met COPD te hebben. De docent checkt of de leerlingen weten wat COPD is en 

vraagt of de oma spijt heeft van het roken. De leerling antwoordt dat de oma al lang gestopt was met roken 

voordat ze COPD kreeg. De docent geeft aan dat je hier dus aan kunt zien hoe gevaarlijk roken is en dat je 
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zelfs nog schadelijke gevolgen kunt ondervinden als je al bent gestopt en dat je dus veel beter niet kunt 

beginnen. De docent benoemt bovendien dat stoppen met roken heel moeilijk is. Enkele leerlingen 

benoemen voorbeelden uit hun omgeving van mensen die zijn gestopt met roken. De docent antwoordt dat 

dit heel goed en knap is. 

De docent deelt het werkblad met de kennisquiz over blowen uit. Ze bespreken de antwoorden klassikaal. 

Het kennisniveau van de leerlingen is goed (bijna altijd is er een leerling die het juiste antwoord weet). De 

docent zet de sociale norm (dat blowen helemaal niet normaal is) goed en duidelijk neer. Een leerling geeft 

aan een familielid te hebben die drugs verkoopt en daarvoor veroordeeld is. De docent gaat hier goed op 

in. 

De docent haalt nog even het eerste filmpje van Joeri uit de vorige les terug en start het tweede filmpje. 

De meeste kinderen kijken aandachtig, maar sommige kinderen lijken ook een beetje afgeleid. De docent 

vat samen wat er in het filmpje te zien is en geeft aan dat Joeri een aantal hele heftige dingen vertelt. De 

docent vraagt aan de leerlingen wat ze hiervan vinden. Er komt niet echt een reactie. Na enige tijd merkt 

een leerling op dat Joeri zich moet afvragen waarom hij dit doet. De docent antwoordt dat je hier ook het 

overmoedige terug ziet komen. Hij heeft zelf geen controle meer over zijn gedrag en denkt dat het allemaal 

wel mee valt. De docent vraagt aan de leerlingen of je het zover moet laten komen. Ze merkt op dat als je 

eenmaal verslaafd bent, je een hele grote uitdaging hebt en dat je er dus veel beter niet aan kunt beginnen. 

Tweede observatie   

De les begint met uitleg over de drank- en horecawet. De docent vraagt de leerlingen wat ze van deze wet 

vinden. Eén leerling reageert hierop dat de pret wat deze leerling betreft niet vroeg genoeg kan beginnen. 

De docent gaat hier niet op in. Vervolgens vraagt de docent aan de leerlingen of sommige van hen al wel 

eens alcohol hebben gedronken. Een van de leerlingen deelt een persoonlijke ervaring met dronken zijn. 

De docent vraagt aan de leerlingen wat er gebeurt als je dronken bent. Een leerling antwoordt: “als ik 

dronken ben let ik juist meer op mijn spullen”. De docent vraagt door wat er nog meer gebeurt en of er ook 

negatieve gevolgen zijn van dronken worden. De leerlingen antwoorden dat je agressief kunt worden. De 

docent legt uit dat je van alcohol aan de ene kant heel vrolijk kunt worden, en aan de andere kant agressief. 

De docent geeft aan dat dit komt doordat je hersenen verlamd raken door alcohol, waardoor je remmingen 

minder worden. De docent geeft aan zelf niet meer te drinken, omdat de docent op de tafel gaat dansen na 

het drinken van alcohol. 

De leerlingen verlaten het lokaal voor een rookpauze. Een van de leerlingen blijft achter in het lokaal en 

vraagt de docent hoe de docent zelf was op 14-jarige leeftijd. De docent antwoordt op die leeftijd heel veel 

alcohol te hebben gedronken, maar daar bewust mee gestopt te zijn. 

Als de leerlingen terugkomen van de rookpauze, is het erg rumoerig in de klas. Er wordt veel met stoelen 

en tafels geschoven en met spullen door het klaslokaal gegooid. Een van de leerlingen vertrekt naar de 

time-out ruimte (glazen ruimte achter in de klas). De docent legt uit dat het drukke gedrag van de leerlingen 

samenhangt met de nadere zomervakantie. De docent vraagt aan een van de leerlingen die terugkomt van 
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de rookpauze, of deze leerling wil uitleggen waarom deze leerling rookt. De leerling geeft aan verslaafd te 

zijn, maar wel graag te willen stoppen. De leerling geeft aan sporten en fit worden eigenlijk heel belangrijk 

te vinden, maar dat stoppen erg lastig is. 

De docent vraagt vervolgens aan de leerlingen of een van hen wel eens hasj of wiet gerookt heeft. Eén van 

de leerlingen antwoordt hierop weinig verschil te merken tussen hasj en wiet. De leerling vertelt over de 

eigen ervaringen met blowen en beschrijft hier erg duizelig van geworden te zijn. Ook vertelt de leerling 

uitgebreid over eigen ervaringen met hallucineren door het gebruik van wiet. De docent geeft aan dat veel 

mensen dit hallucineren als erg onprettig ervaren en dat dit dus een nadeel is van blowen. De leerling 

bevestigt dit en geeft aan erg bang geweest te zijn en allemaal nare sensaties te hebben gehad. De leerling 

vertelt bovendien thuis ruzie te hebben gekregen over het gebruik van “die zooi”. Een andere leerling vertelt 

ook wel wat ervaring te hebben met drugs. De docent complimenteert de leerlingen voor hun serieuze 

inbreng. De leerling die eerder in de time-out ruimte heeft gezeten, vraagt steeds meer aandacht vanwege 

druk gedrag. De andere leerlingen reageren hierop, waardoor de les wordt onderbroken. 

Op het moment dat de les weer wordt hervat, wordt het filmpje van Brian opgestart. Dit lukt niet meteen, 

omdat de beamer niet werkt. Een leerling helpt de docent met het opstarten van de apparatuur, waarna 

het filmpje alsnog kan worden bekeken. In eerste instantie is het rumoerig in de klas, maar uiteindelijk 

kijken de leerlingen in stilte naar het filmpje. Na afloop van het filmpje, wordt er door de klas geroepen dat 

de leerlingen het gedrag van Brian erg dom vinden (in minder vriendelijke bewoordingen). Er wordt 

bovendien gereageerd op enkele onderdelen uit het verhaal van Brian. Enkele leerlingen moeten erg lachen 

over het feit dat Brian in zijn bus snoof en een leerling merkt op dat: “een goede dealer niet in zijn eigen 

auto rondrijdt”. De docent corrigeert dat het hier niet om gaat. Een leerling vraagt wat GHB precies is en 

vraagt zich af hoe het kan dat Brian nog steeds leeft. De docent antwoordt dat ze dit in de volgende filmpjes 

zullen zien. Een leerling reageert op het feit dat Brian veel is afgevallen door zijn drugsverbruik: “dat je dan 

coke moet verkopen aan dikke vrouwen die willen afvallen.” De docent reageert hier verder niet op. 

Aan het einde van de les vraagt de docent aan de leerlingen wat ze van de les hebben geleerd. Een leerling 

antwoordt hierop alleen alcohol te drinken en verder niet. De leerling geeft aan: “ik ken mijn grenzen”. Een 

andere leerling geeft aan bijna verslaafd te zijn geweest aan wiet, maar gestopt te zijn. De docent geeft 

deze leerling met de geslaagde stoppoging een compliment. De leerling geeft aan ook te stoppen met 

drinken op het moment dat de alcohol effect heeft. 

5.2.2 Uitvoering per lesonderdeel  

In deze paragraaf wordt beschreven in hoeverre alle opdrachten uit de tweede les zijn uitgevoerd in de 

verschillende klassen. Les 2 bestaat uit vijf opdrachten en twee keuzeopdrachten. Deze keuzeopdrachten 

zijn optioneel. In tabel 5 is weergegeven welke opdrachten zijn aangeboden zoals beschreven in de 

docenteninstructie en welke opdrachten zijn aangepast of overgeslagen. 
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Opdracht 1: Wat kan er gebeuren door alcohol?   

De eerste opdracht van les 2 bestaat uit een werkblad waarop de leerlingen de veranderingen in gedrag 

kunnen invullen die kunnen voorkomen na het drinken van alcohol. In vijf klassen is deze opdracht anders 

uitgevoerd dan beschreven staat in de handleiding; de meeste docenten hebben ervoor gekozen om de 

risico’s van alcohol direct klassikaal te bespreken en het werkblad niet te gebruiken. Tijdens deze klassikale 

gesprekken ging het over wat alcohol met iemand doet en waarom de leeftijd waarop je alcohol mag drinken 

is verhoogd van 16 naar 18 jaar. In sommige klassen is ook gesproken over het gebruik van alcohol door 

de leerlingen zelf.  

Opdracht 2: Filmpje Anouk   

De tweede opdracht betreft een filmpje waarin een meisje vertelt hoe zij buiten bewustzijn raakte door 

overmatig alcoholgebruik. In vier klassen is deze opdracht uitgevoerd zoals beschreven in de 

docenteninstructie. In de andere klassen is de opdracht niet uitgevoerd. Eén docent geeft aan het filmpje 

overgeslagen te hebben, omdat in de klas een ervaringsdeskundige aanwezig was die over eigen ervaringen 

vertelde en een leerling heeft verteld over de nare gevolgen van alcoholmisbruik in het gezin. Het is niet 

bekend waarom de opdracht in de andere klassen niet is uitgevoerd.  

Keuzeopdracht A: Wat zijn de risico’s van alcohol?   

De eerste keuzeopdracht van les 2 betrof een filmpje over de gevolgen van alcohol. Deze keuzeopdracht is 

in vier klassen uitgevoerd zoals beschreven in de docenteninstructie. In één klas is de keuzeopdracht 

overgeslagen. In de drie andere klassen heeft de docent ervoor gekozen om het gesprek aan te gaan met 

de leerlingen over hun eigen ervaringen en ervaringen uit de omgeving met de gevolgen van alcoholgebruik. 

Opdracht 3: Tagcloud   

De derde opdracht betreft een digitaal woordweb (tagcloud), waarin de docent noteert welke associaties de 

leerlingen hebben bij het thema roken. Omdat de tagcloud generator nog niet beschikbaar was, is in de 

docententraining beschreven dat deze opdracht ook op een vel papier of op het bord gemaakt kan worden. 

In twee klassen is deze opdracht ook op deze manier uitgevoerd. In vijf klassen is de opdracht op een 

andere wijze aangeboden. Eén docent gaf aan dat de risico’s van roken klassikaal zijn besproken (in drie 

klassen). Van de andere twee docenten is niet bekend op welke manier ze de opdracht hebben aangepast. 

In één klas is de opdracht niet uitgevoerd. 

Keuzeopdracht B: Waarschuwen   

De tweede keuzeopdracht uit les 2 betreft een creatieve opdracht, waarbij de leerlingen een 
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waarschuwingstekst bedenken voor op een pakje sigaretten. Deze keuzeopdracht is in drie klassen 

uitgevoerd. In één klas is deze opdracht anders uitgevoerd door de docent, door klassikaal met de leerlingen 

in gesprek te gaan. In vier klassen is deze opdracht niet uitgevoerd, omdat de docent deze opdracht als 

minder relevant beoordeelde. 

Opdracht 4: Wat weet je van blowen?   

De vierde opdracht betreft een kennisquiz over blowen. In drie klassen is deze opdracht uitgevoerd zoals 

beschreven staat in de docenteninstructie. Twee docenten hebben de opdracht in hun klas anders 

uitgevoerd. Eén docent geeft aan het werkblad niet te hebben gebruikt; deze docent heeft de kennisvragen 

besproken aan de hand van een PowerPoint presentatie. De andere docent heeft de quiz uitgevoerd door 

het lokaal in tweeën te delen en de leerlingen telkens naar de linker- of rechterzijde van het lokaal te laten 

lopen. De docent gaf aan dat deze werkvorm interactiever is en beter past bij de bewegingsdrang van de 

leerlingen. In drie klassen is deze opdracht niet uitgevoerd; één docent geeft aan dat dit komt door 

tijdgebrek. 

Opdracht 5: Filmpje ervaringen rolmodel   

De laatste opdracht betreft het tweede filmpje waarin het rolmodel vertelt over de problemen door 

middelengebruik. In dit filmpje staat de gedragsverandering door middelengebruik centraal. Deze opdracht 

is in zes klassen uitgevoerd zoals beschreven in de docenteninstructie. In twee klassen zijn deze filmpjes 

niet gebruikt. Eén docent geeft aan, in plaats van deze opdracht, de verhalen van de leerlingen centraal te 

hebben gesteld, waarin naast problemen met middelengebruik ook een verslaving aan medicijnen is 

besproken. De andere docent was het filmpje vergeten en heeft dit in een latere les laten zien. 

5.2.3 Oordeel van de docenten over de les   

Alle docenten hebben aangegeven dat zij les 2 een leuke les vonden om te geven. De docenten van vier 

klassen hadden de indruk dat hun leerlingen de les leuk vonden; één docent gaf aan dat de leerlingen 

waarschijnlijk een neutrale mening hadden over de les. Eén docent had de indruk dat de leerlingen deze les 

niet leuk vonden. De leerlingen gaven aan weinig nieuws te horen en de les saai te vinden. Van twee klassen 

is niet bekend hoe de docent het oordeel van de leerlingen inschatte. Alle docenten vonden dat de leerlingen 

serieus hebben meegedaan met de tweede les. 

Vijf docenten vonden de tweede les duidelijk en één docent vond de les redelijk duidelijk. Vier docenten 

beoordeelden de les als compleet en twee docenten vonden de les redelijk compleet. De docenteninstructie 

biedt volgens de meeste docenten voldoende handvatten voor het uitvoeren van de les, hoewel één docent 

aangaf dat dit beter kan. Vier docenten waren van mening dat de les geschikt was voor de leerlingen. Twee 

docenten vonden dat de les redelijk geschikt was. 

In tabel 6 is weergegeven in hoeverre de docenten het gevoel hebben dat de lesdoelen zijn bereikt na afloop 

van les 2. Het eerste lesdoel, leerlingen kunnen vertellen dat zij onder de 18 geen alcohol, sigaretten en 

hasj/wiet mogen kopen, is in drie klassen helemaal bereikt en in twee klassen voldoende bereikt. Eén docent 

gaf aan dat dit lesdoel onvoldoende bereikt is na afloop van de les. Het tweede lesdoel, leerlingen kunnen 
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vertellen wat middelengebruik voor consequenties heeft op het gedrag, is in een klas redelijk bereikt, in 

drie klassen voldoende bereikt en in twee klassen helemaal bereikt. Het derde lesdoel, leerlingen kunnen 

vertellen wat de risico’s zijn van middelengebruik, is in een klas redelijk bereikt, in drie klassen voldoende 

bereikt en in twee klassen helemaal bereikt. Het laatste lesdoel, leerlingen kunnen vertellen wat de risico’s 

zijn van combigebruik van alcohol en medicijnen, is in drie klassen helemaal bereikt en in twee klassen 

voldoende bereikt. Eén docent gaf aan dat dit lesdoel onvoldoende bereikt is na afloop van de les. 

 

In drie klassen heeft er volgens de docent deviancy training plaatsgevonden. Eén docent heeft dit 

opgevangen door een veilige sfeer te creëren, waarin leerlingen elkaar respecteren en accepteren zodat de 

leerlingen kunnen leren van elkaar en met elkaar. Een andere docent geeft aan vooral te zijn ingegaan op 

wat het gebruik met iemand doet en welke gevolgen dit heeft. De laatste docent geeft aan vooral ruimte te 

hebben geboden om leerlingen hun verhaal te laten vertellen. 

5.3. De uitvoering van les 3: je kunt het ook niet doen  

5.3.1 Observatie van de les   

De derde les is geobserveerd in twee verschillende klassen op twee verschillende scholen. De eerste klas 

betrof een eerstejaars vmbo-tl klas met 12 leerlingen. De tweede klas betrof een onderbouwklas met eerste 

en tweedejaars leerlingen met verschillende niveaus (vmbo en praktijkonderwijs). In deze klas waren 8 

leerlingen aanwezig. 

Eerste observatie   

De les begint met het uitdelen van de werkbladen. De docent heeft per leerling alle werkbladen achter 

elkaar in een mapje gedaan als een soort werkboekje. Niet alle leerlingen hebben hun naam erop 

geschreven, waardoor het even duurt voor alle leerlingen hun eigen werkboekje terug hebben. Vervolgens 

zet de docent het digibord aan en start de PowerPoint presentatie van les 3 op. 

De docent blikt eerst terug op de voorgaande lessen. De docent benoemt dat de voorgaande lessen over 

gewoontes gingen. In de eerste les hebben de leerlingen nagedacht over persoonlijke goede en slechte 

gewoontes en heeft iedereen een gewoonte uitgekozen om een week mee te stoppen. De docent merkt op 

dat in de les vooral de slechte gewoonten van de docent uitgebreid zijn besproken. De docent heeft zelf ook 

meegedaan aan de 7-days challenge. De docent heeft geprobeerd het aantal koppen koffie terug te brengen 

van 6 naar 3 koppen per dag. Dit is goed gegaan. De docent benoemt dat dit is gelukt door de koffie op het 

werk af te wisselen met chocolademelk. Andere challenges bleken lastiger om vol te houden. Veel leerlingen 

hebben geprobeerd om een week geen nagels te bijten. Dit bleek erg lastig. Verschillende leerlingen hebben 
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wel echt een poging gedaan. Een leerling had bijvoorbeeld vies spul voor op de nagels gekocht om te 

stoppen met nagelbijten. Uit de nabespreking blijkt dat ze in de klas ook op elkaars gewoonten hebben 

gelet. De nabespreking wordt afgesloten door de vraag wat er uit deze ervaring geconcludeerd kan worden. 

De leerlingen reageren op deze vraag met de opmerking dat het lastig is om ergens mee te stoppen of een 

gewoonte te doorbreken. 

De docent vertelt vervolgens dat er in de voorgaande les(en) ook aandacht is besteed aan gevaarlijke 

gewoontes en verslaving. De docent geeft aan dat er is ingegaan op verschillende consequenties van 

gevaarlijke gewoontes, maar dat daar weinig informatie over was. De docent merkt daarbij op dat dit mede 

kwam doordat de filmpjes die bij deze les(sen) hoorden, waarin verder op deze consequenties wordt 

ingegaan, per ongeluk zijn overgeslagen. 

De docent start vervolgens met de derde les je kunt het ook niet doen. De docent bespreekt klassikaal de 

introductietekst die op de PowerPoint presentatie is weergegeven. Tussendoor stelt de docent vragen als: 

“wie kan uitleggen wat het verschil is tussen een kortetermijngevolg en een langetermijngevolg?”. Een van 

de leerlingen brengt het thema alcohol in en noemt gevolgen als een kater hebben en spugen. De docent 

geeft aan dat dit inderdaad goede voorbeelden zijn van negatieve gevolgen op de korte termijn. Vervolgens 

vraagt de docent aan de leerlingen of ze ook gevolgen op de lange termijn kunnen bedenken. Verschillende 

leerlingen noemen dat je er arm van kunt worden en dakloos. De docent bekrachtigt dit en zegt dat dit een 

goed voorbeeld is. De leerlingen lijken het principe te snappen. De docent vraagt vervolgens door op het 

thema agressie. Iemand die van alcohol heel agressief wordt, wat voor gevolgen kan dat hebben op de 

lange termijn? Wat denk je dat vrienden hiervan vinden? Een leerling reageert door te vertellen over een 

vriendin die altijd heel agressief reageerde. De docent vraagt of deze leerling nog steeds bevriend is met 

deze persoon. De leerling antwoordt dat dit niet zo is. Op de PowerPoint presentatie staat een voorbeeld 

over de gevolgen van te veel gamen. Hier wordt door verschillende leerlingen op gereageerd. Leerlingen 

noemen voorbeelden van gevolgen van gamen, zoals slecht eten en niet meer naar buiten gaan waardoor 

je ongezond wordt. Meerdere leerlingen kennen iemand die problemen heeft met gamen en één leerling 

geeft zelf aan een beetje gameverslaafd te zijn geweest. Deze leerling is inmiddels gestopt met gamen. De 

docent vraagt hoe deze leerling is gestopt en of de leerling hierbij hulp heeft gehad. De leerling beschrijft 

langzaam te zijn geminderd en hierin thuis ook gesteund te zijn. Nu sport de leerling veel. Hiervoor krijgt 

de leerling een compliment van de docent. 

De docent bespreekt de eerste opdracht wat gebeurt er eigenlijk klassikaal. De docent leest de tekst op de 

werkbladen voor en de leerlingen maken de oefening samen. Uiteindelijk dicteert de docent wat de 

leerlingen moeten opschrijven. Leerlingen leggen hierbij aan elkaar gevolgen uit en halen voorbeelden uit 

de biologieles over diabetes en obesitas aan als gevolg van fastfood eten. Het tweede voorbeeld gaat over 

alcohol. Op het moment dat de docent dit voorbeeld voorleest, wijst een leerling naar de docent. De docent 

reageert hier niet op. De docent vult aan na voorbeelden van de leerlingen. 
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De docent gaat verder met het onderwerp spijt en bespreekt de introductietekst. De docent geeft aan zelf 

ook niet altijd na te denken voordat de docent iets doet, waardoor de docent ook wel eens ergens spijt van 

heeft. Vervolgens legt de docent de opdracht uit: Hebben jullie wel eens iets gedaan waar je spijt van hebt? 

Schrijf dit voor jezelf op. Na het zelfstandig invullen van de opdracht, bespreekt de docent de opdracht 

klassikaal. De docent vraagt wie zijn of haar voorbeeld wil delen met de klas. Een leerling benoemt spijt te 

hebben geld te hebben uitgegeven aan een pakje sigaretten. Als de docent vervolgens vraagt of deze 

leerling dit de volgende keer weer zal doen, antwoordt de leerling dat dit misschien wel het geval is. De 

docent geeft aan dat dit een goed voorbeeld is. Meerdere leerlingen delen eigen voorbeelden. Sommige 

voorbeelden lijken serieus (een leerling geeft aan spijt te hebben van het uitmaken van de verkering na 

een stomme ruzie), andere minder. Een leerling zegt eerst spijt te hebben van een nonchalante houding. 

Maar als de docent doorvraagt, zegt de leerling het leuk te vinden om het bloed onder mensen hun nagels 

vandaan te halen en dat dit cool is. De docent gaat vervolgens in discussie met de leerling en vraagt hoe 

dit op anderen overkomt. De docent zegt zich te kunnen voorstellen dat vrienden hier wel eens moe van 

worden en dat de docent hier ook wel eens moe van wordt. De leerling antwoordt dat de docent toch altijd 

al moe van deze leerling wordt. De docent ontkent dit en geeft aan dat het alleen om het gedrag gaat en 

niet om de leerling zelf. Even is er een soort opstootje in de klas, waarbij andere leerlingen en deze leerling 

negatief op elkaar reageren. Vervolgens gaat de docent verder met het bespreken van andere voorbeelden 

van andere leerlingen en wordt het weer rustiger. 

De docent leest het intro voor dat hoort bij je kunt het ook gewoon niet doen. De quiz uit de 

docenteninstructie (bv. hoeveel 13-jarige leerlingen roken dagelijks, hebben wel eens geblowd) wordt niet 

afgenomen. Vervolgens geeft de docent aan dat de leerlingen het laatste werkblad voordelen van niet 

gebruiken erbij moeten pakken en dit even voor zichzelf in moeten vullen. 

De docent geeft aan in de eerdere lessen de filmpjes te zijn vergeten en dat de leerlingen deze nu gaan 

bekijken. De docent start het filmpje van les 1 van Joeri op zonder introductie. Een leerling geeft aan de 

overgangen in het filmpje irritant te vinden. Een andere leerling loopt de klas uit vanwege een telefoontje. 

De meeste leerlingen kijken wel. Bij de voice-over wordt gelachen. Na afloop van het filmpje vraagt de 

docent of iedereen weet wat cocaïne is. Dit blijkt het geval. Leerlingen weten dat dit een wit poeder is. 

Verder wordt het filmpje niet nabesproken. De docent start het filmpje van les 2 van Joeri zonder introductie. 

Ook dit filmpje wordt niet nabesproken. De docent geeft aan in de volgende les te laten zien hoe het verder 

gaat met Joeri. Een leerling zegt dat ze er toch ook nu meteen naar kunnen kijken. De docent geeft aan dat 

de concentratie afneemt en dat het dus tijd is om te stoppen. De docent zegt tegen de leerlingen dat ze 

nog even een kwartiertje iets voor zichzelf mogen doen. 

Tweede observatie   

Het duurt even voordat met de les wordt begonnen. De leerlingen zijn erg druk en er wordt luidruchtig met 

de stoelen en tafels geschoven. De docent vraagt uiteindelijk de aandacht van de leerlingen door te vragen 

waarover de klas het gisteren heeft gehad. De leerlingen antwoorden dat het gisteren over reactievermogen, 

drugs en blowen ging. Een leerling maakt een storende opmerking en wordt gecorrigeerd. 
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Vervolgens vraagt de docent naar de eerste les. De leerlingen refereren aan de keuzeopdracht Gekke 

gewoontes over een meisje dat sponzen eet. De docent vult vervolgens aan dat er in deze les ook is 

gesproken over welke leerlingen wel en niet gebruikt hebben. Een leerling merkt op nooit aan drugs te 

zullen beginnen. De docent geeft vervolgens aan dat ze het in deze les ook gehad hebben over de 

medicijnverslaving van een van de leerlingen. Hoewel de medicatie van de leerling (morfine) noodzakelijk 

was, wist de leerling wel hoe een verslaving voelt. 

De docent deelt mapjes uit met daarin de werkbladen van de vorige lessen. Tegelijkertijd worden de 

werkbladen van les 3 uitgedeeld. De leerlingen stoppen de nieuwe werkbladen in de mapjes. De docent 

maakt geen gebruik van de PowerPoint, maar heeft wel de docenteninstructie bij de hand. Het is rumoerig 

tijdens het uitdelen. Een leerling wordt agressief en rent de klas uit; een andere leerling geeft aan niet 

langer mee te willen doen met de les. 

De opdracht Wat gebeurt er? op het eerste werkblad wordt samen gelezen. De leerlingen lezen om de beurt 

een zin voor. De docent legt uit wat de bedoeling is van de opdracht (waarbij leerlingen moeten aangeven 

welke gevolgen veel patat eten heeft op de korte en de lange termijn). Vervolgens vullen de leerlingen 

zelfstandig het werkblad in. De docent verduidelijkt het verschil tussen de korte en lange termijn op het 

moment dat de leerlingen vragen hebben. De opdracht wordt klassikaal nabesproken. Er wordt aangegeven 

dat de ene persoon dik wordt van teveel patat eten, maar dat geldt niet voor iedereen. De docent geeft aan 

dat je niet alleen te dik hoeft te worden van veel patat eten, maar ook een vitaminetekort kunt krijgen. 

De docent wordt de klas uitgeroepen door een andere docent, vanwege de twee leerlingen die eerder de 

les hadden verlaten. De docent instrueert de klas om de volgende opdracht ook om de beurt voor te lezen. 

Dit lukt redelijk goed. De leerlingen maken de opdracht vervolgens zelf. De docent bespreekt de opdracht 

na. Eerst vraagt de docent aan de leerlingen wat precies het gedrag is uit het voorbeeld. De leerlingen 

antwoorden dat dit het drinken van alcohol of teveel drinken is. Een leerling antwoordt dat als je teveel 

drinkt, je ook gepest kan worden. Je kan namelijk gefilmd worden of irritant gevonden worden. Maar als 

iedereen dronken is, merk je dat niet. De gevolgen voor later worden besproken. Een leerling noemt: “dood, 

ziekenhuis”. Daarna worden wat dingen door de klas geroepen zoals: “heeft te maken met je lever”. Ook 

wordt gesproken over een afkickkliniek. De docent vraagt hoe de leerlingen het zouden vinden als je ouders 

zouden zeggen dat je naar een afkickkliniek moet? Een leerling antwoordt al eens bijna uit huis gezet te 

zijn. De docent reageert lachend: “dat kwam doordat je in een hoek hebt geplast toen je dronken was”. 

De docent deelt vervolgens het werkblad Spijt uit. De leerlingen lezen de opdracht weer om de beurt en 

vullen de opdracht vervolgens zelfstandig in. Twee leerlingen zijn erg stil tijdens het maken van de 

opdrachten, vier andere leerlingen zijn erg druk (deze zitten bij elkaar). Er worden verschillende 

opmerkingen gemaakt, waar de docent om moet lachten. De opdracht wordt klassikaal nabesproken. 

Verschillende leerlingen delen persoonlijke verhalen over gebeurtenissen waarvan zij spijt hebben. Een 

leerling vertelt een keer fietsen hebben te willen omgooien, maar in plaats daarvan zelf te zijn gevallen. 

Een andere leerling vertelt bijdehand te zijn geweest tegen de politie. De docent vraagt of de leerling dit in 
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de toekomst nog een keer zou doen (dit staat op de opdracht), maar hierop antwoordt de leerling: “ja”. Een 

andere leerling noemt verschillende risicogedragingen: roken, stelen, blowen, drinken, vechten. De leerling 

geeft aan dat dit allemaal slecht voor je is en in de toekomst dit gedrag niet meer te willen vertonen. Weer 

een andere leerling geeft aan spijt te hebben van het vertrouwen van sommige mensen. Tot slot vertelt een 

leerling spijt te hebben van seksueel contact. 

De twee leerlingen die eerder de klas uit waren gegaan, komen terug de klas in en schieten met elastiekjes 

en propjes. De les wordt even verstoord, maar vervolgens ook weer hervat. De leerlingen zijn de klas weer 

uitgegaan. De docent vraagt de andere leerlingen om op te staan. De docent leest de vragen van de quiz 

(Niet iedereen doet het) voor vanuit de docenteninstructie. Als de leerlingen denken dat meer dan de helft 

van hun leeftijdgenoten rookt, alcohol drinkt of blowt, lopen zij naar de linkerkant van het lokaal. Als ze 

denken dat dit minder dan de helft is, dan lopen ze naar de rechterkant van het lokaal. Een leerling herinnert 

zich een exact percentage uit de vorige les. Deze leerling krijgt een high five van de docent. De docent 

herhaalt na elke vraag dat ‘de meeste jongeren van jullie leeftijd dus niet roken / alcohol drinken / blowen’. 

Vervolgens worden redenen om geen middelen te gebruiken, behandeld aan de hand van werkblad 3 Niet 

gebruiken. Een van de leerlingen heeft ervaring met middelengebruik en is gestopt vanwege 

gezondheidsproblemen. De andere leerlingen vertellen wat ze hebben ingevuld op het werkblad. Er worden 

antwoorden genoemd zoals: “dodelijk, slecht voor longen, lever, concentratie, stinken, gele tanden”. Ook 

wordt genoemd dat je je conditie behoudt als je niet rookt. De docent geeft aan dat dit een goed antwoord 

is. Vervolgens wordt de les afgesloten omdat de tijd voorbij is. 

5.3.2 Uitvoering per lesonderdeel   

In deze paragraaf wordt beschreven in hoeverre alle opdrachten uit de derde les zijn uitgevoerd in de 

verschillende klassen. Les 3 bestaat uit zes opdrachten. In tabel 7 is weergegeven welke opdrachten zijn 

aangeboden zoals beschreven in de docenteninstructie en welke opdrachten zijn aangepast of overgeslagen. 

 

Opdracht 1: Wat gebeurt er?   

De eerste opdracht uit les 3 bestaat uit een werkblad waarop de leerlingen korte- en langetermijngevolgen 

van twee soorten risicogedrag (ongezond eten en teveel alcohol drinken) invullen. Alle docenten gaven aan 

deze opdracht te hebben uitgevoerd zoals beschreven staat in de docenteninstructie. 

Opdracht 2: Spijt   

De tweede opdracht uit les 3 betreft een werkblad waarop verschillende voorbeelden staan van gedragingen 
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waarvan je spijt kunt krijgen. Vervolgens vullen de leerlingen op het werkblad in of ze zelf wel eens iets 

hebben gedaan waarvan ze later spijt kregen, waarom ze hier spijt van kregen en of ze dit in de toekomst 

nogmaals zouden doen. Ook deze opdracht is in alle klassen uitgevoerd zoals beschreven staat in de 

docenteninstructie. Eén docent gaf aan dat het moeilijk is voor de leerlingen om te praten over spijt, dat 

dit nauwelijks gebeurt. Een andere docent gaf aan dat het kan helpen om te vragen naar ervaringen uit de 

omgeving in plaats van eigen ervaringen: “Ken je iemand waarvan je weet…?”. 

Opdracht 3: Niet iedereen doet het   

De derde opdracht uit les drie betreft een sociale norm quiz waarin de leerlingen inschatten hoeveel jongeren 

van hun leeftijd roken, alcohol drinken of blowen. In de nabespreking van deze quiz wordt benadrukt dat 

de meeste jongeren geen middelen gebruiken en dat middelengebruik dus niet normaal is. In vier klassen 

is deze opdracht uitgevoerd zoals beschreven staat in de docenteninstructie. Eén docent beschreef dat de 

leerlingen veel belangstelling hadden voor deze vragen. In één klas heeft de docent deze opdracht anders 

uitgevoerd; deze docent gaf aan de opdracht klassikaal besproken te hebben. In drie klassen is deze 

opdracht niet uitgevoerd. Twee docenten hebben de opdracht per ongeluk overgeslagen. Het is niet duidelijk 

waarom de opdracht in de andere klas niet is uitgevoerd. 

Opdracht 4: Niet gebruiken   

De vierde opdracht uit les 3 betreft een werkblad waarop de leerlingen invullen wat zij een goede reden 

vinden om niet te roken of te blowen of geen alcohol te drinken. De opdracht wordt klassikaal nabesproken. 

In zes klassen is deze opdracht uitgevoerd zoals in de docenteninstructie is beschreven. In twee klassen is 

deze opdracht op een andere manier uitgevoerd. In een van deze klassen is uitgebreid ingegaan op een 

ervaringsverhaal van een leerling (met een medicijnverslaving). De docent van de andere klas gaf aan de 

leerlingen veel weerstand toonden en niet bereid waren om de opdrachten in te vullen. 

Opdracht 5: Voordelen van niet gebruiken   

De vijfde opdracht uit les 3 betreft een werkblad waarop de leerlingen aan kunnen kruisen welke voordelen 

zij zien van geen alcohol drinken, niet roken of blowen. In zeven klassen is deze opdracht uitgevoerd zoals 

in de docenteninstructie is beschreven. Eén docent heeft aangegeven deze opdracht te hebben 

overgeslagen.  

Opdracht 6: Filmpje over ervaringen rolmodel   

De zesde opdracht uit les 3 betreft het derde filmpje over de ervaringen van het rolmodel. In dit filmpje 

vertelt de jongere waarom hij is gestopt met het gebruik van middelen en waarvan hij allemaal spijt heeft. 

In zeven klassen is deze opdracht uitgevoerd zoals beschreven in de docenteninstructie. In de andere klas 

heeft de docent het filmpje van de ervaringsdeskundige niet laten zien en heeft de opdracht overgeslagen. 

Deze docent heeft in plaats van de filmpjes gebruik gemaakt van de ervaringen van een leerling uit de klas. 

5.3.3 Oordeel van de docenten over de les   

De meningen van de docenten over de derde les lopen uiteen. Drie docenten vonden de derde les een leuke 

les om te geven en één docent vond dit een hele leuke les. Twee docenten (waarvan een docent met drie 
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klassen) stonden neutraal tegenover les 3. Het oordeel van de docenten hing sterk samen met hun 

inschatting van de mening van hun leerlingen. De docenten die les 3 een leuke les vonden, oordeelden ook 

positief over de mening van hun leerlingen. Eén docent merkte op dat vooral de filmpjes positief beoordeeld 

werden. Van de docenten met een neutrale mening, dacht een docent dat de leerlingen ook neutraal 

tegenover de les stonden en de andere docent (met drie klassen) gaf aan dat de leerlingen de les niet leuk 

vonden. De meeste docenten gaven aan dat hun leerlingen serieus meededen met de les. Alleen de docent 

die aangaf dat de leerlingen de lessen niet leuk vonden, gaf aan dat de leerlingen redelijk (twee klassen) of 

zelfs helemaal niet (één klas) serieus meededen. 

Vijf van de zes docenten geven aan de les duidelijk te vinden, één docent vond de les redelijk duidelijk. Vijf 

van de zes docenten vonden de les compleet. Eén van deze docenten merkte wel op dat het lang duurde 

voordat het filmpje kon worden opgestart en suggereerde dat het beter zou zijn om het filmpje meer naar 

voren te schuiven in de les. Eén andere docent vond de lessen niet compleet, maar heeft verder niet 

aangegeven welke onderdelen gemist werden in de les. De meeste docenten vinden dat de 

docenteninstructie voldoende handvatten biedt om les 3 uit te kunnen voeren; er is één docent die dit niet 

vindt. Vier van de zes docenten vond de lessen ook geschikt voor hun klas, één docent vond de lessen 

redelijk geschikt voor de leerlingen, en één docent vond de lessen redelijk geschikt voor de leerlingen uit 

één klas en niet geschikt voor de leerlingen uit twee andere klassen. In de meeste klassen heeft de les 1 

lesuur geduurd. In één klas zijn twee lesuren aan de les besteed en in één klas zelfs drie lesuren. 

In tabel 8 is weergegeven in hoeverre de verschillende lesdoelen van les drie zijn bereikt. De meningen van 

de docenten met betrekking tot de mate waarin de doelen zijn behaald lopen ook in deze les uiteen. Het 

eerste lesdoel, de leerlingen kunnen benoemen dat keuzes maken gevolgen heeft, is in drie klassen 

helemaal behaald, in twee klassen voldoende behaald, in één klas redelijk behaald en in één klas 

onvoldoende behaald. Het tweede doel van de les, leerlingen kunnen benoemen dat keuzes maken kunnen 

leiden tot spijt, is in twee klassen helemaal behaald, in drie klassen voldoende behaald, in een klas redelijk 

behaald en in een klas onvoldoende behaald. Het laatste lesdoel, leerlingen kunnen vertellen welke 

voordelen er zitten aan het niet beginnen of stoppen met middelengebruik, is in twee klassen helemaal 

behaald, in vijf klassen voldoende behaald en in één klas redelijk behaald. 

 

In drie klassen heeft de docent deviancy training waargenomen. Door de docenten is hier op verschillende 

manieren op gereageerd. Eén docent gaf aan veel geïnvesteerd te hebben in het creëren van een veilige 

sfeer, waardoor het mogelijk was om dit klassikaal te bespreken. Een andere docent gaf aan bij uitwisseling 

van stoere verhalen, te hebben doorgevraagd naar de gevolgen van het middelengebruik. De laatste docent 

heeft de leerlingen binnen redelijkheid laten vertellen en is de dialoog aangegaan met de leerlingen. 
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5.4. De uitvoering van les 4: Aan de slag  

Het was logistiek niet mogelijk om de vierde les te observeren. Dit heeft tot gevolg dat de uitvoering van 

deze les uitsluitend beschreven kan worden aan de hand van de evaluatieformulieren die door de docenten 

zijn ingevuld. 

5.4.1 Uitvoering per lesonderdeel  

In deze paragraaf wordt beschreven in hoeverre alle opdrachten uit de vierde les zijn uitgevoerd in de 

verschillende klassen. Les 4 bestaat uit drie opdrachten. Van de eindopdracht zijn twee varianten 

beschikbaar. In tabel 9 is weergegeven welke opdrachten zijn aangeboden zoals beschreven in de 

docenteninstructie en welke opdrachten zijn aangepast of overgeslagen. 

 

Opdracht 1: Filmpje Remco   

De eerste opdracht van les 4 betreft een filmpje over een jongen die niet wil roken, maar het gevoel heeft 

dat hij er niet bij hoort terwijl al zijn vrienden roken. Dit filmpje wordt klassikaal nabesproken, waarbij 

onder andere wordt besproken of deze aanname wel klopt. In vijf klassen is deze opdracht uitgevoerd zoals 

beschreven in de docenteninstructie, in de drie andere klassen hebben de docenten deze opdracht niet 

uitgevoerd. Deze docenten hebben niet aangegeven waarom ze deze opdracht hebben overgeslagen. 

Opdracht 2: Filmpje over de ervaringen van het rolmodel   

De tweede opdracht van les 4 betreft het laatste filmpje van het rolmodel. In dit filmpje vertelt de jongere 

over zijn stoppoging en wordt duidelijk hoe moeilijk het is om met een gewoonte te stoppen. Deze opdracht 

is in zeven klassen uitgevoerd zoals beschreven staat in de handleiding. Twee docenten gaven aan het 

filmpje van Brian gebruikt te hebben in de les, één docent gaf aan het filmpje van Joeri gebruikt te hebben, 

één docent gaf aan de filmpjes van zowel Brian als Joeri te hebben laten zien en één docent heeft alle drie 

de rolmodellen gebruikt. Eén docent heeft deze opdracht niet uitgevoerd in zijn klas. In deze klas was een 

leerling aanwezig die eigen ervaringen inbracht. 

Eindopdracht A: 7 Days Challenge   

De eindopdracht van les 4 heeft twee varianten. De eerste variant, de 7-days challenge, bestaat uit een 

werkblad waarop leerlingen invullen met welke gewoonte te willen stoppen voor de periode van één week, 

waarom ze dit willen, wat hen dit oplevert, welke beloning ze zichzelf geven als dit lukt, hoe ze zullen 

omgaan met moeilijke momenten en bij wie ze eventueel steun kunnen krijgen. Vervolgens proberen de 

leerlingen dit een week lang vol te houden. In vier klassen is deze opdracht uitgevoerd zoals beschreven in 

de docenteninstructie. Twee docenten hebben er echter voor gekozen om deze opdracht niet in les 4, maar 
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na les 1 aan te bieden. In de vier andere klassen is deze opdracht niet uitgevoerd. Eén docent gaf aan dat 

dit door tijdgebrek niet meer mogelijk was. Een andere docent (met drie klassen) geeft aan dat er in de 

klas onvoldoende aandacht en motivatie was om met deze opdracht aan de slag te gaan. 

Eindopdracht B: Stoppen met een gewoonte   

De tweede variant van de eindopdracht bestond uit een eenvoudiger werkblad, waarop de leerlingen invullen 

met welke gewoonte ze zouden willen stoppen. Vervolgens geven de leerlingen elkaar tips hoe ze dit het 

beste kunnen aanpakken. Deze opdracht is in vier klassen uitgevoerd en in vier klassen niet. Hoewel de 

docent kon kiezen uit één van de twee eindopdrachten, blijkt uit evaluatieformulieren dat drie docenten 

beide eindopdrachten hebben uitgevoerd. Eén docent (met drie klassen) heeft geen enkele eindopdracht 

uitgevoerd omdat de leerlingen niet gemotiveerd waren. 

5.4.2 Oordeel van de docenten over de les   

Vijf van de zes docenten vonden les 4 een leuke les om te geven. Eén docent had een neutrale mening over 

de les. Alle docenten vonden de les duidelijk en vijf van de zes docenten vonden de les compleet. De andere 

docent vond de les redelijk compleet. Alle docenten vonden dat de docenteninstructie voldoende handvatten 

bood voor het geven van de les. De docenten van vier klassen hadden de indruk dat hun leerlingen de les 

leuk vonden. Eén van deze docenten gaf aan de 7-days challenge een erg leuke opdracht te vinden, waarbij 

de leerlingen heel serieus meededen. Een ander docent dacht dat de leerling neutraal tegenover de les 

stonden en één docent (van drie klassen) gaf aan dat de leerlingen de les niet leuk vonden. Deze leerlingen 

deden niet serieus mee en de docent was ook van mening dat de les niet geschikt was voor deze leerlingen. 

Deze docent gaf aan dat de eerste twee lessen aansprekender waren dan de laatste twee lessen. Onder de 

leerlingen was wel veel interesse voor middelen, maar de leerlingen waren niet gemotiveerd voor de andere 

lesonderdelen. In de andere klassen deden de leerlingen wel serieus mee en vonden de docenten de les wel 

geschikt voor de leerlingen. Bij de meeste klassen nam de les één lesuur in beslag. Er is echter één klas 

waarbij de les twee lesuren heeft geduurd. 

Het eerste lesdoel, leerlingen kunnen vertellen dat anderen invloed hebben op hun middelengebruik, is in 

zeven klassen voldoende behaald en in één klas is dit lesdoel redelijk behaald. Het tweede lesdoel, leerlingen 

weten dat er lastige momenten zijn, is in zeven klassen voldoende behaald en in één klas onvoldoende 

behaald. Het derde lesdoel, leerlingen weten dat er verschillende manieren zijn om op deze lastige 

momenten te reageren, is ook in zeven klassen voldoende behaald en in één klas onvoldoende behaald. Het 

vierde lesdoel, leerlingen kunnen voornemens maken om met een gewoonte te stoppen of ermee te 

minderen, is in zeven klassen voldoende behaald en in één klas redelijk behaald. Het laatste lesdoel, 

leerlingen kunnen hun voornemens toepassen en één week volhouden, is in drie van de vier klassen die de 

7-days challenge hebben uitgevoerd, voldoende bereikt en in één klas redelijk bereikt. 
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In drie klassen heeft de docent deviancy training waargenomen tijdens de uitvoering van les 4. De docenten 

hebben hier op gereageerd door in te zetten op een veilige sfeer, waardoor het mogelijk was om dit 

klassikaal te bespreken, door te vragen naar de gevolgen van het middelengebruik en de dialoog aan te 

gaan met de leerlingen. In de andere klassen hebben de docenten geen deviancy training waargenomen.  

In één van de deelnemende klassen hebben de lessen ertoe geleid dat een van de leerlingen professionele 

hulp heeft gezocht voor problemen met middelengebruik. 
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6. Resultaten onderzoek naar de werkzaamheid van de 

lessenserie Be Wise Think Twice 

Tijdens het pilotonderzoek zijn er schriftelijke vragenlijsten afgenomen bij de leerlingen voorafgaand aan 

de lessenserie en na afloop. Doordat het pilotonderzoek vlak voor de zomervakantie heeft plaatsgevonden, 

is het niet in alle klassen gelukt om een nameting af te nemen. In dit hoofdstuk wordt allereerst beschreven 

hoe de leerlingenpopulatie er uit zag die aan dit pilotonderzoek hebben meegewerkt. Doordat er sprake was 

van veel uitval op verschillende momenten in het onderzoek (een deel van de leerlingen heeft geen lessen 

gehad en een deel heeft geen nameting ingevuld), worden eerst de verschillende groepen vergeleken. 

Vervolgens wordt beschreven in hoeverre er een verandering is opgetreden bij de leerlingen die zowel een 

voormeting als een nameting hebben ingevuld. Omdat er op een school erg veel weerstand was en de 

leerlingen niet serieus hebben deelgenomen aan de lessen, zijn deze analyses ook uitgevoerd zonder dat 

deze leerlingen zijn meegenomen in de analyse. Tot slot wordt het oordeel van de leerlingen over de lessen 

beschreven. 

6.1. Beschrijving van de doelgroep  

6.1.1 Demografie  

Van de VSO populatie is bekend dat dit een zeer heterogene doelgroep is. Dit bleek ook het geval in ons 

pilotonderzoek. De voormeting is ingevuld door 76 leerlingen uit leerjaar 1, 2 en 3 (de leerlingen uit leerjaar 

3 hebben uiteindelijk de lessen niet gekregen). Het onderwijsniveau varieerde van praktijkonderwijs tot 

HAVO. De meeste leerlingen krijgen echter les op VMBO-niveau. De leeftijd van de leerlingen loopt uiteen 

van 12,6 jaar tot 18 jaar, met een gemiddelde leeftijd van 14,85 jaar (s.d. 1,24 jaar). Van 10 leerlingen is 

de leeftijd niet bekend. De meeste leerlingen zijn jongens (80,3%). De leerlingen zelf zijn meestal in 

Nederland geboren (93,2%). Ongeveer een derde van de leerlingen heeft een vader (34,3%) en/of een 

moeder (31,4%) die niet in Nederland is geboren. Iets minder dan de helft van de leerlingen woont bij beide 

ouders (47,2%). 

Doordat de leerlingen uit de twee bovenbouwklassen uiteindelijk geen lessen hebben gevolgd, is de groep 

leerlingen bij wie de lessen zijn uitgeprobeerd iets jonger dan de totale groep leerlingen die de voormeting 

hebben ingevuld (p = 0,014). Beide groepen verschillen niet in de andere demografische kenmerken. 
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6.1.2 Houding, sociale norm en intentie middelengebruik  

De leerlingen die de vragenlijsten hebben ingevuld, hebben een licht negatieve houding ten opzichte van 

alcoholgebruik en blowen. De leerlingen scoren gemiddeld 50,42 en 50,33 resp. op een schaal van 20-100, 

waarbij de waarde 60 een neutrale houding betekent. Er is wel sprake van een aanzienlijke spreiding tussen 

de leerlingen (s.d. 19,32 en 20,81). De leerlingen geven bovendien aan dat hun vrienden en klasgenoten 

ook licht negatief denken over alcohol en blowen. De leerlingen scoorden gemiddeld 10,63 en 10,12 op een 

schaal van 4-20, waarbij de waarde 12 een neutrale houding betekent. De leerlingen denken dat ze geen 

alcohol zullen drinken en niet gaan blowen in de toekomst. Op een schaal van 4- 20, waarbij 12 een neutraal 

standpunt is, scoren de leerlingen respectievelijk 9,73 en 6,50. De leerlingen denken dat ze eerder alcohol 

zullen drinken dan dat ze zullen gaan blowen. 

Omdat de leerlingen die uiteindelijk geen lessen hebben gevolgd, ouder zijn dan de leerlingen die wel aan 

de lessen hebben deelgenomen, is er een verschil tussen de groep leerlingen die lessen hebben gevolgd en 

de totale groep leerlingen die de vragenlijst hebben ingevuld. De houding, ervaren sociale norm en de 

intentie van de leerlingen die de lessen hebben gevolgd, is negatiever dan het geval is bij de totale groep 

leerlingen die de vragenlijst hebben ingevuld. Het verschil is statistisch significant voor de variabelen 

attitude alcohol, sociale norm blowen en de intentie om alcohol te drinken. Voor de variabelen attitude 

blowen, sociale norm alcohol en de intentie om te blowen is een trend zichtbaar. 

 

De meeste leerlingen die de vragenlijst hebben ingevuld, hebben wel eens alcohol gedronken. 38% van de 

leerlingen heeft een heel glas of meer gedronken en 26,8% alleen een paar slokjes. Met blowen hebben 

veel minder leerlingen ervaring. Ruim driekwart van de leerlingen geeft aan nog nooit geblowd te hebben. 

Wanneer leerlingen wel ervaring hebben met blowen, dan betreft dit meestal een hele joint of meer 

(19,4%). Ondanks dat de leerlingen die de lessen hebben gevolgd jonger zijn dan de totale groep leerlingen 

die de vragenlijst hebben ingevuld, zijn er geen significante verschillen tussen beide groepen in het gebruik 

van middelen. 



 

59 

 

 

6.1.3 Uitvalsanalyse  

Doordat het pilotonderzoek door omstandigheden (o.a. vakantie, Cito-toets) aan het einde van het 

schooljaar plaatsvond, is het bij een aanzienlijk deel van de leerlingen niet gelukt om ook de tweede 

vragenlijst af te nemen. Daarbij is de nameting ook ingevuld door een aantal leerlingen waarvan geen 

voormeting aanwezig is (n=7; 14,89%). Hierdoor is het maar voor een beperkt aantal leerlingen mogelijk 

(n=39; 67,24%) om vast te stellen of er een verandering is opgetreden. Om een indruk te krijgen wat deze 

uitval betekent voor de interpretatie van de onderzoeksresultaten, is het belangrijk om te weten in hoeverre 

de uitval willekeurig is, dit wil zeggen in hoeverre de leerlingen zonder nameting afwijken van de leerlingen 

die wel een nameting hebben ingevuld. De twee (bovenbouw) klassen die geen lessen hebben gekregen, 

zijn niet meegenomen in deze vergelijking. 

 

Leerlingen die de nameting hebben ingevuld, wonen significant vaker bij beide ouders dan de leerlingen van 

wie gaan nameting beschikbaar is. Verder zijn er geen significante verschillen gevonden in de demografische 

variabelen (leerlingen die zijn uitgevallen lijken vaker in het buitenland geboren te zijn en niet in Nederland 

geboren ouders te hebben; dit verschil is echter niet significant). 

 

Uit de uitvalsanalyse blijkt bovendien dat de leerlingen van wie wel een nameting beschikbaar is, minder 

hoog scoren op de voorspellers van middelengebruik (attitude, ervaren sociale norm en intentie) dan de 
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leerlingen van wie geen nameting beschikbaar is. Bij drie van de zes variabelen is het verschil statistisch 

significant (de attitude ten opzichte van blowen, de ervaren sociale norm ten opzichte van blowen en de 

intentie om alcohol te drinken), bij twee andere variabelen (de attitude ten opzichte van alcohol en de 

intentie om te blowen) is sprake van een trend. Dit heeft er vermoedelijk mee te maken dat de uitval 

voornamelijk afkomstig is van de twee scholen waarop de leerlingen met de meest extreme externaliserende 

problematiek zitten (bij een van deze scholen is het helemaal niet gelukt om de nameting af te nemen). 

 

Tot slot blijkt uit de uitvalsanalyse dat de leerlingen die zijn uitgevallen ook meer ervaringen hebben met 

het gebruik van alcohol (statistisch significant) of cannabis (trend). Uit deze resultaten blijkt dat de 

leerlingen met het grootste risico op problematisch middelengebruik, zijn uitgevallen uit het pilotonderzoek. 

De onderzoeksresultaten zijn dus maar beperkt generaliseerbaar naar de VSO-populatie. 

6.2. Vergelijking tussen de voormeting en de nameting  

Het doel van de lessenserie was het beïnvloeden van de attitude van de leerlingen ten opzichte van 

middelengebruik in de gewenste richting. In het pilotonderzoek is bovendien onderzocht of de lessenserie 

van invloed is geweest op de ervaren sociale norm ten opzichte van middelengebruik. Voorafgaand aan het 

onderzoek werd geen verwachting geformuleerd over de richting van deze verandering. Doordat het VSO 

een setting is met een hoog risico op deviancy training (onderlinge negatieve beïnvloeding door leerlingen), 

werd er vooral naar gestreefd dat de ervaren sociale norm ten opzichte van middelengebruik niet positiever 

zou worden. Daarnaast is onderzocht of de lessenserie van invloed is op de intentie van de leerlingen om 

in de toekomst middelen te gaan gebruiken. Er werd niet verwacht dat de lessenserie ook van invloed zou 

zijn op het daadwerkelijke gedrag van de leerlingen. 

Tijdens het pilotonderzoek werd duidelijk dat één docent die nog maar kort op de school werkzaam was, 

nog geen vertrouwensband had opgebouwd met de leerlingen. De leerlingen uit deze drie klassen 

vertoonden veel weerstand en deden niet serieus mee met de lessen. Alle analyses zijn daarom zowel 

uitgevoerd met als zonder deze leerlingen. 

6.2.1 Veranderingen bij alle leerlingen die een nameting hebben ingevuld  

In tabel 17 zijn de veranderingen weergegeven tussen de voormeting en de nameting bij alle leerlingen die 

beide vragenlijsten hebben ingevuld. De onderzoeksresultaten laten zien dat er sprake is van een significant 
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verschil tussen de voormeting en de nameting. Op de nameting hebben de leerlingen een significant 

negatievere attitude ten opzichte van blowen (d = 0,31). Er is geen sprake van een significant verschil in 

de attitude ten opzichte van alcohol. De ervaren sociale norm is ook niet significant veranderd4. Ten aanzien 

van de intentie om alcohol te drinken lijkt sprake van een negatieve trend. Doordat er geen controlegroep 

aanwezig is, is niet duidelijk of deze trend is toe te schrijven aan de interventie of dat er sprake is van een 

natuurlijke ontwikkeling. Naarmate leerlingen ouder worden, neemt de intentie om alcohol te drinken 

namelijk toe. Zoals verwacht is er geen sprake van een significant verschil in gebruik. 

 

 

6.2.2 Veranderingen bij de leerlingen die serieus hebben meegedaan  

Op een van de scholen bleek tijdens de uitvoering van de lessen veel sprake te zijn van weerstand. Deze 

weerstand was niet gerelateerd aan de lessen, maar kwam voort het feit dat de docent nieuw was op de 

school en het vertrouwen van de leerlingen nog niet had. Wanneer de data van deze docent niet wordt 

meegenomen in de analyse, dan zien we dat de leerlingen na afloop van de lessen nog steeds een significant 

negatievere attitude hebben ten opzichte van blowen. Voor de andere variabelen werd geen verschil 

gevonden. Ook is er niet langer sprake van een negatieve trend ten aanzien van de intentie om alcohol te 

drinken. 

 
4 Bij dit resultaat moet twee kanttekeningen gemaakt worden. In de eerste plaats was de betrouwbaarheid van de gebruikte 

vragenlijst op de nameting een stuk lager dan op de voormeting. In de tweede plaats weten we niet zeker of er echt sprake is van 

geen verschil of dat de steekproef te klein is om het verschil aan te tonen. 
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6.3. Mening van de leerlingen over de lessen  

Tijdens de nameting is ook aan de leerlingen gevraagd wat zij van de lessen vonden. In deze paragraaf 

wordt zowel het oordeel van alle leerlingen weergegeven die een nameting hebben ingevuld, als het oordeel 

van de leerlingen die serieus met de lessen hebben meegedaan.  

6.3.1 Aantrekkelijkheid van de lessen  

De meningen van de leerlingen liepen uiteen over de aantrekkelijkheid van de lessen. De leerlingen waren 

het meest positief over het onderwerp van de lessen (alcohol en drugs). Dit onderwerp sprak bijna 70% 

van de leerlingen aan. De klassikale gesprekken over alcohol en drugs werden door ruim 60% van de 

leerlingen leuk gevonden. Iets minder dan 60% van de leerlingen vond de klassikale opdrachten leuk en 

iets meer dan de helft van de leerlingen was positief over de filmpjes van de ervaringsdeskundigen. Iets 

minder dan de helft van de leerlingen was positief over de andere filmpjes. De invuloefeningen die de 

leerlingen zelfstandig moesten maken, werden het minst gewaardeerd: 45% van de leerlingen vond deze 

opdrachten leuk. 

 

Op één school verliepen de lessen moeizaam, omdat de docent nog geen vertrouwensband met de leerlingen 

had opgebouwd. De mening van de leerlingen over de aantrekkelijkheid van de verschillende lesonderdelen 

werd iets positiever, wanneer deze leerlingen buiten de analyse werden gelaten. De meningen van de 

leerlingen bleven echter verdeeld en de lesonderdelen die het best (klassikale gesprekken) en minst 

(invuloefeningen) gewaardeerd werden veranderden niet. 
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6.3.2 Moeilijkheid, duidelijkheid en nut van de lessen  

Uit de analyse van de moeilijkheidsgraad van de lessen, kwam duidelijk naar voren dat het VSO een diverse 

leerlingpopulatie kent met veel niveauverschillen. De meeste leerlingen vonden de lessen niet moeilijk. Het 

meeste moeite hadden de leerlingen met de invuloefeningen. Ongeveer 25% van de leerlingen vond deze 

opdrachten moeilijk. Het minst moeilijk werden de filmpjes van de ervaringsdeskundige gevonden. 

Ongeveer 15% van de leerlingen vond deze filmpjes moeilijk. 

 

Wanneer de leerlingen uit de lessen met de nieuwe docent buiten de analyse werden gelaten, veranderde 

het oordeel over de moeilijkheid van de lessen niet noemenswaardig. 

 

De meeste leerlingen vonden de opdrachten uit de lessen duidelijk (85,7%). Iets meer dan de helft van de 

leerlingen vond de lessen nuttig. 

 

Wanneer de leerlingen van de nieuwe docent buiten de analyse werden gelaten, hadden iets meer leerlingen 

moeite met de lessen. Ongeveer een derde van de leerlingen vond de opdrachten uit de lessen niet altijd 

duidelijk. Wel vonden meer leerlingen de lessen nuttig. 
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7. Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste bevindingen van het pilotonderzoek naar de lessenserie Be Wise 

Think Twice samengevat. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de belangrijkste conclusie en verschillende 

aanbevelingen voor doorontwikkeling van de lessenserie. 

7.1. Conclusies over de bruikbaarheid van Be Wise Think Twice  

De docenten en preventiewerkers verwachtten voorafgaand aan de lessen, dat de lessen niet zouden leiden 

tot gedragsverandering, maar dat de leerlingen zich wel meer bewust zouden worden van de risico’s van 

middelengebruik. Daarnaast verwachtten ze dat de lessen mogelijk een opening zouden bieden voor 

vervolggesprekken met leerlingen. Uit de resultaten van de andere delen van het pilotonderzoek, bleek dat 

de lessen inderdaad dit resultaat hadden. 

De meeste docenten en preventiewerkers die tijdens het pilotonderzoek met Be Wise Think Twice hebben 

gewerkt, waren voorafgaand aan de pilot positief over het lesmateriaal. Zij waren van mening dat de 

lessenserie over het algemeen geschikt was voor hun leerlingen. Als positieve punten werden vooral het in 

gesprek gaan met de leerlingen en de filmpjes over de ervaringen van rolmodellen genoemd. Het minst 

enthousiast waren de docenten over de invulopdrachten. Zij gingen ervan uit dat de leerlingen deze 

opdrachten het minst leuk zouden vinden, hetgeen uiteindelijk ook het geval bleek. Een van deze 

opdrachten, de keuzeopdracht Gekke Gewoonte, werd door de meerderheid van de docenten als ongeschikt 

beschouwd voor de leerlingen, omdat deze opdracht te ver af zou staan van de belevingswereld van de 

leerlingen. Hoewel deze opdracht een keuzeopdracht betrof, bleek tijdens de uitvoering van de lessenserie 

dat bijna alle docenten deze opdracht toch hadden aangeboden aan de leerlingen. 

De meeste docenten vonden de materialen en de bijbehorende instructies compleet en duidelijk. Door 

enkele docenten werd echter achtergrondinformatie gemist over de verschillende soorten middelen. De 

docenten verschilden duidelijk van mening over de manier waarop het beste kon worden omgegaan met de 

niveauverschillen tussen de leerlingen. In de huidige versie van Be Wise Think Twice wordt gewerkt met 

losse werkbladen en verschillende keuzeopdrachten, zodat de docent de interventie kan afstemmen op de 

leerlingen. Sommige docenten gaven aan behoefte te hebben aan meer flexibiliteit, met verschillende 

opdrachten voor leerlingen met verschillende niveaus. Andere docenten vonden dit niet nodig. Zij vonden 

verschillende versies en keuzeopdrachten juist verwarrend. Bovendien gaven een aantal docenten aan, dat 

zij zelf prima in staat zijn om onderdelen van de les waar nodig aan te passen aan het niveau van de eigen 

leerlingen. 

Uit de interviews over de bruikbaarheid van de lessenserie Be Wise Think Twice, kwamen ook een aantal 

randvoorwaarden naar voren die van belang geacht werden voor een goede uitvoering van de interventie. 

Allereerst werd verwacht dat het noodzakelijk is, dat er sprake is van een goede vertrouwensrelatie tussen 

de docent en de leerlingen om de lessen op een juiste wijze uit te voeren. In de tweede plaats werd verwacht 
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dat de medewerking van de leerlingen afhankelijk is van andere gebeurtenissen in de klas of bij de leerling 

thuis. Tijdens de uitvoering van de andere delen van het pilotonderzoek werden beide verwachtingen 

bevestigd. 

7.1.1 Belangrijkste conclusies  

• De lessenserie Be Wise Think Twice kan worden gebruikt om leerlingen meer bewust te maken van 

de risico’s van middelengebruik en kan een opening bieden voor vervolggesprekken.  

• De lessenserie Be Wise Think Twice is geschikt voor leerlingen van het VSO.  

• De meest bruikbare werkvormen zijn: klassikale gesprekken met de leerlingen en de filmpjes over 

de ervaringen van het rolmodel.  

• De minst bruikbare werkvormen zijn de invulopdrachten, met in het bijzonder de opdracht Gekke 

Gewoonte.  

• Het lesmateriaal en bijbehorende instructies zijn duidelijk en compleet.  

• De docenteninstructie zou kunnen worden aangevuld met achtergrondkennis over middelengebruik.  

• Een belangrijke randvoorwaarde voor de uitvoerbaarheid van Be Wise Think Twice is een goede 

vertrouwensband tussen de docent en de leerlingen. 

• De uitvoerbaarheid van Be Wise Think Twice is mede afhankelijk van andere gebeurtenissen in de 

klas of thuis 

7.2. Conclusies over de uitvoering van Be Wise Think Twice  

Tijdens het pilotonderzoek is de lessenserie Be Wise Think Twice in negen verschillende VSO-klassen 

uitgevoerd. Hoewel de uitvoering van de lessen verschilde per les en per docent, zijn er ook een aantal 

algemene conclusies te trekken uit deze pilot. In de eerste plaats bleek, zoals ook vooraf werd verwacht 

door de docenten, dat de werkvorm in gesprek gaan met de leerlingen het beste aansloot bij de leerlingen 

van het VSO. Bij deze werkvorm deden de meeste leerlingen serieus mee en werden de lesdoelen het meest 

bereikt. De meeste docenten hebben de filmpjes met ervaringen van de rolmodellen laten zien tijdens de 

les, maar de filmpjes werden niet altijd voldoende ingeleid of nabesproken. Hierdoor werden de filmpjes 

minder in de les geïntegreerd dan vooraf werd beoogd. In de meeste lessen werd tijdens de lesobservatie 

deviantie training waargenomen en dit werd door verschillende docenten ook als zodanig herkend. Sommige 

docenten reageerden hier goed op door stoere verhalen om te buigen en door te vragen naar de negatieve 

gevolgen van het middelengebruik. Hiervoor is echter wel een veilige sfeer nodig in de klas en deze was 

niet altijd aanwezig. 

Les 1 Gewoontes   

De docenten gaven aan dat zij de meeste opdrachten uit de eerste les hebben uitgevoerd, zoals beschreven 

is in de docenteninstructie. De opdracht die het meeste is aangepast of overgeslagen, is opdracht 1. Dit 

had te maken met de Tagcloud-generator die nog niet gereed was tijdens het pilotonderzoek. Opdracht 5 

Eigen verhaal, waarin de leerlingen moeten nadenken over een eigen ervaring met de nadelen van 
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middelengebruik, werd ook relatief vaak aangepast of overgeslagen. Volgens de meeste docenten werden 

de lesdoelen: leerlingen weten wat gewoontes zijn; leerlingen kunnen goede en slechte gewoontes 

benoemen; en leerlingen weten dat stoppen met een gewoonte lastig is voldoende bereikt. Het lesdoel: 

leerlingen kunnen vertellen waarom mensen middelen gebruiken werd minder vaak bereikt. 

Les 2 Risico’s   

De opdrachten uit de tweede les zijn minder vaak uitgevoerd zoals beschreven in de docenteninstructie. 

Het filmpje over de ervaringen van het rolmodel is in de meeste klassen bekeken. De overige opdrachten 

zijn door een klein deel van de docenten uitgevoerd. Dit wil niet zeggen dat in de andere klassen niet is 

gesproken over de risico’s van middelengebruik. Verschillende docenten kozen ervoor om een klassikaal 

gesprek te voeren met de leerlingen in plaats van de verschillende opdrachten uit te voeren. De meeste 

docenten zijn van mening dat de lesdoelen van de tweede les: leerlingen kunnen vertellen dat zij onder de 

18 geen alcohol, sigaretten en hasj/wiet mogen kopen; leerlingen kunnen vertellen wat middelengebruik 

voor consequenties heeft op het gedrag; leerlingen kunnen vertellen wat de risico’s zijn van 

middelengebruik; en leerlingen kunnen vertellen wat de risico’s zijn van combigebruik van alcohol en 

medicijnen voldoende zijn bereikt. 

Les 3 Je kunt het ook niet doen   

De docenten gaven aan dat zij de meeste opdrachten uit de derde les hebben uitgevoerd zoals beschreven 

is in de docenteninstructie. Het minst vaak is opdracht 3 Niet iedereen doet het uitgevoerd. Deze opdracht, 

een sociale norm quiz met als doel leerlingen duidelijk te maken dat middelengebruik minder normaal is 

dan zij zelf denken, stond uitsluitend in de docenteninstructie. Verschillende docenten gaven aan de 

opdracht per ongeluk te hebben overgeslagen. Dit heeft er mogelijk mee te maken dat docenten die de 

PowerPointpresentatie van de les gebruikten, minder gebruik hebben gemaakt van de docenteninstructie 

op papier, waardoor de opdracht gemist is. De meeste docenten gaven aan dat de lesdoelen: leerlingen 

kunnen benoemen dat keuzes maken gevolgen heeft; leerlingen kunnen benoemen dat keuzes maken kan 

leiden tot spijt; en leerlingen kunnen vertellen welke voordelen er zitten aan het niet beginnen of het 

stoppen met middelengebruik voldoende behaald zijn. 

Les 4 Aan de slag   

De meeste docenten gaven aan dat zij het eerste deel van de vierde les hebben uitgevoerd zoals is 

beschreven in de docenteninstructie. Aan het einde van de les kon de docent kiezen uit twee 

eindopdrachten. Niet alle docenten hebben echter een eindopdracht uitgevoerd. Het lukte niet alle docenten 

om hun leerlingen voor een eindopdracht te motiveren. Dit had enerzijds te maken met de timing vlak voor 

de zomervakantie en anderzijds met het ontbreken van een vertrouwensband tussen één docent en de 

leerlingen. Een aantal docenten heeft in plaats van één eindopdracht allebei de eindopdrachten aangeboden 

aan de leerlingen. Daarnaast waren er twee docenten die ervoor gekozen hebben de uitgebreide 

eindopdracht de 7-days challenge direct na de eerste les aan te bieden, omdat dit goed aansloot op het 

thema gewoontes. De meeste docenten gaven aan dat de lesdoelen: leerlingen kunnen vertellen dat 

anderen invloed hebben op hun middelengebruik; leerlingen weten dat er lastige momenten zijn; leerlingen 
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weten dat er verschillende manieren zijn om op deze lastige momenten te reageren; en leerlingen kunnen 

voornemens maken om met een gewoonte te stoppen voldoende behaald zijn. Het lesdoel leerlingen kunnen 

hun voornemens toepassen en één week volhouden is volgens een minderheid van de docenten voldoende 

behaald. Dit is echter niet vreemd, aangezien dit lesdoel betrekking had op de 7-days challenge die maar 

in een paar klassen is uitgevoerd. 

7.2.1 Belangrijkste conclusies  

• De werkvorm in gesprek gaan met leerlingen sluit het beste aan bij de leerlingen.  

• De filmpjes over de ervaringen van de rolmodellen moeten beter geïntegreerd worden in de les.  

• Tijdens de lessen is er sprake van deviantie training. 

• Docenten zijn in staat om op een goede manier op deviantie training te reageren als er sprake is van 

een veilige sfeer in de klas.  

• De eerste les wordt door de meeste docenten grotendeels uitgevoerd zoals beschreven in de 

docenteninstructie.  

• De tweede les wordt door verschillende docenten op een andere manier ingevuld dan in de 

docenteninstructie is beschreven.  

• Derde les wordt door de meeste docenten grotendeels uitgevoerd zoals beschreven in de 

docenteninstructie.  

• De vierde les wordt door verschillende docenten niet afgesloten met een eindopdracht.  

• De eindopdracht past ook goed na les 1.  

• De meeste lesdoelen worden voldoende behaald. 

7.3. Conclusies over de werkzaamheid van Be Wise Think Twice  

Het pilotonderzoek zou aanvankelijk worden uitgevoerd bij 127 leerlingen uit 13 klassen. De voormeting is 

afgenomen bij 76 leerlingen uit 11 klassen, de lessen zijn gegeven in 9 klassen en de nameting is ingevuld 

door 42 leerlingen uit 7 klassen (waarvan 39 leerlingen ook een voormeting hadden ingevuld). Dit heeft 

consequenties voor de generaliseerbaarheid van de onderzoeksresultaten. Er heeft op verschillende 

manieren selectie plaatsgevonden. In de eerste plaats is er op één van de scholen bewust gekozen voor het 

uitproberen van de lessenserie in klassen die relatief minder kwetsbaar waren. In de tweede plaats is door 

verschillende omstandigheden uiteindelijk geen les gegeven in de bovenbouw en tot slot hebben minder 

leerlingen met externaliserende problematiek geen nameting ingevuld. Hierdoor kunnen er uitsluitend 

uitspraken worden gedaan over de werkzaamheid van Be Wise Think Twice bij een selecte groep leerlingen 

die een minder groot risico lopen op middelenproblematiek. Dit betreft de leerlingen met minder 

uitgesproken externaliserende problematiek. 

Bij deze leerlingen werd geen verandering gevonden in de attitude ten opzichte van alcohol. Wel was er 

sprake van een significante verandering in de attitude ten opzichte van blowen. Na afloop van de lessen 

hadden de leerlingen een negatievere attitude ten opzichte van blowen. De waargenomen sociale norm ten 
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opzichte van alcohol en blowen is niet veranderd. Dit is in principe een positief resultaat, aangezien er in 

alle klassen deviantie training is waargenomen en deze deviantie training in een eerdere pilot leidde tot een 

positievere sociale norm ten opzichte van middelengebruik. Er zijn geen significante veranderingen 

gevonden in de intentie om alcohol te drinken of te blowen. Ook zijn er, zoals verwacht, geen significante 

veranderingen in het daadwerkelijke gebruik van alcohol of hasj en wiet. 

7.3.1 Belangrijkste conclusies  

• Uitspraken over de werkzaamheid van Be Wise Think Twice hebben vooral betrekking op VSO-

leerlingen met minder uitgesproken externaliserende problematiek.  

• Be Wise Think Twice heeft geen invloed op de attitude ten opzichte van alcohol, de waargenomen 

sociale norm ten opzichte van alcohol of blowen en de intentie om alcohol te drinken of te blowen.  

• Na afloop van de lessen Be Wise Think Twice hebben de leerlingen een negatievere attitude ten 

opzichte van blowen.  

• Be Wise Think Twice heeft geen invloed op gedrag. 

7.4. Aanbevelingen voor doorontwikkeling van Be Wise Think Twice  

Het pilotonderzoek geeft voldoende aanleiding om door te gaan met de lessenserie Be Wise Think Twice: 

de meeste docenten vinden de lessenserie bruikbaar, de lessenserie is uitvoerbaar gebleken en er zijn geen 

ongewenste resultaten opgetreden. De lessenserie leidt niet tot gedragsverandering, zoals ook werd 

verwacht. Er zijn echter wel voorzichtige aanwijzingen dat de lessenserie bijdraagt aan bewustwording van 

de risico’s van middelengebruik, hetgeen het doel was van de lessenserie. Daarnaast helpt de lessenserie 

docenten om eventuele problemen met middelengebruik bij hun leerlingen te signaleren.  

Uit het pilotonderzoek komen wel een aantal aanbevelingen voor doorontwikkeling naar voren.  

1. De filmpjes over de ervaringen van het rolmodel moeten beter geïntegreerd worden in de les. Op dit 

moment worden de filmpjes onvoldoende ingeleid en nabesproken.  

2. De filmpjes over de ervaringen van het rolmodel verschuiven naar het begin van de les, zodat de 

verschillende lesthema’s meer aan de hand van de gekozen casus besproken kunnen worden.  

3. Er moet meer gebruik gemaakt worden van het klassikale gesprek tussen docent en leerlingen. Deze 

werkvorm werd zowel door de docenten als de leerlingen als prettig beoordeeld en blijkt in de praktijk 

het beste te werken. Het is wel belangrijk dat de docent handvatten meekrijgt over de beste manier 

om met de leerlingen in gesprek te gaan. Hoewel veel docenten dit al goed doen, zijn er ook een 

aantal voorvallen geobserveerd die minder handig waren.  

4. Het aantal invulopdrachten moet worden teruggebracht, met name in les 2. Deze les is erg vol en 

werd door de meeste docenten anders ingevuld dan beschreven in de docenteninstructie.  

5. De 7-days challenge wordt doorgeschoven naar les 1. Dit betekent dat er opnieuw naar de volgorde 

van de verschillende lesonderdelen moet worden gekeken 
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