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inspiratiefiche 
— vad1-leerlingenbevraging

Via de VAD-leerlingenbevraging krijg je een objectief beeld van het tabak-, alcohol-, druggebruik, 
gamen en gokken van je leerlingen op school.  Bovendien kan je de resultaten gebruiken om je 
tabaks-, alcohol- en drugbeleid te ontwikkelen, evalueren of bij te sturen.

Met de VAD-Leerlingenbevraging kan je een analyse maken van de beginsituatie op de school. 
Zo kan je gerichte acties ondernemen en evalueren of doelstellingen worden bereikt. 
De VAD-Leerlingenbevraging reikt je ook een tool aan om de communicatie en de dialoog 
over het thema te bevorderen.

meer informatie

Het invullen van de vragenlijst duurt één lesuur. Je plant de 
afnames best allemaal in dezelfde week. Als school dien je de 
afname voor te bereiden en in te plannen, dit vraagt ook wat 
tijd.

Ongeveer vier maanden na afname van de vragenlijst volg je bij 
VAD een gratis workshop van één dag waarbij je de resultaten 
van jouw school ontvangt.   

Zowel voltijdse secundaire scholen als scholen of centra voor deeltijds 
onderwijs. Het is de bedoeling dat alle leerlingen de vragenlijst zelfstan-
dig invullen. Voor secundaire scholen uit het buitengewoon onderwijs is 
er geen aangepaste vragenlijst beschikbaar. 

Scholen kunnen na drie schooljaren opnieuw deelnemen.

tijd

doelgroep

kostrpijs
€ €

Deelname is gratis. 

materiaal • Kennismakingsbrochure
 
• Papieren vragenlijsten (te verkrijgen één maand voor afname)

1   Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Drugs

https://www.vad.be/assets/1909
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• Interesse om deel te nemen? In deze kennismakingsbrochu-
re lees je alles wat je moeten weten om deel te nemen.

• Inschrijven kan door dit formulier te downloaden en te ver-
zenden naar leerlingenbevraging@vad.be

• Een maand voor de afname ontvang je de papieren vragen-
lijsten. Hoe je de bevraging best organiseert, lees je in de 
handleiding voor afname. Het schoolteam neemt zelf de vra-
genlijsten af. Voor een kwaliteitsvolle afname is het belang-
rijk om de instructies bij afname te volgen. Hier vind je ook 
het zelf aan te passen document voor de informed consent.

• Nadien verzend je alle vragenlijsten naar het dataverwer-
kingsbedrijf Orone. Je verwittigt ons van hiervan via het 
feedbackformulier.

• Nadat we de resultaten ontvangen, maken we een persoon-
lijk rapport voor de school. In dit rapport worden positieve 
punten en aandachtspunten aangehaald en concrete tips 
voor de school geformuleerd. Verdere uitdieping van de 
resultaten gebeurt naar graad en geslacht. Dit hele proces 
duurt ongeveer drie maanden.

• Je zal een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de 
workshop “Aan de slag met de leerlingenbevraging”. Op 
deze workshop ontvangt u het rapport. We leggen de link 
tussen de resultaten en het eigen alcohol- en drugbeleid en 
lichten de educatieve materialen toe.

• Voor verdere ondersteuning, coaching of vorming kan je te-
recht bij de preventiewerkers Tabak, Alcohol en Drugs (TAD). 
Deze preventiewerkers zijn structurele partners van VAD 
en Gezond Leven en zijn nauw betrokken bij de leerlingen-
bevraging. Bij coaching kan de preventiewerker als externe 
deskundige de school bijstaan in het ontwikkelen of bijsturen 
van het beleid. Ook kan je bij hen terecht voor praktische 
vragen of voor vormingen aan leerkrachten.

praktische
zaken

@

https://www.vad.be/artikels/detail/deelnemen-aan-de-vad- 
leerlingenbevraging

meer 
informatie
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