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WIE ZIJN WIJ?

Stichting Be Aware geeft voorlichting over gewoonten en verslaving aan jongeren op
scholen. Ouders en docenten worden nauw bij het programma betrokken. Het programma
is onderdeel van De Gezonde School.

WAAROM

Verslaving is een snel groeiend probleem dat ongelooflijk veel kapot maakt en waarover
onvoldoende bekend is. Bij verslaving denkt men vaak alleen aan middelen, zoals alcohol,
roken of drugs. Wij praten juist met de jongeren over alles waarover je de controle kwijt
kunt raken.
Denk aan eten, gamen, telefoon, sporten enz. Een verslaving vindt in veel gevallen zijn
oorsprong in de puberjaren. Wij willen het ontstaan van een verslaving vóór zijn: door
jongeren goed te informeren, ze te helpen zich weerbaar op te stellen en ze bewust te
maken van het feit dat zij zelf de keuze hebben.

ONS PROGRAMMA

Onze voorlichters verzorgen een zeer interactief programma van 2 aaneengesloten
lesuren in de klas: wat is verslaving, hoe ontstaat het, wie is verslavingsgevoelig, wat
doet het met je leven en vooral: wat kun je zelf doen om het niet zover te laten komen.
Met stemkastjes beantwoorden jongeren anoniem vragen over gewoonten en verslaving
uit hun eigen omgeving. De antwoorden verschijnen in staafdiagrammen op het bord,
hierdoor ontstaat een mooie mogelijkheid tot discussie en het delen van problemen en
situaties uit de eigen belevingswereld van de jongeren. De voorlichting wordt daarnaast
ondersteund door een lesboekje en films. De vervolgprogramma’s (in opvolgende jaren)
behandelen het omgaan met problemen en het weerbaar maken en verschillende
verdiepende modules.
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NAZORG VAN GROOT BELANG!

Als blijkt dat de jongere een probleem heeft, bieden wij hulp. Onze voorlichters zijn
ook vertrouwenspersoon en kunnen de jongeren verder helpen. Vaak zijn in deze fase
enkele gesprekken al voldoende, in andere gevallen wordt, in samenspraak met
de school, doorverwezen naar professionele hulpverleners.

ONZE WERKWIJZE

Wij bespreken het programma uitgebreid met de schoolleiding. De voorlichting is bestemd
voor de leerlingen, maar wij richten ons ook nadrukkelijk op ouders en docenten: zij
spelen in belangrijke rol bij het laten slagen van de voorlichting. Docenten krijgen een
training, ouders worden uitgenodigd voor een bijeenkomst en doen via onze website
informatie en kennis op. Ook staan onze vertrouwenspersonen voor hen klaar.
Be Aware kan desgewenst de school ook adviseren bij het opstellen van verslavingsbeleid en protocol.

VOORLICHTING VOOR BESLOTEN GROEP

Soms kan, meestal na een incident, in een vriendengroep behoefte zijn aan voorlichting
op maat. Voor deze groep, meestal ouders en jongeren samen, organiseert Be Aware
voorlichting op maat. Het programma is vergelijkbaar met dat voor de scholen, maar kan
worden aangepast met modules over specifieke onderwerpen.
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MENUKAART BE AWARE
De verschillende programma’s op een rij

Stichting Be Aware geeft voorlichting op scholen over gewoonten of verslaving
Wat maakt Be Aware nu zo uniek?
• Met behulp van stemkastjes beantwoorden leerlingen (anoniem) vragen,
waarmee de interactie in de klas op gang komt en leerlingen die normaal
minder open zijn een stem krijgen.
De uitslagen leveren waardevolle informatie op, waardoor schoolbeleid kan
worden aangepast.
• De voorlichters zijn ervaringsdeskundig (zij hebben een verslavingsverleden)
en zijn tevens vertrouwenspersoon voor ouders, leerlingen en docenten.
Ons doel is jongeren zelf te laten nadenken over de gevolgen en oorzaken van
een verslaving/afhankelijkheid.
Daarnaast horen ze de mening van hun eigen peergroep.
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VOORTGEZET ONDERWIJS EN MBO
VOORLICHTING 1: GEWOONTEN OF VERSLAVING?

Verslaafden? Dat zijn toch van die mensen die stinken en niet meer goed voor
zich zelf zorgen? De jongeren leren de symptomen van een beginnende verslaving
herkennen. Over verslaving in je eigen omgeving wordt vaak liever niet gepraat.
Door verschillende oefeningen en de stemkastjes ervaren zij hoe dichtbij een
verslaving nou eigenlijk kan komen. Social media, gamen, alcohol, roken, blowen
en eetstoornissen. Eigenlijk alles wat uit de hand kan lopen. De voorlichting sluit af
met Problemen en Vrienden. De twee hoofdoorzaken waardoor jongeren gaan
experimenteren.

VOORLICHTING 2: PROBLEMEN EN VRIENDEN

In deze voorlichting gaan we veel dieper in op Problemen en Vrienden. Het onderwerp
waarmee we voorlichting 1 afsluiten. Ook hier worden de stemkastjes ingezet als middel
om de interactie te bevorderen. Een rollenspel laat voelen wat groepsdruk kan doen
en hoe je hiermee om kunt gaan. Hierna gaan we verder over problemen. Aan de hand
van de stemkastvragen zullen de leerlingen ervaren dat ze niet ‘de enige zijn’ die dingen
mee maken in hun leven. Hiermee creëren we verbinding in de klas.

SOCIAL MEDIA, GAMEN EN INTERNET

Dat mobieltje, gamen en series kijken… Jongeren merken zelf dat ze er eigenlijk veel
mee bezig zijn. Hoeveel tijd neemt het eigenlijk van je in beslag. Bepaal jij of jouw
telefoon/game wat je doet? Hoe belangrijk is het moment van plaatsen van een bericht
of foto op social media eigenlijk? Wie heeft er ook wel eens nadelige gevolgen van
ervaren? Met de stemkastjes hebben we stellingen. Op deze manier kunnen we
bewust-zijn creëren en gedragsverandering in werking zetten.

PROJECT MIJN LEVEN MIJN KEUZE! LEKKER BELANGRIJK!

Dit 1 of 2 daagse onderwijsproject is geschikt voor een hele jaar laag. De focus ligt op
leerling participatie, waarbij de leerlingen een verslavingsthema kiezen. Leerlingen
doen zelf onderzoek, construeren materiaal, interviewen professionals en presenteren
hun bevinden aan de lagere klassen en ouders. De leerlingen worden geheel begeleid
door medewerkers van Be Aware. Vraag onze brochure aan voor meer informatie.
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WORKSHOP ROKEN

Tijdens deze interactieve voorlichting laten we de leerlingen kennismaken met
gewoonten en verslaving. We doen rollenspellen waarin het ervaren van groepsdruk
centraal staat. De stemkastjes met stellingen over roken, bevordert het gesprek.
De shisa-pen, waterpijp en e-sigaret komen ook aan bod. Welke stoffen zitten in een
sigaret, wat doet het met jouw gezondheid en dat van anderen en wat zijn eigenlijk de
gevolgen voor het milieu? De rookrobot toont de schadelijke stoffen in een sigaret.

WORKSHOP ALCOHOL

Als er een incident is geweest op school n.a.v. alcohol gebruik worden wij ingezet om
met de klas hierover te praten. Wat is er gebeurd, wat hadden we kunnen doen om het
te voorkomen, wat is ons eigen aandeel en natuurlijk ook een gedeelte kennisoverdracht.
Ook hier worden de stemkastjes met stellingen en vragen ingezet.

WORKSHOP OP MAAT

Omdat we zoveel kennis in huis hebben over diverse onderwerpen kunnen we altijd
ook voorlichtingen op maat leveren. Wat heeft uw klas/school nu echt nodig?
Een combinatie van verschillende workshops? Voorlichting tijdens een projectweek?
We bespreken het graag met u.

BASISONDERWIJS
We geven hier een voorlichting over verslaving. Aan de hand van verschillende
proeven maken de leerlingen kennis met de gevolgen van alcohol en roken. Met een
rollenspel laten we ze vast ervaren hoe groepsdruk kan voelen. Op een begrijpelijke
manier krijgen de kinderen informatie over de schadelijke gevolgen van roken/blowen
en alcohol voor het lichaam en de hersenen. We staan stil bij de oorzaken en
gevolgen van een verslaving en geven de leerlingen tips hoe ze sterker zullen staan
in een groep. Ook het gebruik van social media en gamen zijn onderdeel van
de voorlichting.
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OUDERS
OUDERAVOND

Waar komt uw puber op jonge leeftijd mee in aanraking? Wat zijn de gevaren en
de valkuilen. De drugskoffer toont de verschillende soorten die in omloop zijn,
waardoor ook ouders deze beter kunnen herkennen.
Deze avond bestaat uit vier onderdelen:
• Kennisoverdracht (puberbrein, hoe werkt verslaving)
• Wanneer loopt het uit de hand
• Stemkastjes gedeelte waarbij ouders anoniem kunnen stemmen en zien
hoe andere ouders hierover denken
• Gesprekstechnieken

OUDERAVOND MET THEMA BEELDVERSLAVING

Ouders hebben vaak moeite met het overmatig game en social media gedrag van hun
puber. Doordat veel pubers een smartphone of eigen lap-top hebben, is controle moeilijk.
Hoe ga je daar nou mee om? Hoe doen andere ouders dat? Hoe stel je regels die voor
iedereen aanvaardbaar zijn? Dit soort zaken komen op deze avond aan de orde.
Doormiddel van gesprekstechnieken en stemkastjesvragen krijgen ouders handvatten.

DOCENTEN
Welke verslavende middelen zijn er, hoe zien ze eruit, wat zijn de nieuwste
ontwikkelingen op dit moment? Wat is het effect op leerlingen en welke zichtbare
gevolgen kunnen optreden? Handvatten voor vroeg signalering en
gesprekstechnieken met de leerling worden gegeven. Beleidsadvies voor de school.
Hoe kunnen we het als school het beste aanpakken? En natuurlijk maken we ook
hier weer gebruik van de stemkastjes. Hoe denken je collega’s over bepaalde
onderwerpen? Waar kan je welk probleem melden/bespreken. Ook aparte thema’s,
zoals beeldverslaving, behoren tot de mogelijkheden.
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KOSTEN

Voor een prijsopgave voor de voorlichtingen in de klas, een ouderavond en docententraining kunt u contact met ons opnemen.
Wij vertellen u er graag meer over.
U kunt bellen met 06 38695323 of uw vragen mailen naar info@stichting-be-aware.nl.

Be Aware is opgenomen in de interventiedatabase van
het RIVM/Gezonde School

CONTACT

Neem contact met ons op voor een uitgebreide beschrijving,
voor recensies van docenten, leerlingen en ouders.

BE AWARE
Franciscusweg 219R
1216 SE Hilversum
06 386 953 23
www.stichting-be-aware.nl
info@stichting-be-aware.nl
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