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Het uitwerken van een drugbeleid is maatwerk, dat vertrekt van de specifieke situatie en eigenheid van de individuele school en
de leerlingen. Een hertaling van het concept Drugbeleid Op School (DOS) naar een drugbeleid op maat van het deeltijds onderwijs
bleek aangewezen. Gezien de verschillen in structuur, organisatie, rollen en functies in de leertijd en in de centra DBSO zijn er
twee draaiboeken, één op maat van DBSO, en één op maat van de leertijd.

Feiten & cijfers
Heel wat jongeren in het deeltijds onderwijs zijn maatschappelijk kwetsbaar en worden belast door situaties als moeilijke familiale omstandigheden, armoede en uitsluiting. Ze hebben nood aan gedifferentieerd onderwijs en een sterk op het individu afgestemd traject van alternerend
leren en werken in centra voor DBSO of in de vorm van de leertijd. Alcohol- en ander drugs kunnen de kansen van deze jongeren op een succesvol traject hypothekeren.

Doelstelling
Het ‘Draaiboek Drugbeleid voor centra DBSO’ biedt preventiewerkers alcohol en drugs, CLB-medewerkers, coördinatoren,… een praktische
leidraad voor het uitwerken van een drugbeleid met een centrum Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs. Het ‘Draaiboek Drugbeleid in de leertijd’
biedt ondersteuning om dit proces met een Syntra-lesplaats te doorlopen.

Materiaal
Werkmap
In het draaiboek voor centra DBSO worden alle fasen in het uitwerken van een drugbeleid van a tot z beschreven, van het
oprichten van een werkgroep tot de evaluatie op het einde van de rit. Voor elke fase biedt het draaiboek zowel de nodige
achtergrondinformatie als concrete werkvormen, op maat van de leerlingen én de structuur van het deeltijds. Ook centra die
reeds een drugbeleid hebben, vinden er de nodige handvatten in om hun beleid verder te verfijnen of te actualiseren.
Werkmap
Ook in het draaiboek voor de leertijd worden handvatten aangereikt om de verschillende fasen van een drugbeleid te doorlopen, met specifieke achtergrondinformatie en werkvormen op maat van de leertijd. Syntra-lesplaatsen die reeds een drugbeleid hebben, vinden er de nodige handvatten in om hun beleid verder te verfijnen of te actualiseren.

Prijs / bestelinfo
U kan het ‘Draaiboek drugbeleid voor centra DBSO’ en het ‘Draaiboek drugbeleid in de leertijd’ gratis downloaden of bestellen via de onlinecatalogus van VAD (www.vad.be/catalogus). Elk draaiboek kost 10€.

