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Algemene basisvoorlichting

OMVANG EN DUUR

Voorlichting van 2 uur.

DATUM

De datum wordt in onderling
overleg vastgesteld.

LOCATIE

De voorlichting wordt op
locatie gegeven.

GROEPSGROOTTE

Maximaal 25 deelnemers.

DEELNAMEKOSTEN

De voorlichting kost _ 265.

RESULTAAT

• U weet welke soorten drugs er zijn
• U weet wat alcohol en drugs met u doen
• U weet wat de risico’s zijn van het gebruik
• U leert over verslavende medicijnen
• U leert over gokken

VOOR WIE?
De algemene voorlichting is bedoeld voor
minderjarige en jong volwassen asielzoekers.

INHOUD

In deze algemene voorlichting wordt ingegaan op
de verschillende soorten drugs, alcohol en
medicijnen, de werking ervan en de risico’s die
het gebruik met zich kunnen meebrengen. Ook
leert u over combi-gebruik. Tijdens de voorlichting
heeft u volop gelegenheid om vragen te stellen en
ook bent u in de gelegenheid om verschillende
drugs te bekijken.
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Lespakket
‘Werkboek genotmiddelen en kaartspel’

KOSTEN

Het lespakket bestaat uit 15
werkboeken, 1 set kaarten,
een handleiding, een cd en
drie plastic figuren.
De kosten van dit pakket zijn
rond de _200.

RESULTAAT

• Leerlingen krijgen een overzicht van de meest
voorkomende soorten drugs.

• Leerlingen weten wat de werking is van de
genoemde drugs, van enkele medicijnen en
van alcohol.

• Leerlingen weten wat eventuele risico’s zijn
van het gebruik.

• Leerlingen kennen de risico’s van gokken.

VOOR WIE?
Dit lesmateriaal is bedoeld voor leerkrachten die
les geven aan minderjarige en jong volwassen
asielzoekers.

INHOUD

De inhoud van het werkboek geeft op eenvoudige
en beeldende manier antwoord op de vragen: wat
is het middel, wat is de werking en wat zijn de
risico’s.
Het werkboek bevat weinig tekst en veel plaatjes.
Het kaartspel is een hulpmiddel ter ondersteuning
van het werkboek. Het zijn 40 geplastificeerde
kaarten met duidelijke afbeeldingen van drugs,
medicijnen en alcohol.
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Workshop ‘gebruik van werkboek en kaartspel’

OMVANG EN DUUR

Workshop van 1 uur.

DATUM

De datum wordt in onderling
overleg vastgesteld.

LOCATIE

De workshop wordt op locatie
gegeven.

GROEPSGROOTTE

Maximaal 15 deelnemers.

DEELNAMEKOSTEN

De workshop kost _ 205. Dit is
exclusief het lespakket.

RESULTAAT

• Leerkrachten kunnen het werkboek met
kaartspel gebruiken in hun lessen over
alcohol, drugs, medicijnen en gokken.

VOOR WIE?
De workshop is bedoeld voor leerkrachten die les
geven aan minderjarige en jong volwassen
asielzoekers.

INHOUD

Er wordt kort uitleg gegeven over het doel en de
werkwijze van het lespakket. Vervolgens oefent u
met het werkboek en het kaartspel.
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Training ‘signaleren en begeleiden’

OMVANG EN DUUR

Vier dagdelen van 3,5 uur.
(9.30 – 13.00 uur of 13.00 –
16.30 uur)

DATA

De data worden in onderling
overleg vastgesteld.

LOCATIE

De training wordt op locatie
gegeven.

GROEPSGROOTTE

Maximaal 15 deelnemers.

DEELNAMEKOSTEN

De training kost _ 1450.

RESULTAAT

• Begeleiders weten welke middelen er zijn,
welke werking ze hebben, wat de risico’s zijn.

• Begeleiders weten hoe ze middelengebruik en
gokken kunnen signaleren.

• Begeleiders oefenen met gespreks-
vaardigheden om in gesprek te kunnen komen
met een asielzoeker over zijn middelengebruik
of gokgedrag.

• Begeleiders krijgen handvatten om
asielzoekers te begeleiden met hun
middelengebruik of gokgedrag.

• Begeleiders leren over doorverwijzen naar
hulpverleningsinstellingen (bv. TACTUS).

VOOR WIE?
De training is voor begeleiders van minderjarige
en jong volwassen asielzoekers.

INHOUD

Tijdens de training werkt u met het model van
Prochaska en DiClemente. Dit model gaat uit van
een cyclisch proces van de fasen waarin iemand
zich bevindt. Als u als begeleider weet in welke
fase de gebruiker is, bent u beter in staat om die
gebruiker te begeleiden. Tevens oefent u met
verschillende gesprekstechnieken.
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Training ‘signaleren en doorverwijzen’

OMVANG EN DUUR

Drie dagdelen van 3,5 uur.
(9.30 – 13.00 uur of 13.00 –
16.30 uur)

DATA

De data worden in onderling
overleg vastgesteld.

LOCATIE

De training wordt op locatie
gegeven.

GROEPSGROOTTE

Maximaal 15 deelnemers.

DEELNAMEKOSTEN

De training kost _ 1085.

RESULTAAT

• Leerkrachten en zorgverleners weten welke
middelen er zijn, welke werking ze hebben,
wat de risico’s zijn.

• Leerkrachten en zorgverleners weten hoe ze
middelengebruik of gokgedrag kunnen
signaleren.

• Leerkrachten en zorgverleners oefenen in het
signaleren en doorverwijzen naar
hulpverleningsinstellingen (bijv. TACTUS).

VOOR WIE?
De training is bedoeld voor leerkrachten,
zorgverleners en opvangmedewerkers van
minderjarige en jong volwassen asielzoekers.

INHOUD

Tijdens de training oefent u in het voeren van een
signaleringsgesprek. Daarnaast krijgt u kennis
van verschillende middelen en de motieven van
gebruik.



Preventieaanbod in het kader van SEARCH II; TACTUS  augustus 2003

Training ‘voorlichting geven aan asielzoekers’

OMVANG EN DUUR

Training van 3,5 uur.

DATUM

De datum wordt in onderling
overleg vastgesteld.

LOCATIE

De voorlichting wordt op
locatie gegeven.

GROEPSGROOTTE

Maximaal 15 deelnemers.

DEELNAMEKOSTEN

De cursus kost _ 360.

RESULTAAT

• Deelnemers kennen verschillende methoden
om voorlichting te geven aan de doelgroep.

• Deelnemers oefenen met het geven van
voorlichting.

• Deelnemers weten hoe ze verschillende
werkvormen en materialen kunnen toepassen.

VOOR WIE?
De training is bedoeld voor iedereen die
voorlichting geeft of wil geven aan minderjarige en
jong volwassen asielzoekers.

INHOUD

Tijdens de training leert u hoe u als voorlichter
aansluiting kunt vinden bij de cultuur en de
leefomstandigheden waarin asielzoekers zich
bevinden. Vervolgens leert u op welke manier
voorlichtingsdoelen worden geformuleerd.
Verschillende methoden van voorlichten passeren
de revue en u gaat oefenen aan de hand van
gerichte opdrachten.


