
De Gezonde School en genotmiddelen: e-learning 

modules over alcohol, roken en blowen 
 
Doelstelling van De Gezonde School en Genotmiddelen 

‘De leerlingen zijn zich bewust van de risisco’s van genotmiddelengebruik en zijn bereid 

en in staat om zich verantwoordelijk te gedragen met het oog op de eigen gezondheid en 

die van anderen’.  

Dit betekent niet roken en geen drugs gebruiken en het zo lang mogelijk uitstellen van 

het drinken van alcohol, in ieder geval tot minimaal 16 jaar.  

 

De modules 

Vanaf november 2007 heeft De gezonde school en genotmiddelen e-learning lesmodules 

met de naam www.rokendrinkendrugs.nl. De lesmodules gaan over alcohol, roken en 

blowen en bestaan onder meer uit filmpjes, korte tekstjes, animaties en 

sleepopdrachten. In het onderdeel Discuz kunnen de leerlingen, net als op een echt 

forum, meningen met elkaar uitwisselen.  

 

De interactieve en afwisselende lesmodules hebben dezelfde opbouw. Na een pakkend 

begin krijgen leerlingen informatie en aanknopingspunten waarmee ze hun houding 

en gedrag kunnen aanpassen. De les sluit af met een samenvattende opdracht, zoals het 

maken van een flyer, poster of bierviltje. 

 

Door elke lesmodule loopt een rode draad om identificatie bij de leerling op gang te 

brengen. In de alcoholmodule is dat het waargebeurde verhaal van Anouk. Anouk heeft 

zich ingedronken voor een schoolfeest en krijgt een alcoholvergiftiging. In het ziekenhuis 

komt ze pas weer bij.  

 

De lesmodules zijn ontwikkeld voor het vmbo. In september 2008 zullen de modules 

alcohol en roken beschikbaar zijn en vanaf februari 2009 de module blowen.  

De e-learning module roken is tot stand gekomen in samenwerking met STIVORO, het 

expertisecentrum voor tabakspreventie. De lesmodule roken is daarmee ook onderdeel 

van De Rookvrije School. 

 

Persoonsgerichte benadering  

De e-learning modules gaan uit van de persoonsgerichte benadering. Dit houdt in dat er 

aandacht wordt besteed aan kennis, houding en gedrag. Leerlingen leren een mening te 

vormen, hun eigenwaarde te vergroten, keuzes te maken en weerstand te bieden aan 

groepsdruk.  

 

Concreet richt het lesmateriaal van De gezonde school en genotmiddelen zich op:  

• Het aanleren van specifieke vaardigheden om weerstand te bieden aan sociale 

druk;  

• De bewustwording van invloed van de sociale omgeving die tot riskante 

gewoonten kunnen leiden;  
• Het corrigeren van opvattingen over (sociale normen rondom) deze gewoonten.  

Moment van uitvoer 

Het is belangrijk een thema te behandelen vlak voordat de grootste groep leerlingen gaat 

experimenteren. Daarom beginnen veel scholen al op de basisschool met alcohol en 

roken. Vervolgens wordt alcohol vaak aan het begin van de eerste klas herhaald. Roken 

volgt later in de eerste klas of aan het begin van het tweede jaar. De lessen blowen 
komen in de loop van het tweede of bij de start van het derde schooljaar aan de orde.  

 



Onderwerp Leerjaar 

Alcohol  Klas 1  

Roken 
Klas 1 of begin 

klas 2 

Blowen 
Klas 2 of begin 

klas 3 

Voor het uitvoeren van de digitale lesmodule alcohol zijn ongeveer 4 lesuren nodig. Voor 

de digitale lesmodule roken en blowen zijn dit er 3.  

Onderwerp 

Aantal lesuren 

digitale 

lesmodule 

Alcohol 4 

Roken 3 

Blowen 3 

Aansluiting kerndoelen en vakken 

De gezonde school en genotmiddelen sluit voor het voortgezet onderwijs aan bij twee 

leergebieden: Mens en natuur en Mens en Maatschappij. Bij het leergebied Mens en 

natuur zijn de kerndoelen 29, 34 en 35 relevant. Voor Mens en maatschappij zijn dit de 

doelen 36, 38, 39 en 42.  

 

Het lesmateriaal kan behandeld worden tijdens de lessen verzorging, biologie, 

maatschappijleer of tijdens mentoruren. Ook kan het lesmateriaal uitstekend plaats 

krijgen in een overstijgend project. Zo biedt een jaarlijks terugkerend project 

‘gezondheid’ een prima kader om de onderwerpen alcohol, roken en blowen in combinatie 
met andere gezondheidsonderwerpen aan te bieden.  

Theoretische uitgangspunten 

Het lesmateriaal van De gezonde school en genotmiddelen is gebaseerd op het ASE-

model. Het ASE-model is een model om gedrag 'te verklaren'. De belangrijkste 

gedragsdeterminanten zijn: de attitude ten opzichte van het gedrag in kwestie, de 

sociale invloed van de omgeving en de eigen effectiviteit (het vertrouwen dat de persoon 

heeft in zijn eigen kunnen bij het uitvoeren van een bepaald gedrag). 

Bij de invulling van de lessen is verder rekening gehouden met de randvoorwaarden van 

voorlichting bij gedragsverandering. Voorlichting kan alleen effect hebben als de 

ontvanger er aandacht voor heeft, de boodschap begrijpt en als deze aansluit bij de 

gedachtenwereld van de doelgroep.1 

  

Onderwijskundige visie 

De gezonde school en genotmiddelen is gestoeld op een aantal onderwijskundige 

principes. Deze principes bepalen mede de manier waarop de inhoud van de voorlichting 

wordt overgebracht op de leerlingen. Uitgangspunt van De gezonde school en 

genotmiddelen is het benadrukken van een actieve, zelfstandige leerling, die in 

samenwerking met anderen leert. Er wordt een beroep gedaan op de constructivistische 

leertheorie. Dit is een leertheorie waarbij leerlingen actief hun kennis en competenties 
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construeren en leren van en met elkaar.  

 


