
Beknopte Docentenhandleiding e-learning modules Alcohol, Roken & Blowen 
 
Inleiding  
  
Wat is een e-learning module?  
E-learning is een digitale omgeving waarin: 
 

•  lesstof en opdrachten worden aangeboden; 
•  mogelijkheid is om te overleggen; 
•  de docent zicht heeft op het werk en de voortgang van de leerling. 

 
De e-learning modules bestaan uit een leerlingomgeving en een docentomgeving. In de 
leerlingomgeving worden de lesstof en opdrachten aangeboden en kunnen leerlingen 
overleggen. De docentomgeving is een afgesloten deel van de e-learning modules waarin 
de docent leerlinggegevens bewaard en het werk van de leerlingen volgt. 
 
Preventie en voorlichting met een e-learning module 
Een e-learning module biedt meer didactische en audiovisuele mogelijkheden dan de 
klassieke voorlichtingsboekjes. In de module kunnen tekst, opdrachten en film worden 
geïntegreerd tot één geheel. De informatie wordt afwisselend aangeboden als tekst, als 
film of in een animatie en wordt gevolgd door opdrachten om de informatie te verwerken. 
Het gebruik van korte filmfragmenten versterkt de mogelijkheid tot identificatie van de 
leerlingen met het onderwerp. In de module speelt de interactie tussen leerlingen een 
belangrijke rol. Er is een soort forum waarin een vast groepje leerlingen communiceert 
over elkaars antwoorden. Het digitale forum maakt de drempel om een eigen mening te 
geven lager, iedere leerling komt aan het woord, de leerlingen hebben meer tijd om hun 
antwoorden te formuleren en de discussies worden automatisch bewaard. Daarnaast zijn 
leerlingen over het algemeen meer gemotiveerd om te werken met een computer. Het sluit 
beter aan bij de leefwereld van de leerling. 
  
De gezonde school en genotmiddelen 
De module alcohol maakt deel uit van het onderwijspreventieprogramma De gezonde 
school en genotmiddelen van het Trimbos-instituut, dat wordt gefinancierd door het 
ministerie van VWS. Dit integrale programma bestaat behalve uit voorlichtingslessen ook 
uit het organiseren van ouderavonden, het maken van regels over roken, drinken en 
blowen en uit aandacht voor leerlingen met problemen met middelen. Het invoeren 
verloopt via de GGD en/of de instelling voor verslavingszorg. Meer informatie over De 
gezonde school en genotmiddelen vindt u op www.dgsg.nl. 
 
De opbouw van e-learning module  
  
Modules onderbouw 

Voor leerlingen van klas 1, 2 en 3 zijn er e-learning modules over alcohol, roken en 
blowen.  
De module alcohol bestaat uit 4 lessen van 50 minuten. De modules roken en blowen uit 
3 lessen. In de lessen is aandacht voor kennis, houding en gedrag. Leerlingen krijgen 
niet alleen voorlichting over de risico’s van genotmiddelen, maar leren bijvoorbeeld ook 
om te gaan met groepsdruk. De rode draad door de lessen is een waar gebeurd verhaal 
waarbij identificatie met een persoon centraal staat. Bijvoorbeeld Anouk uit de module 
alcohol; zij drinkt veel alcohol voordat ze naar een schoolfeest gaat. Op het feest raakt 
ze bewusteloos en moet opgenomen worden in het ziekenhuis. 
Als reactie op deze gebeurtenis wil de rector schoolfeesten in de toekomst verbieden. De 
leerlingen vinden dat geen goed idee en willen graag laten zien dat het ook anders kan. 
De opbouw van de leerstof is voor iedere les gelijk. 
 
 



De e-learning modules zijn afwisselend opgebouwd met filmpjes, animaties en 
verschillende soorten opdrachten. Daarnaast is er een forum met chatfunctie ingebouwd. 
Leerlingen kunnen hier met elkaar discussiëren en meningen uitwisselen.  
 
Module bovenbouw 

Voor leerlingen van klas 3 en 4 van het VMBO en klas 4 en 5 van HAVO/VWO is de e-
learning module Onder invloed onderweg ontwikkeld. In deze module staan de risico’s 
van alcohol- en drugsgebruik in het verkeer centraal. wat doen alcohol en drugs met je 
lichaam en wat heeft dat voor gevolgen voor je rijvaardigheid?  
 
De lesmodule Onder invloed onderweg bestaat uit 2 lessen en een opdracht. Bij de 
opdracht kunnen leerlingen kiezen wat ze willen doen. Ze kunnen bijvoorbeeld een 
televisieprogramma maken of een debat organiseren. In de module komen vragen over 
kennis, houding en gedrag terug.  
 
De module Onder invloed onderweg bevat dezelfde elementen als de e-learning modules 
voor de onderbouw. Veel filmpjes, animaties, afwisselende opdrachten en een forum. In 
de opdrachten worden leerlingen gestimuleerd om informatie via het internet op te 
zoeken.  
 

Didactiek  
 
Chronologie  
De lessen zijn chronologisch opgebouwd. Leerlingen kunnen alleen verder als ze alle 
vragen en opdrachten maken. Op deze manier wordt voorkomen dat leerlingen vragen 
overslaan, of doorklikken naar volgende lessen zonder dat ze klaar zijn. Bij teveel fouten 
moet een onderdeel opnieuw gedaan worden. Zo wordt gestimuleerd dat leerlingen goed 
nadenken over de vragen en de kennis echt opnemen. 
 
Feedback  
De leerlingen krijgen direct feedback op vragen die ze maken. Als er teveel vragen fout 
zijn, moet de betreffende paragraaf over worden gedaan. Dit is om te voorkomen dat de 
vragen te snel en nonchalant worden beantwoord. Het feedback systeem zorgt er voor 
dat leerlingen efficiënter leren. 
 
Leerstof  
Een leerstofonderdeel kan bestaan uit: 

• het bekijken van een filmpje; 
• het lezen van informatietekstjes; 
•  het bekijken of uitvoeren van een animatie; 
•  het beantwoorden van een meerkeuzevraag; 
•  het beantwoorden van een open vraag; 
•  het uitvoeren van een praktische opdracht. 

     
 
Interactie  
Interactie tussen jongeren is belangrijk om normen zichtbaar te maken en eigen ideeën 
aan anderen te kunnen spiegelen. De leerlingen worden gestimuleerd om via de 
computer en daarbuiten met elkaar te praten over het onderwerp, in de vorm van de 
Discuz en het klassengesprek.  
 



Motivatie  
Om de motivatie en betrokkenheid van de leerlingen te verhogen 
zijn er speciale funelementen aan de leeromgeving toegevoegd. Bij  
de start van de lessen kiezen ze een eigen avatar (zie figuur hiernaast) en 
nickname, waarmee ze hun online identiteit creëren. Als beloning 
kunnen ze aan het eind van een gemaakte les hun achtergrond en 
stijl veranderen. Dit beloningselement is ook terug te vinden in een 
grotere keuze avatars en een leuke game aan het eind van de les. 
 
Niveau  
De e-learning modules zijn beschikbaar op vmbo niveau en op havo/vwo niveau. De vmbo 
versie heeft een groter lettertype en kortere, makkelijkere tekststukjes. De vragen zijn 
makkelijker en hebben drie antwoord-opties. De havo/vwo versie bevat extra informatie en 
meer vragen met vier antwoord-opties. Daarnaast zijn de vraag en antwoord 
formuleringen aangepast aan het niveau. 
  


