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Inleiding
De gezonde school en genotmiddelen
De e-learning lesmodule alcohol maakt deel uit van het onderwijspreventieprogramma
De gezonde school en genotmiddelen van het Trimbos-instituut, dat wordt gefinancierd
door het ministerie van VWS. Dit integrale programma bestaat behalve uit
voorlichtingslessen ook uit het organiseren van ouderavonden, het maken van regels en
beleid over roken, drinken en blowen en uit aandacht voor leerlingen met problemen met
middelen. Het invoeren van het programma verloopt via de GGD en/of de instelling voor
verslavingszorg. Meer informatie over De gezonde school en genotmiddelen vindt u op
www.dgsg.nl.
Wat is een e-learning lesmodule?
De e-learning lesmodule bestaat uit een aantal verschillende onderdelen.
Het is een omgeving waarin:
•
•

lesstof en opdrachten worden aangeboden;
de docent zicht heeft op het werk en de voortgang van de leerling.

De lesmodule alcohol bestaat uit een leerling-omgeving en een docentomgeving. In de
leerling-omgeving worden de lesstof en de opdrachten aangeboden. In de module heeft
elke leerling ook een eigen profielpagina. Hier worden de antwoorden van een aantal
open vragen bewaard, en staat ook de reader, een document met de belangrijkste lesstof
van de gehele module.
De docentomgeving is een afgesloten deel van de module waarin de docent leerlinggegevens bewaart en het werk van de leerlingen volgt.
Preventie en voorlichting met e-learning
Een e-learning lesmodule biedt meer didactische en audiovisuele mogelijkheden dan de
klassieke voorlichtingsboekjes. In een e-learning kunnen tekst, opdrachten en film
worden geïntegreerd tot één geheel. De informatie wordt afwisselend aangeboden als
tekst, als film of in een animatie en wordt gevolgd door opdrachten om de informatie te
verwerken. Het gebruik van korte filmfragmenten versterkt de mogelijkheid tot
identificatie van de leerlingen met het onderwerp. Daarnaast zijn leerlingen over het
algemeen gemotiveerd om te werken met een computer. Het sluit goed aan bij de
leefwereld van de leerlingen.
Over deze handleiding
In deze docentenhandleiding vindt u informatie over het gebruik van de lesmodule. In
het volgende hoofdstuk staat een toelichting op de inhoud van de lessen en opbouw van
de lesstof. In hoofdstuk 3 vindt u praktische informatie over de werkwijze per les. Daarna
wordt ingegaan op de techniek: eerst komt de docentenomgeving aan bod, daarna de
leerling-omgeving. Hier worden inlogprocedures en functionaliteiten toegelicht. In
hoofdstuk 6 staat beknopte inhoudelijke informatie over alcohol en jongeren. En in het
laatste hoofdstuk vindt u de systeemeisen en benodigdheden voor het uitvoeren van de
e-learning.
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1 De opbouw van de e-learning
1.1 De opbouw van de les
De lesmodule alcohol bevat drie lessen van 50 minuten. De rode draad door de lessen is
het verhaal van Justin en Sharissa. Justin is stiekem verliefd op Sharissa en als ze een
schoolfeest hebben, drinkt Justin van tevoren veel alcohol om over zijn verlegenheid
heen te komen. Hij hoopt indruk te kunnen maken op Sharissa, en wordt door zijn vriend
Boris aangespoord nog meer te drinken. Justin zoent uiteindelijk met Sharissa, maar
gedraagt zich vervolgens onder invloed van de alcohol zo belachelijk, dat Sharissa
volledig op hem afknapt. De volgende dag denkt Justin nog steeds dat hij een hele goede
avond heeft gehad, maar dan verschijnen er foto's op Facebook …
De leerstof van de module is opgebouwd uit stukjes informatie of filmpjes en opdrachten.
In de eerste les ligt de nadruk op kennisoverdracht: Wat weet jij? De leerlingen krijgen
informatie over wat alcohol precies is, wat de effecten zijn van alcohol, ze leren wat
alcohol in je lichaam doet enzovoort.
De les wordt afgesloten met een praktische opdracht.
In de tweede les volgt het kennisonderdeel Wat vind jij? Hier verwerven de leerlingen
weer kennis door middel van opdrachten, filmpjes en informatieve stukjes tekst. Als
leerlingen de feiten over middelen kennen, kunnen zij betere afwegingen en keuzes
maken voor zichzelf en voor hun omgeving.
De derde les is gericht op de verwerking van de kennis en heeft betrekking op houding
en gedrag: Wat doe jij? In dit onderdeel komen de keuzes die leerlingen kunnen maken
aan de orde. De leerlingen worden zich bewust van de consequenties van de
verschillende keuzes zoals wel of niet drinken en van de invloed van anderen op hun
gedrag.
De les wordt afgesloten met een kennistest. De bedoeling is dat de kennis van de
voorgaande drie onderdelen verwerkt wordt in deze opdracht.
1.2 Kernopdrachten in de lessen
In de verschillende lessen zijn kernopdrachten verwerkt in de lesstof die noodzakelijk zijn
voor de effectiviteit van het materiaal en die daarom niet overgeslagen mogen worden.
Het zijn meestal de open vragen uit de modules. Deze kernopdrachten worden door de
docent ook klassikaal met de leerlingen besproken. Door een discussie in de klas aan te
gaan over bepaalde onderwerpen, kunnen bijvoorbeeld vaardigheden worden getraind, of
onwaarheden of fabels over de inhoud boven water komen. Juist het aanbieden van
lesstof door middel van een e-learning en het daarnaast klassikaal bespreken en oefenen
van vaardigheden, zorgt ervoor dat de voorlichting het meest effectief is.
In hoofdstuk 3 staan de kernopdrachten per les beschreven en worden suggesties
gegeven voor het bespreken.
De kernopdrachten in:
hoofdstuk 1 gaan over kennis en nadenken over eigen mening over alcohol;
hoofdstuk 2 laten de leerlingen nadenken over hun houding;
hoofdstuk 3 laten de leerlingen nadenken over hun gedrag.
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Interactie
Interactie tussen jongeren is belangrijk om normen zichtbaar te maken en eigen ideeën
aan anderen te kunnen spiegelen. De leerlingen worden gestimuleerd om via de
computer en daarbuiten met elkaar te praten over het onderwerp, in de vorm van een
klassengesprek. Hierover leest u meer in hoofdstuk 3.

1.3 Didactiek
Chronologie
De lessen zijn chronologisch opgebouwd. Leerlingen kunnen alleen verder als ze de
opdrachten maken. Op deze manier wordt voorkomen dat leerlingen vragen overslaan, of
doorklikken naar volgende lessen zonder dat ze klaar zijn.
Feedback
De leerlingen krijgen direct feedback op vragen die ze maken. Het feedback systeem
zorgt er voor dat leerlingen efficiënter leren.
Leerstof
Een leerstofonderdeel kan bestaan uit:
• het bekijken van een filmpje;
• het lezen van informatietekstjes;
• het bekijken of uitvoeren van een animatie;
• het beantwoorden van een meerkeuzevraag;
• het beantwoorden van een open vraag;
• het uitvoeren van een praktische opdracht.
1.4 De onderdelen van de leerling-omgeving
Lesmodule
Als de leerlingen ingelogd hebben, komen ze direct in de lesmodule. Hier zien ze boven in
het scherm dat de e-learning bestaat uit drie lessen. Elke les bestaat uit stukjes tekst,
opdrachten en filmpjes.

Figuur 1: Les 1/Opdracht 1
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De leerlingen bevinden zich in de les die onderstreept is. Het doorlopen van de lesstof
wijst zich vanzelf. Als de leerlingen na het invullen van hun opdracht op OPSLAAN
klikken, verschijnt de feedback direct in beeld onder de gemaakte opdracht. Pas als een
opdracht is ingevuld, kunnen de leerlingen door naar een volgende opdracht. Dit doen ze
door op VOLGENDE te klikken.

Figuur 2: opdracht 1 met feedback

De leerlingen kunnen de e-learning in principe zelfstandig doorlopen. Er zit een aantal
kernopdrachten in waarvan het de bedoeling is dat ze ook klassikaal worden behandeld.
Deze opdrachten worden opgeslagen in de portfolio van de leerlingen. In hoofdstuk 3
staat beschreven welke opdrachten klassikaal door de docent moeten worden besproken,
en worden er voorbeelden genoemd van op welke manier dat kan.
Portfolio
Door op het icoontje met het koffertje te klikken, rechtsboven in elk scherm, komt de
leerling in zijn of haar portfolio. Hier wordt per les een aantal open opdrachten van de
leerling bewaard. Deze ingevulde opdrachten kunnen ook door de docent worden
bekeken. Het is belangrijk om leerlingen hiervan, voorafgaand aan de lessen, op de
hoogte te brengen. Een leerling kan zien welke opdrachten in de portfolio worden
opgeslagen. Bij die opdrachten staat de zin: Je antwoord wordt ook opgeslagen in je
portfolio.
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Figuur 3: Icoontje Profielpagina/portfolio

Figuur 4: Profielpagina (portfolio) opdracht

Reader
In het portfolio staat ook een reader over alcohol. Door de reader aan te klikken komt de
leerling in een pdf waarin de belangrijkste informatie over alcohol uit de gehele
e-learning terug te vinden is. Deze informatie kan als naslagwerk gebruikt worden, en
eventueel ook worden uitgeprint.
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2 Uitvoering van de lessen
Aandachtspunten bij het geven van voorlichting
De docent speelt een belangrijke rol bij de voorlichting over alcohol. Hij of zij geeft
invulling aan de lessen en de klassikale momenten, maar is ook een voorbeeld voor de
leerlingen. Voor de effectiviteit van de lessen over alcohol zijn zowel de methodiek die de
docent hanteert, als zijn of haar verbale en non verbale communicatie en gedrag van
belang.
Regels op school
Als de school werkt met De gezonde school en genotmiddelen is de kans groot dat er
aandacht is besteed aan een duidelijk en consequent genotmiddelenbeleid. Als het goed
is, versterken de schoolregels de voorlichtingslessen over alcohol. Als de preventieve
boodschap van de lesmodule is: stel alcoholgebruik zolang mogelijk uit (in ieder geval tot
18 jaar), versterkt de school deze boodschap door geen alcohol te (laten) schenken op
schoolfeesten. De voorlichtingslessen vormen een goede aanleiding om met de leerlingen
over de schoolregels te praten.
Voorbeeldfunctie
Leerlingen zijn misschien nieuwsgierig naar uw alcoholgebruik. Het is goed om bij de
voorbereiding na te denken over uw eigen voorbeeldfunctie. Het onderwerp leent zich
voor een eerlijke en open houding. Maar wees wel alert op wat u deelt met de leerlingen.
Enthousiaste verhalen over de eigen studententijd of anekdotes over die keer dat het mis
ging, kunnen door de leerlingen gebruikt worden om eigen gedrag goed te praten. Een
docent die zegt: “Je hoeft niet te drinken om er bij te horen” of “Een feestje is net zo
leuk zonder alcohol”, komt niet geloofwaardig over als leerlingen weten dat hij of zij
regelmatig veel alcohol drinkt. En - onnodig om te zeggen - een docent die impliciet of
expliciet laat merken dat hij het niet eens is met de voorlichtingsboodschap, doet het
effect van de voorlichtingsboodschap volledig teniet.
Veilige sfeer
Door een veilige sfeer te creëren, maakt u het voor de leerlingen makkelijker om open te
zijn over alcohol. U kunt aan het begin van de lessen afspreken dat wat er in de klas,
online of met u persoonlijk besproken wordt, niet verder verteld wordt. Benadruk daarbij
dat er geen foute meningen zijn. Let ook op uw eigen rol. U heeft zelf ongetwijfeld een
mening over alcohol en het gebruik van alcohol door jongeren. Dit kan invloed hebben op
de manier waarop het onderwerp in de klas behandeld wordt. Als u uw mening te veel op
de voorgrond plaatst, kan dit de leerlingen remmen in het uiten van hun eigen
standpunten.
Misvattingen
Een belangrijke misvatting is dat je jongeren moet confronteren met de gruwelijke
gevolgen van overmatig alcoholgebruik. Deze methode, hoe aantrekkelijk ook, blijkt
weinig of zelfs averechts effect te hebben op het gedrag. Het is belangrijk om aandacht
te besteden aan de voordelen van drank, maar vooral ook om realistisch te zijn over de
risico’s.
Multiculturaliteit
Alcohol is in verschillende geloven niet toegestaan. De Islam is de bekendste, maar ook
bij sommige christelijke groeperingen, het Boeddhisme en in de Rastafari cultuur is
alcoholgebruik verboden. Zeker wanneer er leerlingen uit meerdere culturen in een klas
zitten, is het goed om hier aandacht aan te besteden voordat de leerlingen met de
lesmodule aan de slag gaan. Stellingen die hier bij kunnen helpen zijn:
• Ik hoef niets over alcohol te weten, want ik zal nooit een druppel aanraken;
• In Nederland wordt veel alcohol gedronken, daarom wil ik er iets vanaf weten.
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Voorbereiden van de lessen
•

Controleer of het systeem werkt
- Bekijk de systeemeisen en bespreek met de systeembeheerder of alles goed
staat ingesteld.
- Doorloop het registratieproces van de leerling een keer bij wijze van proef.
Controleer of de filmpjes goed werken. Is dit niet het geval, schakel dan de
systeembeheerder in.

•

Koptelefoons
Het is van belang dat iedere leerling een (werkende) koptelefoon heeft. Zorg ervoor
dat deze voor de eerste les klaar liggen en aangesloten zijn. Het kost veel tijd en
levert onnodige onrust op als dit aan het begin van de les nog geregeld moet worden.

•

•

Stel duidelijke regels voor internetgebruik en maak hier afspraken over
Maak duidelijke afspraken met de leerlingen over het gebruik van de computer en
van internet. Denk aan regels als:
Geen andere sites bezoeken dan degene die in de e-learning staan. (In de
taakbalk kunt u makkelijk zien welke schermen de leerling open heeft staan)
Geen muziek luisteren. (Het luisteren van muziek vraagt veel bandbreedte en
kan ten koste gaan van de snelheid van de lesmodule.)
Portfolio/open vragen
De lessen bevatten een aantal open vragen. De leerling wordt gevraagd zelf een
antwoord te formuleren in de ruimte die daarvoor beschikbaar is. De antwoorden op
de meeste van deze open vragen worden opgeslagen in het portfolio van de leerling.
Het is de bedoeling dat deze opdrachten klassikaal worden besproken door de docent.
Zie voor suggesties voor nabespreken, hoofdstuk 3: De lessen uitgewerkt.
Het makkelijkst is om de bespreking van de open vragen aan het einde van de les te
doen. Leg voordat de leerlingen aan de les beginnen uit, dat de leerlingen zelfstandig
mogen werken aan de les, en dat u het laatste kwartier van de les wil besteden aan
het klassikaal behandelen van de open vragen.

•

Kan er geprint worden?
De opdrachten die in het portfolio worden opgeslagen, kunnen vanuit het portfolio
ook geprint worden. Hetzelfde geldt voor de reader die in het portfolio staat.

9

3 De lessen uitgewerkt
Sommige docenten kiezen ervoor om het onderwerp alcohol eerst in te leiden met een
klassengesprek. Anderen zetten de leerlingen direct achter de computer. In deze
paragraaf staan suggesties voor de inleiding en uitvoering van de lessen. Meer informatie
over alcohol vindt u achterin deze handleiding, in de lesmodule en op www.alcoholinfo.nl.
3.1 Les 1
Introductie
• Introduceer de lessen en de methodiek (zie ook hieronder);
• Bespreek de regels van het computer- en internetgebruik;
• Vertel de leerlingen hoe ze zich kunnen registreren en
inloggen;
• Doe klassikaal de eerste paar opdrachten van de les, zoals
het filmpje bekijken en een paar opdrachten beantwoorden.
Zo kunt u de leerlingen laten zien waar verschillende
knoppen voor dienen en hoe de verschillende functies van
de site werken. U heeft ook meteen een idee welke
leerlingen makkelijk met de lesmodule aan de slag gaan en
wie er moeite mee hebben.

TIP
De leerlingen loggen in met een
eigen e-mail adres en
wachtwoord. Het is belangrijk dat
de leerlingen de gegevens
onthouden en correct gespeld
invoeren. Het kan handig zijn om
hier bij de eerste les klassikaal bij
stil te staan en de leerlingen
bijvoorbeeld te vragen hun
inloggegevens (e-mailadres plus
wachtwoord) ergens te noteren.
Zij ontvangen na het registreren
ook een bevestigingsmail met de
inloggegevens in hun mailbox.

Voorbeeld klassengesprek als introductie op les 1
We gaan de komende drie lessen op de computer en in de klas werken aan het thema
alcohol. Deze lessen zijn een onderdeel van De gezonde school en genotmiddelen. Zo
meteen gaan we het hebben over het werken op de computer, maar eerst wil ik met
jullie praten over wat jullie weten over alcohol.
- Waar denk je aan bij alcohol?
Bij deze vraag kunt u op het bord een woordweb maken, met alcohol als middelpunt
en daaromheen de opmerkingen van de leerlingen.
- Wat vind je van alcohol?
Jongeren en alcohol zijn de laatste jaren veel in het nieuws geweest. Misschien heb je
wel eens gehoord van de drankketen waar sommige jongeren iedere week heel veel
drinken.
- Hebben jullie iets in het nieuws gehoord of gelezen over alcohol?
- Ken je een voorbeeld uit je omgeving van jongeren die veel drinken?

Wat komt u deze les tegen?
Deze les gaat met name in op kennis over alcohol. Er wordt uitgelegd wat alcohol is,
hoeveel calorieën alcohol bevat, wat standaardglazen zijn, wat alcohol doet met je
hersenen enzovoort.

Klassikaal bespreken
Kernopdrachten Les 1
Deze les bevat drie kernopdrachten.
De antwoorden op deze opdrachten worden opgeslagen in het portfolio van de leerling.
Deze opdrachten moeten klassikaal worden besproken door de docent.
Het makkelijkst is om dit aan het einde van de les te doen. Leg voordat de leerlingen aan
de les beginnen uit, dat de leerlingen zelfstandig mogen werken aan de les, en dat u het
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laatste kwartier van de les wil besteden aan het klassikaal behandelen van de
kernopdrachten.
Kernopdracht 10
Je hersenen zorgen ervoor dat je niet zo maar wat zegt of doet. Dit noem je natuurlijke
remmingen. Als je alcohol drinkt worden deze natuurlijke remmingen verdoofd. Dat
betekent dat je gedrag verandert. Je wordt bijvoorbeeld minder verlegen of juist
agressiever. Daardoor kun je dingen doen die je anders niet zou doen.
Noem nog minimaal 3 veranderingen in gedrag, die kunnen voorkomen na het drinken
van alcohol.
Deze vraag is belangrijk om klassikaal te bespreken, om leerlingen goed uit te kunnen
leggen welke invloed alcohol heeft op je hersenen, en dus je gedrag.
Er zijn meerdere antwoorden op deze vraag mogelijk. Je raakt overmoedig en overschat
jezelf, je zelfkritiek verdwijnt, je wordt overdreven emotioneel, je gaat schelden of ruzie
maken. Laat een paar leerlingen hun antwoorden vertellen en uitleggen en bespreek ze
met elkaar. Vraag of ze hun voorbeelden kunnen toelichten.
U kunt ook nog uitleggen dat alcohol direct gevolgen heeft voor het gedrag (je wordt
bijvoorbeeld agressief na het drinken van alcohol). Maar dat veel en regelmatig alcohol
drinken ook gevolgen heeft voor je gedrag op langere termijn. Je geheugen gaat
bijvoorbeeld achteruit, je kunt dingen niet meer goed onthouden.
Kernopdracht 14
Omdat alcohol slecht is voor de hersenen van opgroeiende jongeren, mogen jongeren
geen alcohol drinken. Het zou het beste zijn als ze tot hun 24e jaar niet drinken. Tot die
leeftijd groeien je hersenen door.
Hoe zit dat bij jou? Drink je geen, soms of wel alcohol? Stel je het uit tot je oud genoeg
bent? Schrijf je antwoord hieronder op. Schrijf er ook bij waarom je dat zo doet.
Voor het bespreken van deze opdracht kunt u de leerlingen vragen hun hand op te
steken bij de vraag wie er niet, soms of wel alcohol drinkt. Bespreek vervolgens de
redenen en leg uit dat het schadelijk is voor je hersenen om alcohol te drinken als je nog
in de groei bent.
Extra informatie:
Risico’s van alcohol voor de gezondheid van jongeren
Alcohol is schadelijk voor de gezondheid, vooral bij jongeren:
• Alcohol drinken is schadelijk voor de ontwikkeling van de hersenen en andere
organen die in de groei zijn.
• Alcohol drinken op jonge leeftijd kan leiden tot problemen met alcoholgebruik op
latere leeftijd (verslaving). Een kind dat voor zijn vijftiende begint met stevig drinken,
heeft vier keer zoveel kans om alcoholverslaafd te raken als een puber die na zijn
vijftiende voor het eerst drinkt. Hetzelfde geldt voor de kans op het ontwikkelen van
het Korsakov syndroom (een blijvende geheugenstoornis). Deze ziekte kwam vroeger
bijna alleen voor bij vijftigplussers, maar artsen hebben de eerste gevallen van
Korsakov al bij twintigers vastgesteld.
• Jongeren lopen sneller het risico alcoholvergiftiging te krijgen. Daarom is het voor
jongeren beter om helemaal geen alcohol te drinken en het zo lang mogelijk uit te
stellen.
• Daarnaast speelt alcohol een grote rol bij agressie en geweld, en ongelukken in het
verkeer.
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Kernopdracht 15
Zoek eerst uit bij welke minister dit onderwerp hoort. Schrijf daarna een email naar de
minister met een reactie op het voorstel om de minimumleeftijd te verhogen naar 18
jaar. Je legt eerst uit of je het er mee eens bent of niet. En daarna leg je uit waarom je
dat vindt.
Minister Edith Schippers is verantwoordelijk voor de Drank en Horecawet. U kunt de
leerlingen eerst vragen wie het verhogen van de minimumleeftijd naar 18 jaar voor
alcohol drinken een goed idee vindt, en wie niet.
Probeer bij de bespreking van de argumenten ook na te gaan hoe de leerlingen denken
over handhaving van de regel. Misschien hebben ze wel tips voor de minister hoe het
beleid uitgevoerd kan worden. Zijn er misschien nog alternatieven te bedenken om
ervoor te zorgen dat jongeren minder of geen alcohol gaan drinken? Hoe zouden de
leerlingen het aanpakken als ze minister zouden zijn?
Les 1 afsluiten
Voorbeeldvragen voor een klassengesprek:
• Wat vonden jullie van het verhaal van Justin en Sharissa tot nu toe? Is het een
herkenbaar verhaal? Welke kant gaat het op denk je?
• Jullie hebben geleerd dat er risico's zitten aan alcohol drinken. Wat vinden jullie
daarvan? Wist je dat al? Heeft het ook invloed op hoe je zelf met alcohol omgaat of
om zal gaan in de toekomst bijvoorbeeld?

3.2 Les 2
Voorbeeld klassengesprek als introductie op les 2
U kunt de tweede les beginnen met het bespreken van een aantal punten die naar
voren zijn gekomen in de open vragen van les 1. Deze kunt u bij iedere leerling
teruglezen in de docentenomgeving. Dit is ook een geschikt moment om feedback te
geven op de manier waarop de leerlingen de vragen hebben gemaakt.

Praktisch
Het werken met de lesmodule zal waarschijnlijk weinig problemen meer opleveren.
Mogelijk zijn sommige leerlingen hun inlogcodes vergeten. Wijs de leerlingen nogmaals
op het zorgvuldig intypen van hun e-mailadres en wachtwoord!
Als een leerling niet kan inloggen omdat hij/zij zijn/haar wachtwoord is vergeten, kan
hij/zij zelf een nieuw wachtwoord aanvragen. Dit kan hij doen door naar de inlogpagina
te gaan op www.lerenoveralcohol.nl. Hier vult hij zijn correct gespelde e-mailadres in, en
kan vervolgens de optie Wachtwoord vergeten aanklikken. Er wordt vervolgens een
link gestuurd naar het ingevulde e-mailadres waarmee de leerling een nieuw wachtwoord
kan instellen. Het is heel belangrijk dat het e-mailadres correct gespeld wordt, anders
herkent het systeem de gebruikersnaam niet!
Inhoud
In les 2 komt de directe invloed van alcohol op je gedrag aan de orde. Je voelt je losser,
minder verlegen en vrijer, maar je doet daardoor ook eerder dingen waar je de volgende
dag spijt van hebt. Dit onderdeel kan reacties oproepen van leerlingen die hier ervaring
mee hebben. Verder komen ook onderwerpen als comazuipen en verslaving aan de orde.
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Klassikaal bespreken
Kernopdrachten Les 2
Kernopdracht 4
Jason: Ik durf meer met alcohol op.
Malika: Ik wil me anders voelen als ik me somber voel.
Roos: Ik vind het echt niet lekker.
Nicky: Ik denk dat anderen me leuker vinden als ik alcohol op heb.
Rogier: Ik vind het zonde van mijn lichaam. Ik wil graag gezond blijven.
Welke uitspraak past het beste bij jou? Schrijf de uitspraak hieronder op en vertel erbij
waarom je die hebt gekozen.
Vraag een paar leerlingen voor welke uitspraak ze hebben gekozen en waarom. Iedereen
zal iets anders hebben geantwoord. Probeer ook aandacht te besteden aan uitspraken die
niet worden genoemd. Kun je jezelf voorstellen dat anderen dit vinden? Waarom
wel/waarom niet? Laat leerlingen eventueel zelf ook nog een uitspraak verzinnen.
U kunt het naar aanleiding van deze opdracht ook nog hebben over het feit dat alcohol
drinken op de leeftijd van de leerlingen niet mag, en samen bekijken welke alternatieven
er zijn.
Kernopdracht 10
Je hebt misschien wel eens iemand meegemaakt die zich anders ging gedragen door
alcohol. Het kan op een feestje zijn, bij vrienden of op straat, of misschien heb je zelf wel
eens wat gedronken. Schrijf een kort verhaaltje van 5 tot 10 regels, waarin je vertelt
over een ervaring met alcohol van jezelf of van een ander.
U kunt ervoor kiezen om deze opdracht klassikaal te behandelen of om de leerlingen in
tweetallen te zetten. Lees elkaar (of de klas) jouw verhaaltje voor en praat er samen
over na. Was het een leuke ervaring, of juist een vervelende? Probeer elkaar tips te
geven voor een volgende situatie. Daarna vertelt de ander zijn of haar verhaaltje.
Kernopdracht 11
Stel: er is bij jou op school een jongen in coma geraakt door het drinken van veel teveel
alcohol. Schrijf een blog voor de website van de school waarin je kort vertelt wat er is
gebeurd met die jongen (je hoeft zijn naam niet te noemen). Schrijf ook tenminste twee
adviezen op voor de jongen zodat hij in de toekomst niet meer in de verleiding komt om
teveel te drinken.
Laat een paar leerlingen hun blog voorlezen. Vat daarna de adviezen die de leerlingen
hebben gegeven per leerling nog even samen. Stem daarna met de klas af wie de beste
adviezen hebben gegeven. Laat de leerlingen onderbouwen waarom ze voor de een of de
ander hebben gekozen.
Vraag vervolgens of zij zelf zouden luisteren als iemand hen een dergelijk advies zou
geven. Naar wie luister je wel, en naar wie misschien niet? Hoe komt dat?
U kunt het ook nog hebben over wat je het beste kunt doen als je jezelf zorgen maakt
om het alcoholgebruik van iemand anders. Je kunt een gesprek aangaan met diegene,
maar je kunt ook advies vragen aan een professional op dit gebied. Bijvoorbeeld via
email of een anonieme chat op www.alcoholinfo.nl.
Kernopdracht 16
Wat zou jij opschrijven als jou gevraagd wordt om mee te doen met de battle? Maak een
lijst met "10 succesvolle tips voor een alcoholvrij schoolfeest".
Probeer uit alle antwoorden een klassikale lijst met 10 tips te maken. Laat de leerlingen
elkaar motiveren en overtuigen welke tips er op moeten komen te staan.
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Les 2 afsluiten
Voorbeeldvragen voor een klassengesprek:
• Je hebt geleerd dat je jezelf anders gedraagt als je alcohol drinkt. Je voelt je losser
en minder verlegen. Je durft meer, maar je kunt ook dingen doen waar je de
volgende dag spijt van hebt. Wat zijn dingen waar jullie spijt van zouden hebben?
• Iedereen weet dat alcohol slecht voor je is. Waarom drinken jongeren dan toch
alcohol?
• Jullie hebben het gehad over het meerijden met een ander. In de situatie dronk deze
persoon en moest je een oplossing bedenken. Hoe kun je zo’n situatie voorkomen?

3.3 Les 3

Voorbeeld klassengesprek als introductie op les 3
De afgelopen lessen hebben we het gehad over de uitwerking van alcohol in je
lichaam en op je gedrag. Ook heb je al nagedacht over redenen om wel of niet te
drinken. Deze les gaat over de invloed die anderen op jou hebben en de rol die
reclame speelt.
• Wie of wat heeft invloed op jou? (Ouders, vrienden, klasgenoten, tv-sterren of
artiesten.)
• Is die invloed positief of negatief?
• Wie is een positief voorbeeld voor jou en op welke manier?
• Wie is een negatief voorbeeld voor jou en op welke manier?
• Heeft reclame invloed op jou? (Uit verschillende onderzoeken blijkt dat reclame
zeker invloed heeft, daarom hebben bedrijven er zoveel geld voor over. Een
commercial van 30 seconden tijdens het WK voetbal in 1998 kostte 49.995 euro.
In een normale week kost 30 seconden reclametijd op RTL4 tussen de 1.000 en de
20.000 euro.)
• Hoeveel geld denk je dat er vorig jaar door de drankindustrie in Nederland is
uitgegeven aan alcoholreclame? (273 miljoen.)
• Hoeveel geld zou er in Nederland uitgegeven worden aan voorlichting over alcohol?
(3 miljoen.)

Inhoud
De leerlingen worden bewust gemaakt van de invloed van reclame en de invloed die
andere mensen op hen hebben. Hierbij komen onderwerpen als groepsgedrag en
groepsdruk aan de orde. Dit zijn lastige onderwerpen om in een korte tijd te bespreken.
Mocht dit vragen oproepen, dan is het goed hier aan het eind van de les tijd aan te
besteden. Laat de klas nadenken over voorbeelden van groepsgedrag, bijvoorbeeld in
kleding, taalgebruik, gebaren, manieren van groeten.
Voorbeelden die laten zien dat je mening ook bepaald wordt door de maatschappij:
1. In Nederland vinden we het eten van honden en insecten onvoorstelbaar, in veel
landen is het heel normaal.
2. In Nederland is het drinken van alcohol heel gewoon, in veel landen is dat niet zo.
Hoe beïnvloedbaar zijn de leerlingen zelf? Ze beschrijven eerst een situatie waarin zij
werden beïnvloed door anderen. Dit hoeft niet te gaan over alcohol. Daarna volgt de test
Hoe sterk sta jij in je schoenen? Deze test heeft acht vragen en geeft op basis van de
antwoorden een kort advies.
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Klassikaal bespreken
Kernopdrachten Les 3
Kernopdracht 7
Stel: jij komt in een situatie waarin je vrienden je iets willen opdringen. Jullie gaan op
schoolreis en je vrienden willen een fles rum cola mee smokkelen. Jij wilt daar niet aan
meedoen.
Wat doe je? Doe je toch met ze mee, waarom dan en wat zeg je dan? Of doe je niet met
ze mee, en wat zeg je dan? Schrijf je antwoord hieronder op. Schrijf ook op wat je tegen
je vrienden zou zeggen.
Deze opdracht gaat over het feit dat het best lastig kan zijn om nee te zeggen tegen je
vrienden. Vaak zijn leerlingen geneigd om te zeggen dat ze daar geen moeite mee
hebben, maar in de praktijk blijkt dat vaak tegen te vallen. (Het kan ook schelen over
welk onderwerp het gaat natuurlijk). Probeer met de leerlingen te discussiëren over
waarom het belangrijk is wat je vrienden (of anderen) van je vinden. Waarom telt de
mening van die ander zo zwaar mee bij jouw eigen beslissing?
Kernopdracht 11
Het kan ook best lastig zijn om nee te zeggen tegen alcohol, omdat je dat misschien niet
stoer vindt tegenover je vrienden. Maar eigenlijk is het juist stoerder om te doen wat je
zelf wilt. En om dus bij je mening te blijven. Je kunt op heel veel verschillende manieren
'nee' zeggen. De een vindt het makkelijker dan de ander.
Hieronder staan een paar voorbeelden.
Nee dank je, daar ben ik veel te cool voor.
Nee dank je, ik ben allergisch.
Nee!
Ik drink niet, ik denk.
Ik heb wel een grote mond, maar dat komt er niet in.
Nee, bedankt. Ik heb een hekel aan spijt.
Verzin zelf ook nog een manier om nee te kunnen zeggen. Schrijf jouw manier hieronder
op.
Vraag de leerlingen welke manieren van nee zeggen zij hebben verzonnen. Wie heeft de
origineelste zin? En welke zin heeft het meeste effect denken ze? Het kan leuk zijn om
een paar leerlingen hun zinnetje voor te laten doen voor de klas. Laat twee leerlingen
naar voren komen. Verzin eerst een situatie/setting, laat vervolgens een leerling
aandringen en de ander weigeren. U kunt ze meerdere manieren van nee zeggen laten
uitproberen. Welke werkt het best 'in het echt'?
Belangrijk bij deze opdracht is ook nogmaals te bevestigen dat niet drinken een prima
keuze is.
Kernopdracht 14
Zou jou ook kunnen overkomen wat Justin heeft meegemaakt? Waarom wel of niet?
Schrijf je antwoord hieronder op.

Het gaat er bij deze opdracht om dat leerlingen zich beseffen dat ze door drankgebruik
dingen kunnen doen waar ze later spijt van kunnen krijgen. De rol van sociale media
speelt hierbij een grote rol. Iedereen maakt foto's en alles wordt vaak zomaar op internet
gezet. Dat kan heel vervelende gevolgen hebben. Houden leerlingen daar rekening mee
als ze gaan stappen of naar een feestje gaan? Wat vinden zij zelf een goede manier om
daarmee om te gaan? En wat is de rol van vrienden die bij je zijn op zo'n avond
eigenlijk? Het kan interessant zijn om met de leerlingen over die aspecten te discussiëren
en eventueel eigen ervaringen te laten vertellen.
15

Kernopdracht 15
Hoe had het anders kunnen gaan? Bedenk een andere aanpak en afloop voor Justin.
Laat een paar leerlingen hun verhaaltje voorlezen en kies met de klas welk verhaal het
origineelst is.
Les 3 afsluiten
Voorbeeldvragen voor een klassengesprek:
• Kun je jezelf voorstellen dat iemand drinkt om erbij te horen, terwijl hij dat eigenlijk
niet wil?
• Gebeurt dit op feestjes waar jij komt?
• Zou jij dat doen?
• Hoe zorg je er als klas voor dat dit niet gebeurt?
• Veel jongeren drinken om er bij te horen. Als al die jongeren dat niet meer doen, dan
zou het normaal zijn om niet te drinken.
Voorbeeldvragen voor de afsluiting van de e-learning alcohol:
• Wat hebben jullie geleerd van deze lessen?
• Hoe denk je nu over alcohol?
• Hoe ga jij zelf om met alcohol?
Beoordelen van leerlingen
Het beoordelen van de leerlingen maakt geen deel uit van de lesmodule, maar de inhoud
van de open vragen, de eindopdrachten en de kennistest bieden wel mogelijkheden voor
een beoordeling. Hierbij is het wel van belang dat de leerlingen weten dat ze niet worden
beoordeeld om hun mening, maar op de manier waarop ze deze mening
beargumenteren.

16

4

Inloggen als docent in de e-learning*

Stap 1:

Inloggen

1. Ga naar http://www.trimbos-crm.nl
2. U heeft van de regionale GGD of Instelling voor Verslavingszorg een
gebruikersnaam en een wachtwoord ontvangen. Vul deze gegevens in op het
inlogscherm op www.trimbos-crm.nl. U logt altijd in met een (bij voorkeur eigen)
e-mail adres.
3. Wanneer u het wachtwoord vergeten bent, klikt u op Wachtwoord vergeten? U
ontvangt dan een link met een nieuw wachtwoord in de mailbox van het door u
gebruikte e-mail adres.

* Er is ook een
PowerPoint beschikbaar
voor het werken met de
e-learning, met de
informatie uit hoofdstuk 4
en 5. De presentatie is
gratis te downloaden op
www.dgsg.nl, maar is ook
te vinden onder de 'help'
functie in het CRM.
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Stap 2:

U komt op uw eigen pagina

Klik op Klas toevoegen om uw eigen klas aan te maken.
Stap 3:

Een klas toevoegen (1)

1 Vul bij Klasnaam de naam van uw klas in.
2 Kies bij Beschikbare modules de gewenste module.
3 Klik op Opslaan.
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Stap 3:

Een klas toevoegen (2)

Een voorbeeld.

Nadat u de gegevens hebt opgeslagen, ziet u dat de klas aan uw naam is toegevoegd.
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Stap 4:

Naar uw klas

Wanneer u klikt op de gewenste klasnaam, ziet u het bovenstaande scherm.
De registratiecode geeft u aan de leerlingen: deze hebben zij nodig om in te kunnen
loggen op www.lerenoveralcohol.nl.

Wanneer leerlingen zich hebben geregistreerd op www.lerenoveralcohol.nl, kunt u dat
zien bij uw klas. Ook kunt u de voortgang per leerling bijhouden.
Wanneer u op het prullenbakje klikt, kunt u de leerling verwijderen.
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Stap 5:

Naar de docentenomgeving (1)

Klik op de button Docenten omgeving om naar de docentenomgeving te gaan.

De docentenomgeving biedt de volgende mogelijkheden:
1. Door op de klasnaam te klikken, krijgt u een overzicht van de geregistreerde
leerlingen. U kunt afzonderlijk op de leerlingen klikken, waardoor u in de portfolio van de
desbetreffende leerling komt en de antwoorden op de open vragen kan zien.
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Klik op een leerlingennaam om naar het portfolio van een leerling te gaan.

Dit is het individuele portfolio van een leerling. Door op een van de vragen te klikken,
kunt u het antwoord van de leerling zien (indien de leerling ver genoeg gevorderd is).
Als een vraag groen is afgevinkt, heeft de leerling de vraag afgerond.
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Stap 5:

Naar de docentenomgeving (2)

De docentenomgeving biedt de volgende mogelijkheden:
2. Door te klikken op Leerlingomgeving e-learning komt u in de e-learning module
alcohol zoals leerlingen deze ook zien. Het verschil is echter dat u de module per les en
vraag kunt bekijken, zonder dat u eerst alle vragen dient te beantwoorden. Op deze
manier kunt u versneld de module verkennen.

Van docentenomgeving naar de leerling-omgeving: hier kiest u per les de vraag die u wilt
zien. U kunt ook beginnen bij Inleiding bij les 1 en vanaf daar de hele module doorlopen.

23

Stap 5:

Naar de docentenomgeving (3)

De docentenomgeving biedt de volgende mogelijkheden:
3. Wanneer u op Readers ELO klikt, opent u een bestand met daarin de belangrijkste
informatie over alcohol uit de e-learning. De leerlingen vinden dezelfde reader in hun
eigen portfolio.
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5

Inloggen als leerling in de e-learning

Uw leerlingen gaan naar www.lerenoveralcohol.nl.
De leerling klikt op Kom je hier voor het eerst?
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De leerling registreert zich met een e-mailadres (let op dat het geldige e-mailadres goed
gespeld wordt!) en de registratiecode (die hij/zij van u ontvangen heeft, zie p. 20), en
kiest een wachtwoord.
Let op: er is een geldig en juist gespeld e-mail
adres nodig. Bij het vergeten van een
wachtwoord krijgt een leerling – indien hij/zij
op de inlogpagina op wachtwoord vergeten?
heeft geklikt - op het opgegeven e-mail adres
een link om het wachtwoord te resetten.
(Indien bij registratie het mailadres onjuist
gespeld is, ontvangt de leerling een onjuiste
link. Deze link verwijst naar de homepage van
www.lerenoveralcohol.nl. Dit komt omdat het
juiste e-mail adres dan niet bekend is in het
registratiesysteem.)
Na het registreren ontvangt de leerling een
bevestigingsmail met zijn/haar
inloggegevens. Dit is al een eerste check:
wanneer de leerling deze mail niet ontvangt,
is het e-mail adres niet goed ingevoerd!

TIP 1
De leerlingen loggen in met een
eigen e-mail adres en wachtwoord.
Het is belangrijk dat de leerlingen
de gegevens onthouden en correct
gespeld invoeren. Het kan handig
zijn om hier bij de eerste les
klassikaal bij stil te staan en de
leerlingen bijvoorbeeld te vragen
hun inloggegevens (e-mailadres
plus wachtwoord) ergens te
noteren. Zij ontvangen na het
registreren ook een
bevestigingsmail met hun
inloggegevens in hun mailbox.

TIP 2
U kunt met de leerlingen van
tevoren afspreken dat zij allemaal
een zelfde soort wachtwoord
kiezen.
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Belangrijk!

Het kan zo zijn dat een leerling zich al eerder geregistreerd heeft voor een e-learning van het
Trimbos-instituut, bijvoorbeeld de e-learning over roken. Als hij/zij zich in dat geval nu met hetzelfde
e-mailadres wil registreren, is het belangrijk dat hij/zij ook precies hetzelfde wachtwoord kiest. Kies
de leerling een ander wachtwoord, dan krijgt hij/zij de melding 'dit e-mailadres is al in gebruik' en
kan de leerling niet aan de slag.

Na een correcte registratie komen de leerlingen rechtstreeks in de e-learning alcohol uit
en kunnen ze aan de slag!

Tussentijds kan er worden
uitgelogd. De volgende keer
logt de leerling dan gewoon
weer in met hun e-mail
adres en wachtwoord op de
inlogpagina van
www.lerenoveralcohol.nl.

27

6

Informatie over alcohol

Hoeveel scholieren hebben ooit gedronken?
Van alle leerlingen van het voortgezet onderwijs heeft 70% ooit alcohol gedronken:
ongeveer evenveel meisjes (67%) als jongens (72%).
In groep 7 en 8 van de basisschool heeft een vijfde van de leerlingen (19%) al eens
gedronken: meer jongens dan meisjes (25% versus 13%).
Het alcoholgebruik neemt fors toe als de kinderen ouder worden. Op 12-jarige leeftijd
heeft ruim een derde van de leerlingen in het voortgezet onderwijs ervaring met het
drinken van alcohol. In de jaren daarop neemt het alcoholgebruik sterk toe. Op 15-jarige
leeftijd heeft 83% al eens alcohol gedronken. Vanaf 15 jaar neemt dit percentage
geleidelijk nog iets verder toe.
Hoeveel scholieren zijn wel eens dronken?
In het basisonderwijs komt dronkenschap nog nauwelijks voor: twee procent van de
leerlingen is ooit dronken of aangeschoten geweest. Van de scholieren op het voortgezet
onderwijs is vier op de tien (39%) tenminste één keer in het leven dronken of
aangeschoten geweest. De jongens evenveel als de meisjes.
Het percentage neemt sterk toe met de leeftijd. Op 17-18 jarige leeftijd is 79% van de
leerlingen wel eens dronken of aangeschoten geweest.
Hoeveel scholieren drinken wel eens vijf glazen of meer bij één gelegenheid
(bingedrinken)?
Drie op de tien (30%) scholieren van het voortgezet onderwijs hebben in de maand
voorafgaand aan het onderzoek wel eens vijf glazen of meer bij één gelegenheid
gedronken. Dit waren ongeveer evenveel jongens als meisjes.
Tussen de 12 en de 16 stijgt het bingedrinken sterk. Tot 16 jaar is er geen verschil
tussen jongens en meisjes. Vanaf 16 jaar stabiliseert het bingedrinken bij meisjes, terwijl
het bij de jongens verder toeneemt.
Op welke leeftijd beginnen scholieren met het wekelijks drinken van alcohol?
De gemiddelde leeftijd waarop scholieren wekelijks alcohol gaan drinken is 14,9 jaar,
bijna twee jaar na de gemiddelde leeftijd waarop voor het eerst alcohol wordt gedronken.
Jongens en meisjes verschillen hierin nauwelijks. Vanaf 13 jaar begint het percentage te
stijgen. De meeste wekelijkse drinkers zijn hiermee begonnen tussen hun 14e en 15e
jaar.
Voor jongeren is alcohol altijd schadelijk
Voor jongeren in de groei zitten er grote risico's aan het drinken van alcohol. Er wordt
steeds meer duidelijk over de schadelijke gevolgen van alcohol op de ontwikkeling van
jongeren, met name op de ontwikkeling van de hersenen. Alcohol verstoort de
hersenontwikkeling. Het drinken van alcohol op jonge leeftijd heeft een negatief effect op
het geheugen, aandacht en concentratie. Het volume van bepaalde hersengebieden blijft
ook achter bij jongeren die al vroeg beginnen met drinken. Daarnaast blijkt dat jongeren
die op jonge leeftijd beginnen met drinken, gevoeliger zijn om op latere leeftijd verslaafd
te raken aan alcohol of andere middelen. Bij jongeren die al op vroege leeftijd drinken,
zien we op latere leeftijd vier keer zoveel alcoholverslavingen.
Meer informatie vindt u op www.alcoholinfo.nl
Hulp bij problemen op school
Het onderwerp alcohol kan veel losmaken bij uw leerlingen. Mogelijk wordt u
geconfronteerd met een probleem van een van uw leerlingen, zoals een alcoholprobleem
in de familie, of bij de leerling zelf. In Nederland hebben ongeveer 300.000 kinderen een
vader/moeder met alcoholproblemen. Veel kinderen hebben last van het alcoholgebruik
van hun ouder(s). De site www.drankjewel.nl biedt verhalen van lotgenoten en
informatie, maar ook verschillende wegen om hulp te zoeken. Probeer de leerling zo goed
mogelijk door te verwijzen naar een counselor, mentor of vertrouwenspersoon, of vraag
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de zorgcoördinator om advies. De preventiemedewerker van de GGD of instelling voor
verslavingszorg kan u meer informatie geven over het hulpaanbod in de regio.
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7

Systeemeisen en benodigdheden

Benodigdheden:
• één computer per leerling (gedurende drie lesuren);
• één koptelefoon per leerling
Minimale systeemeisen/instellingen:
• Firefox 4.1+, Internet Explorer 7.0+, Safari 4.0+, Google Chrome, of Opera
• Resolutie 1024 bij 768 pixels;
• Breedbandverbinding;
• Geluidskaart;
• Adobe Flash Player 10.0.22 (kan automatisch geïnstalleerd worden indien
afwezig);
• Java (idem).
Let op:
Adobe Flash Player 10.0.22 en Java wordt uitsluitend automatisch geïnstalleerd indien
het systeem waarop u werkt Active X-onderdelen mag installeren.
Het kan voorkomen dat u Adobe Flash Player 10.0.22 al op de computers heeft, maar dat
de filmpjes en animaties toch niet werken. Dit is eenvoudig te verhelpen door Adobe
Flash Player 10.0.22 opnieuw te installeren.
Helpdesk
Voor technische vragen over de lesmodule kunt u contact opnemen met de helpdesk op
werkdagen tijdens kantooruren: 058-2449700.
Colofon
Uitgave
Tekst

Trimbos-instituut
Boukje van Vlokhoven

De gegevens over alcoholgebruik in hoofdstuk 6 komen uit het peilstationonderzoek
scholieren. Jeugd en riskant gedrag 2011. J. Verdurmen, K. Monshouwer, S. van
Dorsselaer, S. Lokman, E. Vermeulen-Smit en W. Vollebergh.
www.lerenoveralcohol.nl
www.dgsg.nl
Meer informatie:
www.alcoholinfo.nl
www.drankjewel.nl
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