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Dit is een les opvoedingsondersteuning TAD voor inburgeraars die kan gegeven worden binnen de lessen Maatschappelijke Oriëntatie van het Onthaalbureau. De les duurt ongeveer 2 uur. De les vormt een bijlage bij de vorming ‘Als Kleine Kinderen Groot
Worden (AKKGW)’.

Feiten & cijfers
Binnen TAD-preventie is ECM (Etnisch-Culturele Minderheden) vaak een onderbelichte en weinig bereikte doelgroep. Het Vlaams aanbod is niet
aangepast aan de culturele gevoeligheden en ECM voelen zich daardoor vaak inhoudelijk minder aangesproken. De focus van deze methodiek
is het versterken van de opvoedingsvaardigheden die TAD-gebruik bij jongeren kunnen voorkomen of uitstellen.

Doelstelling
De doelstellingen van de les zijn inburgeraars bewust maken van hun preventieve mogelijkheden en voorbeeldfunctie t.o.v. zijn opgroeiende
kinderen. Na de les kennen inburgeraars de elementen die een preventief effect hebben op zijn/haar kinderen (open communicatie, grenzen
stellen, …), weten ze waar ze terecht kunnen voor hulp en ondersteuning en waar zich te informeren over tabak, alcohol en drugs. De begeleiding gebeurt door een lesgever van het onthaalbureau. De les kan gegeven worden in het Nederlands, Frans, Engels, Spaans, Russisch, Pools,
Roemeens, Arabisch en Turks.

Materiaal
De volgende materialen worden gebruikt bij het geven van de les:
• Handleiding voor de begeleider (Nederlands)
• PowerPoint voor de begeleider (beschikbaar in volgende talen: Nederlands, Frans, Engels, Arabisch)
• Filmpjes AKKGW met ondertiteling in het Nederlands, Frans, Engels, Spaans, Russisch, Pools en Roemeens. Voor het Arabisch en Turks zijn
nieuwe filmpjes gemaakt (zie ook materiaalfiche AKKGW voor Marokkaanse en Turkse ouders).
Ondersteunende materialen die ook gebruikt kunnen worden in de les:
• Brochure ‘Tabak, alcohol en andere drugs in België’ (beschikbaar in volgende talen: Nederlands, Frans, Engels, Arabisch, Turks, Roemeens,
Albanees, Russisch, Pasjtoe en Pools). Deze brochure geeft beknopt productinformatie over tabak, alcohol, medicatie, cannabis, speed &
cocaïne, energiedranken en gokken.
• Brochure ‘Tieners opvoeden over tabak, alcohol en drugs’ (beschikbaar in volgende talen: Nederlands, Frans, Engels, Arabisch en Turks). Via
deze brochure krijgen ouders in een notendop enkele tips over hoe ze hun zoon of dochter kunnen leren om verantwoordelijk om te gaan
met tabak, alcohol en drugs.
• Getuigenissen ‘Ouders uit etnisch-culturele minderheden aan het woord’ (ondertiteld in: Nederlands, Frans en Engels). Ouders van tieners
met diverse culturele achtergronden vertellen hoe zij tabak, alcohol en drugs aanpakken in de opvoeding.
• Getuigenissen ‘Afrikaanse ouders aan het woord’ (ondertiteld in: Nederlands, Frans en Engels). Ouders van tieners van Afrikaanse afkomst
vertellen hoe zij tabak, alcohol en drugs aanpakken in de opvoeding.

Prijs / bestelinfo
Les opvoedingsondersteuning:
• De handleiding is te downloaden en kan gratis besteld worden (tot uitputting van de voorraad).
• De PowerPoint voor de begeleider is per taal te downloaden.
• De filmpjes AKKGW zijn per taal te downloaden
Voor het downloaden en bestellen van de materialen, kan je terecht op www.vad.be: zoek op ‘ECM’ in de catalogus.
Ondersteunende materialen:
• Brochure ‘Tabak, alcohol en andere drugs in België’: te downloaden en gratis te bestellen (tot uitputting van de voorraad).
• Brochure ‘Tieners opvoeden over tabak, alcohol en drugs’: te downloaden en gratis te bestellen.
• Getuigenissen ‘Ouders uit etnisch-culturele minderheden aan het woord’: te downloaden.
• Getuigenissen ‘Afrikaanse ouders aan het woord’: te downloaden.
Voor het downloaden en bestellen van de materialen, kan je terecht op www.vad.be: zoek op ‘ECM’ in de catalogus.

Meer weten?
Voor meer info kan je terecht bij het regionaal CGG-preventiewerk tabak, alcohol en drugs, intergemeentelijke of lokale preventiewerkers en
de Logo’s: http://www.vad.be/preventie-en-hulpverlening
Deze methodiek werd ontwikkeld onder leiding van de preventiedienst van de stad Vilvoorde (contactpersoon: Hylke Schaepherders,
hylke.schaepherders@vilvoorde.be)
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