
  
 
  

Nieuwsuur in de klas 
Zo voorkom je drank- en drugsgebruik 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Maatschappijleer en Gezondheid 
 
Kernbegrippen 
Verslaving, alcohol, drugs, overheid  
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende kerndoelen:  
42: De leerling leert effecten te herkennen van keuzes op 
het gebied van werk, (…) consumeren en milieu.  
Mens en gezondheid: 12. De leerling kent de ontwikkeling 
van opvattingen, technieken en producten in de 
gezondheidszorg en kan positieve en negatieve effecten 
daarvan bespreken. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Nieuwsuur in de 
klas’. Op Schooltv.nl vind je meer uit deze serie, zoals: ‘De 
kosten van alcoholgebruik’, ‘De gevaren van lachgas’ en 
‘Verantwoordelijkheid voor schade na roken’.  
 
Antwoorden 
 
1 Omdat het percentage drank- en drugsgebruikers het 
hoogste van Europa was.  
2 Omdat volwassenen in IJsland ook bovengemiddeld veel 
drinken. En omdat in landen met een koud klimaat vaak 
meer alcohol gebruikt wordt.  
3 1: Leeftijdsgrenzen voor alcohol en tabak werden   
verhoogd 2: Reclames voor alcohol en tabak zijn verboden 
 3: Ouders worden meer betrokken bij hun kinderen 
 4: Sport- en culturele activiteiten worden gesubsidieerd 
4 3 tot 8 keer per week 
5 Als jongeren aan het sporten zijn hebben ze minder tijd 
om op straat of in de kroeg te hangen en alcohol te 
drinken. En ze zullen fitter en gelukkiger zijn, waardoor de 
behoefte aan drugs en alcohol minder is. Ook kunnen zij 
met sporten hun zelfvertrouwen opbouwen en kunnen ze 
zich daarin bewijzen. 
6 Dat de jongeren ’s winters na 22.00 niet meer buiten 
mogen hangen en ‘s zomers niet na 24.00 uur. 
7 Dat een kind meerdere mensen in zijn omgeving nodig 
heeft om opgevoed te worden (familie, vrienden, 
docenten, buren, etc.)  

Samengevat 
In IJsland was het gebruikelijk dat jongeren veel 
alcohol en drugs gebruikten. De overheid greep in 
en nu heeft bijna niemand meer behoefte aan 
alcohol of drugs. Hoe kreeg IJsland dit voor elkaar? 
 
Kijkvragen 
 
1 Waaruit blijkt dat het drank- en drugsgebruik in 
IJsland heel hoog was? 
2 Waarom waren juist IJslandse jongeren gevoelig 
voor drank- en drugsgebruik? 
 
3 Welke vier maatregelen werden er genomen om 
het drank- en drugsgebruik terug te dringen? 
 
1……………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………. 
4……………………………………………………………………. 
 

 
 
4 Hoe vaak sport de gemiddelde jongere op IJsland? 
5 Waarom helpt het sporten om het alcohol- en 
drugsgebruik tegen te gaan? 
 
6 Op IJsland is voor jongeren een avondklok 
ingevoerd. Leg uit wat deze inhoudt. 
7 Een van de ouders gebruikt de uitdrukking: ‘It 
takes a village to raise a child’. Leg uit wat met deze 
uitdrukking wordt bedoeld.  
 
Verdiepingsvraag 
Welke van de genoemde maatregelen denk je dat in 
Nederland zou kunnen helpen om drank- en 
drugsgebruik te verlagen? 

 
© NTR 2019 

 

Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://www.schooltv.nl/programma/nieuwsuur-in-de-klas/
https://www.schooltv.nl/programma/nieuwsuur-in-de-klas/
https://schooltv.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-de-kosten-van-alcoholgebruik/#q=alcohol
https://schooltv.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-de-kosten-van-alcoholgebruik/#q=alcohol
https://schooltv.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-de-gevaren-van-lachgas/
https://schooltv.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-verantwoordelijkheid-voor-schade-na-roken/


  
 
 
 

Nieuwsuur in de klas 
Zo voorkom je drank- en 
drugsgebruik 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Maatschappijleer en Gezondheid 
 
Samengevat 
In IJsland dronken jongeren altijd veel alcohol en 
ze gebruikten vaak drugs. De overheid greep in en 
nu heeft bijna niemand meer de behoefte om 
alcohol te drinken of drugs te gebruiken. Hoe 
kreeg IJsland dit voor elkaar? 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Nieuwsuur 
in de klas’. Op Schooltv.nl vind je meer uit deze 
serie, zoals: ‘De kosten van alcoholgebruik’, ‘De 
gevaren van lachgas’ en ‘Verantwoordelijkheid 
voor schade na roken’.  
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het onderwerp ‘verslaving en preventie’ is te 
gebruiken als thema voor je profielwerkstuk bij de 
vakken maatschappijleer en biologie.   
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 
beroepen uit de video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO 
Agogisch medewerker 
Life coach 
 
HBO 
Toegepaste psychologie 
Maatschappelijk werker 
 
WO 
Gezondheidswetenschappen 
Gezondheid en Maatschappij 
 

Samengevat 
In IJsland was het gebruikelijk dat jongeren veel 
alcohol en drugs gebruikten. De overheid greep in 
en nu heeft bijna niemand meer behoefte aan 
alcohol of drugs. Hoe kreeg IJsland dit voor elkaar? 
 
Kijkvragen 
 
1 Waaruit blijkt dat het drank- en drugsgebruik in 
IJsland heel hoog was? 
2 Waarom waren juist IJslandse jongeren gevoelig 
voor drank- en drugsgebruik? 
 
3 Welke vier maatregelen werden er genomen om 
het drank- en drugsgebruik terug te dringen? 
 
1……………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………. 
4……………………………………………………………………. 
 

 
 
4 Hoe vaak sport de gemiddelde jongere op IJsland? 
5 Waarom helpt het sporten om het alcohol- en 
drugsgebruik tegen te gaan? 
 
6 Op IJsland is voor jongeren een avondklok 
ingevoerd. Leg uit wat deze inhoudt. 
7 Een van de ouders gebruikt de uitdrukking: ‘It 
takes a village to raise a child’. Leg uit wat met deze 
uitdrukking wordt bedoeld.  
 
Verdiepingsvraag 
Welke van de genoemde maatregelen denk je dat in 
Nederland zou kunnen helpen om drank- en 
drugsgebruik te verlagen? 
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