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“Je moet wel ECHT kennis hebben van ALCOHOL & DRUGS” Train de Trainer SCHOOL 
 
In toenemende mate krijgen we als samenleving meer te maken met overmatig gebruik van alcohol en 
drugs. Op school, het werk, maar ook steeds vaker in het publieke domein en in de verslavingszorg. 
Maar wat zijn drugs nu precies? Wat is nu gedogen? Hoe herken ik het gebruik ervan? Op al deze 
vragen kunt zo straks als Trainer Alcohol & Drugs antwoord opgeven.  

Bent u docent middelbaar- hoger- of beroepsonderwijs? (Burgerschap, HTV-Beveiliging, 
Evenementen Management) en wilt u zelf meer weten over de verschillende soorten drugs, de 
positieve en negatieve effecten, de risico’s? Deze materie over brengen op uw leerlingen? Dan is 
deze, met zorg ontwikkelde training perfect voor u!  
 
De Training “Train de Trainer Alcohol- & Drugs’ voorziet in de groeiende behoefte aan kennis. 
Natuurlijk ontbreken de didactische vaardigheden en tools ook niet in deze opleiding! 
 
Om aan de 2-daagse Training te mogen deelnemen, dient u in het bezit te zijn van een geldige 
lesbevoegdheid.  
 
Onderwerpen in de Opleiding: 
- De 7 Hoofdgroepen van drugs; 
- De effecten van het gebruik van middelen 
- De risico’s van het gebruik van middelen 
- Recreatief gebruik versus verslaving 
- Signaleren van gebruik en/of verslaving 
- Wet- en regelgeving omtrent Alcohol- en Drugs. 
- Didactische werkvormen/ Tools 
 
Om te beoordelen of jij als Trainer Alcohol & Drugs beschikt over het beoogde niveau van kennis en 
vaardigheden, dien je een theoretisch, - en didactische profcheck af te leggen.  
Na beide profchecks met goed gevolg te hebben afgelegd, ontvangt je het Certificaat ‘Trainer 
Alcohol & Drugs’.  De geldigheidsduur van dit certificaat is 2 jaar.  
 


