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Cijfers uit meest recente VAD-leerlingenbevraging 



Giftigheid op korte termijn 

(overdosis, ziekte) 

Giftigheid op lange termijn 

(ziekte) 
Verslaving 

Heroïne Tabak Heroïne 

Crack Crack Crack 

Methamfetamine Alcohol Tabak 

Alcohol Methamfetamine Methamfetamine 

Cocaïne Cocaïne Cocaïne 

GHB Heroïne Alcohol 

Amfetamine Amfetamine Amfetamine 

Ketamine Cannabis Benzo’s 

LSD XTC GHB 

XTC Khat Cannabis 

Benzo’s Ketamine Ketamine 

Paddo’s Benzo’s Khat 

Cannabis GHB XTC 

Tabak LSD Paddo’s 

Khat Paddo’s LSD 

 https://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/welke-drug-is-de-gevaarlijkste/







https://www.gezondleven.be/sectoren/gezonde-school
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http://www.bullshitfree.be/
https://projects.invisionapp.com/share/62NQ32RHDU3#/screens/316480800
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Voor de kerstvakantie Tijdens de actie Na de paasvakantie

 Collega’s en directie informeren 
(a.d.h.v. presentatie, folder)
 finale keuze maken van 

deelnemende graden (en challenges)

 Actie bekend maken op school 
(a.d.h.v. website-url, posters met 

quotes, stickers, A0-poster, A3/A4-
afgeleiden, brief aan ouders, …)

 Winnaars op school bekend maken

 School inschrijven via de website 
en indien gewenst andere 

trekkers/graad toevoegen als 
bijdrager 

(vanaf 20/11)

 Motiveren en herinneren van 
collega’s

(a.d.h.v. theezakjes, bladwijzers en 
folders)

 Misschien wel een prijs in ontvangst 
nemen?!

 Alle klassen per graad regristeren
(vanaf 20/11)

 Centraal aanspreekpunt zijn

 Plannen maken voor de uitvoering 
en delegeren van de challenges (wie 

doet wat?)

 Link naar gesloten schoolprofiel 
verspreiden onder schoolteam

 Doos met materialen ontvangen 
(vanaf 20/11)

 Opvolgstickers kleven op de A0-
poster



Dit kan iedereen zijn! Zowel kuis- en keukenpersoneel, leerkrachten, secretariaat, leerlingenbegeleiding, directie, …

Voor de kerstvakantie Tijdens de actie Na de paasvakantie

 Plannen maken voor de uitvoering 
van de challenges

(Wie geeft les, wie is de creatieveling/ 
het organisatietalent/de netwerker?

 Profiel aanmaken via de website  Misschien wel een prijs in ontvangst 
nemen?!

 Website bezoeken en zich 
informeren

 Challenges uitvoeren (vb. les geven 
over roken, extra activiteit 

organiseren, pers contacteren, 
leerlingen aanmoedigen, …)

 (Profiel aanmaken via de website)
(vanaf 20/11 tot paasvakantie)

 Je bijdrage (vb. een les, een 
creatieve klasopdracht, een 

krantenartikel, …) ingeven via het 
gesloten schoolprofiel 

 Opvolgen van de vooruitgang van de 
challenges via website en A0-poster



Voor de kerstvakantie Tijdens de actie Na de paasvakantie

 Algemeen: niks!  Foto’s insturen via website 
(leerlingenchallenge)

 Misschien wel een prijs in ontvangst 
nemen?!

 Eventueel leerlingenraad betrekken 
(vb. challenges inspreken in filmpje, 
plannen maken, vlog 3e graad, …)

 Foto insturen van de creatieve 
klasopdracht (klaschallenge)

 Veel bijleren over (de bullshit over) 
roken en een vernieuwde kijk op 

roken ontwikkelen: 
kritischer en weerbaarder tegenover 

roken! 
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Voor de kerstvakantie Tijdens de actie Na de paasvakantie

 Collega’s en directie informeren 
(a.d.h.v. presentatie, folder)
 finale keuze maken van 

deelnemende graden (en challenges)

 Actie bekend maken op school 
(a.d.h.v. website-url, posters met 

quotes, stickers, A0-poster, A3/A4-
afgeleiden, brief aan ouders, …)

 Winnaars op school bekend maken

 School inschrijven via de website 
en indien gewenst andere 

trekkers/graad toevoegen als 
bijdrager 

(vanaf 20/11)

 Motiveren en herinneren van 
collega’s

(a.d.h.v. theezakjes, bladwijzers en 
folders)

 Misschien wel een prijs in ontvangst 
nemen?!

 Alle klassen per graad registreren
(vanaf 20/11)

 Centraal aanspreekpunt zijn

 Plannen maken voor de uitvoering 
en delegeren van de challenges (wie 

doet wat?)

 Link naar gesloten schoolprofiel 
verspreiden onder schoolteam

 Doos met materialen ontvangen 
(vanaf 20/11)

 Opvolgstickers kleven op de A0-
poster

 Voormeting schoolbeleid invullen  Voormeting effect leerlingen 
verspreiden

 Deelname focusgroepen (*)

 Nameting effect en tevredenheid 
leerlingen verspreiden

 Nameting schoolbeleid en 
tevredenheid invullen

 Deelname focusgroepen (*)

(*) Indien deelname aan thesisonderzoek



Dit kan iedereen zijn! Zowel kuis- en keukenpersoneel, leerkrachten, secretariaat, leerlingenbegeleiding, directie, …

Voor de kerstvakantie Tijdens de actie Na de paasvakantie

 Plannen maken voor de uitvoering 
van de challenges

(Wie geeft les, wie is de creatieveling/ 
het organisatietalent/de netwerker?

 Profiel aanmaken via de website  Misschien wel een prijs in ontvangst 
nemen?!

 Website bezoeken en zich 
informeren

 Challenges uitvoeren (vb. les geven 
over roken, extra activiteit 

organiseren, pers contacteren, 
leerlingen aanmoedigen, …)

 (Profiel aanmaken via de website)
(vanaf 20/11 tot paasvakantie)

 Je bijdrage (vb. een les, een 
creatieve klasopdracht, een 

krantenartikel, …) ingeven via het 
gesloten schoolprofiel 

 Opvolgen van de vooruitgang van de 
challenges via website en A0-poster

 Deelname focusgroepen (*)  Deelname focusgroepen (*)
 enquête tevredenheid en effect 

schoolteam invullen 

(*) Indien deelname aan thesisonderzoek



Voor de kerstvakantie Tijdens de actie Na de paasvakantie

 Algemeen: niks!  Foto’s insturen via website 
(leerlingenchallenge)

 Misschien wel een prijs in ontvangst 
nemen?!

 Eventueel leerlingenraad betrekken 
(vb. challenges inspreken in filmpje, 
plannen maken, vlog 3e graad, …)

 Foto insturen van de creatieve 
klasopdracht (klaschallenge)

 Veel bijleren over (de bullshit over) 
roken en een vernieuwde kijk op 

roken ontwikkelen: 
kritischer en weerbaarder tegenover 

roken! 

 Invullen van voormeting over effect  Invullen van nameting leerlingen 
over tevredenheid en effect
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mailto:info@bullshitfree.be
mailto:eline.dedecker@gezondleven.be
http://www.vlaamselogos.be/
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gezondleven.be

tel:+3224224949

