
 

tel: 09-231 57 48 – 09-231 81 92 – fax:  09-272 86 11 – e-mail: de.sleutel.preventie@fracarita.org  

De Sleutel – Preventie - Jozef Guislainstraat 43 A, B-9000  Gent 

 

Unplugged projectdag 
TRIP 

 

 

 

Uw leerlingen kijken naar het toneelstuk TRIP. Een uitstekende start voor een 
drugpreventiedag! De Sleutel kan u voor het uitwerken van de preventiedag 
ondersteunen. Wij bieden u de combinatie aan van training van de leerkrachten en 
interactieve workshops voor leerlingen. Dit vanuit het idee dat effectieve preventie niet 
stopt bij het bekijken van een toneel maar vooral inzet op discussie tussen leerlingen, de 
kennis van de drugs en hun effecten maar tevens op het versterken van de persoonlijke 
en sociale vaardigheden van jongeren.  
 

Korte beschrijving van de Unplugged projectdag 

Het project bestaat uit drie delen. 1. training van leerkrachten; 2. preventiedag voor de 
leerlingen; 3. follow-up en evaluatie van de preventiedag door de leerkrachten. Bij alle 
delen geeft De Sleutel ondersteuning door een ervaren trainer.  Na het project ontvangen 
de deelnemende leerkrachten een getuigschrift van Unplugged.   

 

Uitwerking van de Unplugged projectdag TRIP 

1. Training van leerkrachten 

a. Duur: 3 lesuren 

b. Plaats: in de school 

c. Tijdstip: enkele weken voor de preventiedag van de leerlingen 

d. Inhoud: 

i. Kaderen van de preventiedag in het drugbeleid van de school 

ii. De opbouw van de preventiedag overlopen 

iii. Trainen van de oefeningen waar de leerkrachten verantwoordelijk 
voor zijn 

iv. Tips voor het spreken over drugs met leerlingen 

2. Preventiedag voor de leerlingen 

a. Duur: max. 8 lesuren, min. 6 lesuren 

b. Plaats: in de school 

c. Praktisch verloop van de dag:  
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De preventiedag bestaat uit drie onderdelen:  

1. het toneel TRIP  

2. interactieve voordracht van de trainer  

3. oefeningen door de leerkracht  

De hele dag is gebaseerd op het didactisch materiaal Unplugged voor de 
2de graad. In een apart document werken we deze drie delen concreet uit.  
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Interactieve voordracht door trainer 

20 min Afronding van de dag door de trainer van De Sleutel 

 

3. Follow-up en evaluatie door de leerkrachten 

a. Duur: max. 2 lesuren, min. 1 lesuur 

b. Plaats: in de school 

c. Tijdstip: kort na de preventiedag of eventueel de dag zelf  

d. Inhoud: 

i. De preventiedag als geheel 

ii. Hoe verliepen de oefeningen waar ik verantwoordelijk voor was? 
Wat liep goed, wat doe ik de volgende keer zeker anders? Wat 
behouden? …. 

iii. Feedback van de trainer 
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Enkele praktische punten 

1. De kostprijs van het project 

a. Alle vervoerkosten van de trainer. Telkens te rekenen vanuit Gent, heen & 
terug aan 0,33 euro per km.  

b. Voorbereidende vorming van de leerkrachten: 180 euro (dit bedrag valt 
weg als de school de werkboekjes van de leerlingen gebruikt – 3 euro per 
leerling. 

c. Projectdag: 360 euro voor de trainer. 

d. Follow-up en evaluatiemoment: gratis (enkel de verplaatsingskosten). 
 

2. Eventueel materiaal 

a. Handleiding voor de leerkracht: 10 euro. De school ontvangt twee 
handleidingen gratis. 

b. Werkboekje voor de leerling: 3 euro. 

3. Maximum grootte van de groep: 120 leerlingen. 

4. Aanbevolen leeftijd voor het toneel TRIP en de Unplugged projectdag: 4de, 5de en 
6de jaar secundair onderwijs.  

 

Aarzel niet ons te contacteren indien u vragen hebt.  

Wij kijken uit naar een vruchtbare samenwerking.  

 

 

 

Het preventieteam van De Sleutel 

Joke De Kimpe 0474-54 21 37  joke.de.kimpe@fracarita.org 

Yannick Weyts 0477-32 36 22  yannick.weyts@fracarita.org 

Johan Van de Walle 0486-23 37 69  johan.van.de.walle@fracarita.org 

 


