
 

Kijktips bij dvd ‘Roes’ 

 
Inleiding 

 
De dvd van de dramaserie Roes bestaat uit 11 afleveringen over 
middelengebruik en jongeren. ROES is gericht op jongeren vanaf 14-15 jaar. In 
de dramaserie worden heftige verhalen verteld over ervaringen van jongeren 
onder invloed van drank en drugs. Alle verhalen zijn geïnspireerd door de 
werkelijkheid en heel herkenbaar doordat ze aansluiten bij de  belevingswereld 
van jongeren. 
 

Roes is geproduceerd door de VPRO in samenwerking met IDTV Film en mede 
mogelijk gemaakt door het Trimbos-instituut en het programmaministerie voor 
Jeugd en Gezin i.h.k.v. alcohol- en drugspreventie. Kijk voor meer informatie op 
www.trimbospreventie.nl. 

 
Doel en doelgroep 

 
De dvd kan gebruikt worden als aanvulling op voorlichting over genotmiddelen 
aan jongeren op school. Daarnaast is de dvd ook geschikt voor vertoning in het 
jongerenwerk of jeugdhulpverlening. 
 
Adviezen voor het vertonen van de dvd 

 
Voorbereiding 

 
Om uzelf voor te bereiden is het aan te raden dat u de dvd van tevoren goed 
bekijkt. U kunt daarna beslissen welke afleveringen u geschikt vindt voor uw 
groep. De afleveringen zijn los van elkaar te bekijken en behandelen per 
aflevering een verschillende thematiek. Hieronder is een korte beschrijving van 
de inhoud van de afleveringen te lezen. 
 
Omdat de inhoud van de dvd’s vrij heftig is wordt vanuit voorlichtingsoogpunt 
het volgende aangeraden:  
 

• Laat de dvd niet onvoorbereid aan jongeren zien en bekijk de afleveringen 
van tevoren zodat u de inhoud kent.  

• Plan voldoende tijd in om onderwerpen als verslaving, gevaren van alcohol 
en drugs naderhand te bepreken. 

• Op www.alcoholinfo.nl kunt u uitgebreide informatie vinden over alcohol 
en het advies om onder de 16 jaar geen alcohol te drinken.  

 
Verder is het van belang om stil te staan bij uw eigen mening over 
genotmiddelen omdat deze de jongeren kan beïnvloeden. Alleen als u acceptatie 
en begrip toont voor wat er bij de jongeren leeft, kan het onderwerp 
genotmiddelen bespreekbaar gemaakt worden. 
 
 



Discussievragen 

 
Om de inhoud na te kunnen bespreken zijn er per aflevering enkele 
discussievragen opgenomen. U vindt de vragen direct onder de beschrijving van 
de afleveringen. Het kan belangrijk zijn om regels af te spreken bij de 
nabespreking. Bijvoorbeeld: Wat een ander zegt wordt gerespecteerd zonder die 
persoon uit te lachen. Of: wat in de groep besproken wordt, wordt niet naar 
buiten gebracht. 
 
Presentatie 

 
De dvd is op verschillende manieren in te zetten:  

• U kunt een aflevering laten zien en hem naderhand klassikaal bespreken. 
• U kunt een aflevering laten zien en de groep vervolgens verdelen in kleine 

groepjes. Laat elk groepje de vragen voorbereiden en bespreek ze 
vervolgens klassikaal. 

 
Samenvatting en conclusie 

 
Ga na voor u afsluit of er nog vragen zijn naar aanleiding van de dvd en sluit 
tenslotte af met een samenvatting en een duidelijke conclusie. 
 
Meer informatie 

 
Het onderwerp genotmiddelen kan veel losmaken bij jongeren. Probeer jongeren 
die daar behoefte aan hebben zo goed mogelijk door te verwijzen naar een 
counselor of vertrouwenspersoon. Een preventiemedewerker van de GGD of 
instelling voor verslavingszorg kan u meer informatie geven over het hulpaanbod 
in de regio. 
 
Meer informatie kunt u ook vinden op de volgende sites: 
 
www.dgsg.nl 
www.alcoholinfo.nl 
www.drugsinfo.nl 
www.drankjewel.nl (voor kinderen met ouders met een drankprobleem) 
www.alcoholvoorlichting.nl 
www.swov.nl (over alcohol en verkeer) 
 

Deze uitgave is te downloaden bij het Trimbos-instituut, via 
www.trimbospreventie.nl  
 
Trimbos-instituut       
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De afleveringen van Roes 

 
Aflevering 1 Gesloopt  
 

Middel Alcohol 

Wat gebeurt er? Lena (15) is verliefd op Sven (16). Lena heeft niet veel 
vrienden. Sven ziet haar niet echt staan, maar door een 
gezamenlijke hobby (brommers) leren ze elkaar beter kennen. 
Sven nodigt Lena uit voor zijn feest.  
Lena laat zich onder druk van Tamara (15) overhalen om 
alcohol te drinken. Tamara is ook verliefd op Sven en jaloers op 
Lena. Onder invloed van alcohol doet Lena mee aan een 
kaartspel, verliest, en moet haar kleren uittrekken. Lena geniet 
eerst van de aandacht, maar al snel wordt een aantal jongens 
vervelend. Lena vlucht weg van het feest.  

Reden van 

gebruik 

Lena is zenuwachtig voor het feest, voelt zich onzeker, wil ‘erbij’ 
horen (groepsdruk).  

Risico’s  Meer alcohol drinken dan je wilt, grenzen overschrijden, onveilig 
in het verkeer, dingen doen waar je later spijt van krijgt. 

Afloop De alcohol geeft haar in eerste instantie een goed gevoel, maar 
uiteindelijk wordt het feest voor haar een drama. 

Boodschap/stof 

tot discussie 

Alcohol drinken brengt risico’s met zich mee. Door te drinken 
voel je je tijdelijk lekker, maar het kan je in onprettige en 
onveilige situaties brengen.  

Discussievragen o Wat vind je van het verhaal? 
o Kun je je voorstellen dat onder druk van anderen iets 

doet waar je later spijt van krijgt?  
o Kun je voorbeelden noemen van iets dat jij (of iemand in 

jouw omgeving) hebt meegemaakt wat ook te maken had 
met groepsdruk?  

o Hoe zou je ervoor kunnen zorgen dat je niet in een 
situatie  zoals die van Lena terechtkomt? 

 



Aflevering 2 Grand Dessert  
 

Middel Alcohol 

Wat gebeurt er? Anouk wordt 15 jaar en geeft thuis een feestje. Naast vrienden 
zijn ook haar moeder, oom en tante er. Anouk’s familie drinkt 
tijdens haar feestje veel alcohol. Dit verpest steeds meer de 
sfeer op het feestje; oom maakt zich belachelijk en valt een 
vriendin van Anouk lastig, tante ligt ‘out’ op de bank en vernielt 
daarna het dessert. Moeder en tante krijgen ruzie. Anouk wordt 
boos, zet de muziek stil en loopt weg van haar eigen feestje. 
Familie probeert het goed te maken, maar Anouk wil er niets 
van weten. 

Reden van 

gebruik (door 

familie) 

Alcohol is gezellig en hoort bij een feestje. 

Risico’s Onder invloed dingen doen waar je later spijt van krijgt, jezelf 
voor gek zetten, mensen kwetsen, het slechte voorbeeld geven.  

Afloop Ondanks het mislukte feestje blijven de vrienden Anouk 
steunen. Hun ouders drinken ook regelmatig te veel. Remon, 
waar Anouk een oogje op heeft, vraagt Anouk mee uit. 

Boodschap/stof 

tot discussie 

Alcoholgebruik brengt risico’s met zich mee. Ouders moeten het 
goede voorbeeld geven wat betreft alcoholgebruik. 

Discussievragen o Wat vind je van het verhaal? 
o Vind je dat Anouk goed gereageerd heeft op het gedrag 

van haar familie? Hoe zou jij dat aanpakken als het bij 
jou thuis zou gebeuren? 

o Wat kan Anouk doen zodat een volgende keer niet meer 
in deze situatie terecht komt? 

 



Aflevering 3: Wie is de lul?  
 

Middel Alcohol 

Wat gebeurt er? Bert (17) heeft een avondje stappen voor de boeg. Met twee 
vrienden (Jacco en Gijs) drinkt hij thuis flink in en Bert raakt erg 
aangeschoten. Later gaan ze naar een disco. Gijs mag van de 
portier naar binnen, maar Bert en Jacco niet. Bert is te 
aangeschoten. Buiten drinken ze meer alcohol. Twee meiden 
vragen Jacco mee naar een ander feest. Bert is te dronken om 
mee te gaan. Omdat Jacco graag mee wil, laat hij Bert alleen. 
Gedesoriënteerd loopt Bert over de weg. Gijs komt hem tegen, 
wil hem helpen, maar Bert scheldt hem uit. Ook Gijs laat daarop 
Bert alleen. Daarna wordt Bert aangereden.  

Reden van 

gebruik  

Alcohol is gezellig en hoort bij het uitgaan. 

Risico’s Alcoholgebruik is onveilig in het verkeer, agressie, misselijkheid, 
onder invloed dingen doen waar je later spijt van hebt zoals je 
vrienden kwetsen. 

Afloop Bert eindigt in een rolstoel. Jacco en Gijs bezoeken hem, maar 
er ontstaat een discussie over wie verantwoordelijk is voor wat 
er met Bert gebeurd is. Uiteindelijk verbreken Jacco en Gijs 
beiden hun vriendschap met Bert. 

Boodschap/stof 

tot discussie 

Onder invloed van alcohol kan jij of kunnen je vrienden in 
gevaarlijke situaties terecht komen. Wie draagt er welke 
verantwoordelijkheid? 

Discussievragen o Wat vind je van het verhaal? 
o Vind je dat alcohol altijd bij een feestje hoort? Waarom 

wel of waarom niet? 
o Wie is er volgens jou verantwoordelijk voor het ongeluk 

van Bert? 
o Hoe zorg jij ervoor dat je na het uitgaan weer veilig 

thuiskomt? 

 



Aflevering 4: Nachtschade  
 

Middel Alcohol 

Wat gebeurt er? Rosanne (14) leeft samen met moeder Isabelle (36). Isabelle 
dronk voorheen veel alcohol. Onder invloed van alcohol heeft 
Isabelle een jaar ervoor een auto-ongeluk veroorzaakt waarbij 
Rosanne gewond is geraakt. De vader van Rosanne is 
vertrokken. Daarna is Isabelle gestopt met drinken. Rosanne 
heeft dit nog niet verwerkt en ze heeft haar moeder het ongeluk 
en het vertrek van haar vader niet vergeven. Hun relatie is niet 
goed.  
Wanneer Rosanne denkt, dat haar moeder weer drinkt, volgt er 
een ruzie. Rosanne vlucht uit het huis en zoekt afleiding bij een 
jongen die ze pas kent (Omar). Rosanne drinkt samen met 
Omar behoorlijk wat alcoholische drankjes. Er bloeit wat op 
tussen hen maar dan wordt ze herinnerd aan het ongeluk en 
raakt overstuur. Rosanne vlucht weer de straat op.  

Reden van 

gebruik  

Vergeten van problemen, zoals de ruzie met de moeder, het 
ongeluk en het vertrek van haar vader. 

Risico’s Alcoholgebruik is onveilig in het verkeer, hiermee breng je ook 
anderen in gevaar. Alcohol maakt misselijk. 

Afloop Rosanne zit voor haar huis en moet overgeven. Uiteindelijk gaat 
ze toch weer naar haar moeder. Ze omhelzen elkaar en het lijkt 
onvermijdelijk dat zij over hun problemen moeten gaan praten. 

Boodschap/stof 

tot discussie 

Door alcohol te drinken, verdwijnen je problemen niet. Die moet 
je zelf oplossen. 

Discussievragen o Wat vind je van het verhaal? 
o Sommige mensen drinken om vervelende situaties te 

kunnen vergeten. Wat vind je van die oplossing en kun je 
een alternatief verzinnen? 

o Verzin met je groepje hoe het gesprek tussen Rosanne en 
Isabelle zal gaan. 

o De vader van Rosanne is vertrokken naar het buitenland. 
Wat vind jij van de keuze van haar vader? 

o Ondanks dat Rosanne slechte ervaringen heeft met 
alcoholgebruik besluit ze toch te gaan drinken als ze het 
moeilijk heeft. Hoe zou dat komen? 

 



Aflevering 5: Ernesto 
 

Middel Cannabis 

Wat gebeurt er? Ernesto (16) is een fanatiek kickbokser. Hij heeft een redelijk 
zwaar leven met sport, baan en een chronisch zieke moeder, 
maar hij is gelukkig met zijn leven. Toch wil hij soms meedoen 
met zijn vrienden; die crossen lekker rond op hun motoren. 
Uiteindelijk raakt Ernesto gefrustreerd en gaat experimenteren 
met cannabis. Naast de positieve effecten, gaat het Ernesto niet 
veel beter af; hij wordt ontslagen en stopt met sporten. Door 
zijn nalatigheid overkomt zijn moeder iets ernstigs. 

Reden van 

gebruik  

Ontspanning, vergeten van problemen, zoals ziekte van 
moeder. 

Risico’s Onverschilligheid, afspraken niet nakomen, blowen wordt 
prioriteit. 

Afloop Ernesto komt door het ongeval met zijn moeder tot inkeer. Hij 
besluit zijn cannabis weg te gooien en gaat weer naar de 
sportschool. Dit suggereert dat Ernesto zijn oude leven weer 
probeert op te pakken. 

Boodschap/stof 

tot discussie 

Met blowen los je geen problemen op. Er zijn alternatieven om 
je frustraties kwijt te kunnen, bijv. door te sporten. 

Discussievragen o Wat vind je van het verhaal? 
o Verzin 3 redenen die mensen hebben om te gaan blowen. 

En 3 redenen om juist niet aan blowen te beginnen. 
o Sommige mensen blowen om vervelende situaties te 

kunnen vergeten. Wat vind je van die oplossing?  
o Ernesto heeft een redelijk zwaar leven. Om zijn 

problemen te vergeten gaat hij experimenteren met 
cannabis. Welk advies zou jij Ernesto geven om beter om 
te gaan met zijn zware leven? 

 



Aflevering 6: Simon Says  
 

Middel Alcohol 

Wat gebeurt er? Simon, een jongen van 16, komt tijdens het uitgaan de mooie 
Charlotte (15) tegen. Hij is op slag verliefd op haar. Omdat hij 
het moeilijk vindt om haar aan te spreken, drinkt hij zich voor 
een volgend feestje flink in. Op het feestje raken ze aan de 
praat. Simon gaat door met drinken. Charlotte houdt er na een 
paar glazen mee op. Ze flirten wat en uiteindelijk gaat Simon 
met Charlotte mee naar huis. Simon begint zich dan misselijk te 
voelen door de alcohol. Wanneer Charlotte hem verleidt, kan hij 
door zijn dronkenschap niet op haar avances ingaan. Sterker 
nog: hij braakt Charlotte helemaal onder. Charlotte wijst hem 
de deur. 

Reden van 

gebruik  

Ontremd willen zijn, onzekerheid en verlegenheid 
onderdrukken. 

Risico’s Misselijkheid, kater. 

Afloop Simon voelt zich de dag erna vreselijk. Hij heeft een kater en 
ziet er niet uit. Het ‘braaknieuws’ heeft inmiddels de ronde 
gedaan op zijn school. Er worden grappen gemaakt. Simon 
heeft het hierdoor helemaal gehad met uitgaan en meisjes 
versieren. 

Boodschap/stof 

tot discussie. 

Ook als je weinig/niet drinkt (zoals Charlotte) kun je een leuke 
avond hebben. Door veel alcohol te drinken, kun je veel 
verpesten voor jezelf en voor anderen. 

Discussievragen o Wat vind je van het verhaal? 
o Simon drinkt zoveel omdat hij Charlotte anders niet aan 

durft te spreken. Wat vind je van zijn gedrag nadat hij 
gedronken heeft? 

o Jongeren denken vaak dat ze stoer zijn als ze veel 
gedronken hebben. Heb jij wel eens gedronken om stoer 
te doen? 

o Onder invloed van alcohol doe je sneller dingen, waar je 
later spijt van krijgt. Heb jij dat wel eens gedaan? 

 



Aflevering 7: Rot 
 

Middel Cocaïne en combigebruik met alcohol 

Wat gebeurt er? Floris is een jongen die behoorlijk verwend lijkt te zijn. Zijn 
vader is rijk, zit bij de politie en houdt hem uit de problemen. 
Dat is soms nodig: Floris houdt van cocaïne en gaat daarvoor 
regelmatig langs bij dealer/vriend Sven.  
Tijdens een avondje stappen ontmoet Floris Irene. Met haar 
drinkt hij alcohol en gebruikt hij cocaïne. Daarna vertrekken zij 
met twee vrienden van Floris richting het strand. 
Op het strand zijn Floris en Irene alleen en gebruiken ze meer 
cocaïne. Dan krijgt Irene een aanval en ligt levenloos op het 
strand. Floris is er van overtuigd dat ze dood is gegaan. 

Reden van 

gebruik  

Cocaïne wordt gebruikt als uitgaansdrugs. 

Risico’s Niet goed kunnen reageren in noodsituaties, paniek, black-outs, 
kater. 

Afloop Floris belt in paniek Sven en vraagt hem om het lichaam van 
Irene te laten verdwijnen. Sven zal de zaak voor hem oplossen. 
Hij heeft tenslotte een boot. 
De volgende dag weet Floris zich slechts in vlagen te herinneren 
wat er de avond ervoor is gebeurd. Groot is dan ook de 
verrassing als Irene ineens in levende lijve voor zijn deur staat.  
Sven blijkt te hebben gezien dat Irene helemaal niet dood was 
en heeft 112 ingeschakeld. Floris krijgt hier de ‘credits’ voor, 
terwijl Sven opgepakt wordt. 

Boodschap/stof 

tot discussie. 

Deze aflevering van Roes is gebaseerd op het verhaal van Joran 
van der Sloot. 

Discussievragen o Wat vind je van het verhaal? 
o Wat vind je van de aanpak van Floris? Kun je je 

voorstellen dat hij Sven vraagt het voor hem op te 
lossen? 

o Sven heeft gezien dat Irene helemaal niet dood is en 
heeft 112 ingeschakeld. Floris krijgt hier de ‘credits’ voor, 
terwijl Sven opgepakt wordt. Wat kun jij zeggen over het 
handelen van Floris? 

o Onder invloed van alcohol en cocaïne reageer je anders 
op situaties dan je misschien nuchter zou doen. Ken jij 
een situatie uit jouw omgeving, waarbij het gebruik van 
alcohol of middelengebruik een negatief effect had op de 
situatie? 

 



Aflevering 8: Zweven  
 

Middel XTC en combigebruik met alcohol 

Wat gebeurt er? Leslie (15) en Maria (15) zijn beste vriendinnen. Ze delen alles 
en zetten zich af tegen meisjes die drinken of blowen. Maria 
krijgt verkering met Paco (17). Leslie voelt zich buitengesloten. 
Op een dag biedt Paco XTC aan aan Leslie en Maria. Leslie is 
resoluut. Ze wil niet. Maria twijfelt, maar neemt het ook niet 
aan. Kort daarna komt Leslie erachter, dat Maria inmiddels wèl 
XTC heeft geprobeerd. Maria haalt Leslie op een feestje over om 
het ook te proberen, nadat ze al flink wat alcohol heeft 
gedronken.  

Reden van 

gebruik  

Wegvallen van remmingen door alcohol, eerder over grenzen 
heengaan (experimenteren met XTC), groepsdruk.  

Risico’s Bij combinatie van alcohol en drugs zijn de effecten en risico’s 
moeilijk te voorspellen. Dit betekent extra risico’s. Bad trip, 
paniek, oververhitting (Leslie). 
Uitputting en depressiviteit (Maria). 

Afloop De combinatie van alcohol en XTC valt verkeerd bij Leslie. Maria 
bekommert zich absoluut niet om haar. Leslie gaat naar huis en 
braakt. Het voorval heeft iets gebroken in de vriendschap. Leslie 
gebruikt geen XTC meer, ontmoet een leuke jongen terwijl 
Maria doorgaat met gebruiken en Paco. Met Maria gaat het door 
XTC bergafwaarts. Als Leslie Maria ’s nachts doorweekt door de 
regen, alleen op straat en in een negatieve stemming vindt, is 
Leslie er toch voor haar. 

Boodschap/stof 

tot discussie 

De risico’s van het combineren van alcohol en drugs zijn 
moeilijk te voorspellen en is dus extra riskant. Gebruik van XTC 
brengt risico’s met zich mee. Wat is de invloed van alcohol- en 
drugsgebruik op een vriendschap? 

Discussievragen o Wat vind je van het verhaal? 
o Heb je ervaringen met de negatieve invloed van alcohol 

en drugs op een vriendschap? 
o Maria haalt Leslie op een feestje over om ook XTC te 

gebruiken. Hoe doet ze dat? Hoe had Leslie kunnen 
reageren op de druk, die Maria op haar uitoefent? 

o Kun je je voorstellen dat jij onder druk van anderen iets 
doet waar je later spijt van krijgt?  

o Door het gebruik van alcohol heb je minder remmingen. 
Wat denk je dat Maria anders had gedaan als zij geen 
alcohol had gedronken? 

 



Aflevering 9: Thijs en Karlijn  
 

Middel Alcohol 

Wat gebeurt er? Thijs (16) is verliefd op Karlijn (16), een meisje uit zijn klas. 
Met nog twee anderen, waaronder Robert, zitten ze in een 
groepje voor een opdracht voor Nederlands. En leren elkaar op 
die manier beter kennen. Het klikt aardig tussen Thijs en 
Karlijn.  
Thijs wil, net als Karlijn, tijdens het lustrumfeest van de school 
optreden. Thijs speelt piano en zingt, maar klapt van de 
zenuwen vaak dicht. Tijdens het oefenen in een keet merkt hij, 
dat het beter gaat na het drinken van alcohol. Met een groepje 
uit de keet drinkt hij door en wordt het clubhuis van Karlijn’s 
hockeyclub vernield. Karlijn komt  hierachter en is boos op 
Thijs. Om tijdens het lustrumfeest opnieuw een goede indruk op 
Karlijn te maken, besluit hij vooraf zijn zenuwen weg te drinken 
met wodka. 

Reden van 

gebruik  

Zenuwen onderdrukken, beter kunnen presteren, groepsdruk. 

Risico’s Onder invloed dingen doen waar je later spijt van krijgt, denken 
dat je zonder middel niet goed meer presteert (afhankelijkheid). 

Afloop Hij is duidelijk dronken tijdens het optreden, maar het optreden 
gaat best goed. Karlijn is onder de indruk. Na het optreden slaat 
de dronkenschap pas écht toe, waardoor hij zich niet verzet 
wanneer een ander meisje achter het podium met hem begint te 
zoenen. Ze worden ‘betrapt’ door Karlijn die op zoek was naar 
Thijs, maar nu wegloopt. 

Boodschap/stof 

tot discussie 

Door gebruik van alcohol voel je je tijdelijk lekker, word je 
losser, maar hierdoor kun je ook dingen doen waar je spijt van 
krijgt. Uiteindelijk bereik je met alcohol niet datgene wat je écht 
belangrijk vindt.  

Discussievragen o Wat vind je van het verhaal? 
o Kun je je voorstellen dat jij onder druk van anderen iets 

doet waar je later spijt van krijgt?  
o Kun je voorbeelden noemen van iets dat jij of iemand in 

jouw omgeving heeft meegemaakt wat ook te maken had 
met groepsdruk?  

o Hoe zou je ervoor kunnen zorgen dat je niet in een 
situatie  zoals die van Thijs terechtkomt? 

 



Aflevering 10: Werelddeal (voorkeur voor wat oudere leeftijdsgroep) 
 

Middel Cannabis 

Wat gebeurt er? Jeffrey en Tim ontmoeten elkaar op school. Ze houden van 
dezelfde muziek, ze houden van blowen en zo raken ze 
bevriend. Tim heeft een goed betaald baantje als pizza koerier. 
Jeffrey werkt  als vakkenvuller in een supermarkt en zou ook 
graag meer verdienen.Al gauw blijkt dat er geen pizza’s in de 
pizzadozen van Tim zitten. Tim is drugskoerier. Wanneer hij na 
het bezorgen van de drugs in elkaar wordt geslagen besluit hij 
zijn goed betaalde baantje op te geven. Alleen blijkt er dan 
geen weg meer terug. Tim vertelt aan Jeffrey wat hij werkelijk 
doet en hoopt dat Jeffrey hem kan helpen. Ze krijgen een grote 
opdracht, een werelddeal. Maar deze werelddeal verloopt anders 
dan verwacht en heeft fatale gevolgen. Tim zal zijn beste vriend 
voor altijd moeten missen. 

Reden van 

gebruik  

Blowen: Ontspanning, vergeten van problemen, bijvoorbeeld in 
de thuissituatie. 
Drugskoerier: Het baantje als drugskoerier levert in korte tijd 
veel geld op. 

Risico’s Als drugskoerier kom je terecht in een gevaarlijke wereld, 
waarin geweld een grote rol speelt.  

Afloop Als Tim zich niet meer aan de gemaakte afspraken kan en wil 
houden loopt het heel slecht af met zijn beste vriend. Jeffrey 
wordt vermoord. 

Boodschap/stof 

tot discussie. 

Als drugkoerier kun je in korte tijd veel geld verdienen. Veel 
meer dan met een baantje als vakkenvuller bij een supermarkt. 
Maar je begeeft je in een zeer gevaarlijke wereld van geweld en 
misdaad en dit kan grote gevolgen voor je hebben. 

Discussievragen o Wat vind je van het verhaal? 
o In een korte tijd veel geld verdienen klinkt heel 

aantrekkelijk. Waar geef jij per maand het meeste geld 
aan uit? 

o Kun jij goed om gaan met geld of maak je wel eens 
schulden? 

o Het is niet fijn om rood te staan of een lening te hebben. 
Zou jij je laten verleiden om op een illegale manier aan 
meer geld te komen? En zo ja, hoe ver zou je daarin 
gaan? 

o Tim komt op een illegale manier aan zijn geld. Hierdoor 
verdient hij in korte tijd veel geld, maar dit baantje is 
heel gevaarlijk. Jeffrey wil ook wel wat meer geld 
verdienen en gaat zijn vriend helpen. Als jouw beste 
vriend of vriendin op deze manier aan geld komt, wat doe 
jij dan om uit die wereld te blijven? 

o Nadat Tim in elkaar is geslagen vertelt hij zijn baas 
(Marco) dat hij wil stoppen. Marco denkt daar heel anders 
over en zet Tim onder druk. Wat had Tim op dat moment 
kunnen doen?   



Aflevering 11: Verliefd  (voorkeur voor wat oudere leeftijdsgroep) 
 

Middel Alcohol 

Wat gebeurt er? Sacha (16) is hopeloos verliefd op Thijs (18). Samen met Britt 
(15), de beste vriendin van Sacha, gaat Sacha vaak op stap. 
Sacha en Britt worden uitgenodigd op het studentenfeest van 
Thijs. Dat vinden ze ontzettend spannend. Voordat ze naar het 
feest gaan, drinken ze al alcohol. Op het feest laat Sacha zich 
behoorlijk gaan wat betreft de alcohol. Britt is hier verstandiger 
in. Op het feest doet Sacha erg haar best om Thijs te versieren. 
Vanaf dat moment heeft ze een black-out en kan ze zich niets 
meer herinneren van de rest van de avond. 

Reden van 

gebruik  

‘Indrinken’ voor feest, om in een losse stemming te komen, 
ontspanning, ontremming. 

Risico’s Black-out, met als gevolg dat Sacha slachtoffer wordt van 
seksueel geweld. 

Afloop Op internet verschijnen beelden van wat die avond gebeurd is. 
Sacha blijkt naar bed te zijn geweest met Thijs,maar op een 
heel andere manier dan zij zich had voorgesteld. Vervolgens 
laat Thijs zijn vrienden misbruik maken van Sacha. 
Sacha raakt ernstig overstuur als ze ziet wat er is gebeurd en 
doet samen met Britt aangifte bij de politie. 

Boodschap/stof 

tot discussie 

Alcohol drinken brengt risico’s met zich mee. Door te drinken 
voel je je tijdelijk lekker, maar het kan je in onprettige en 
onveilige situaties brengen. 

Discussievragen o Wat vind je van het verhaal? 
o Sacha is verliefd op Thijs. Ze geniet van de aandacht van 

Thijs, maar onder invloed van alcohol loopt het helemaal 
uit de hand. en Thijs misbruikt haar. Ben jij door alcohol 
ook wel eens in een situatie terecht gekomen, die je niet 
prettig vond? 

o Door de alcohol krijgt Sacha een black-out. Ze weet de 
volgende dag helemaal niet meer wat er is gebeurd. 
Wanneer ze beelden te zien krijgt van de avond, schrikt 
ze enorm. Heb jij wel eens een black-out gehad na het 
drinken van alcohol? Heb jij later dingen terug gehoord 
over die avond, waar je niet trots op bent? 

o Sacha doet samen met Britt aangifte bij de politie. Wat is 
nog meer verstandig om te doen? 

o Hoe zou je ervoor kunnen zorgen dat je niet in een 
situatie  zoals die van Sacha terechtkomt? 

 


