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Wat? 
In onze infotheek kan je terecht voor allerlei educatieve spelen, brochures, 

boeken (spelboeken, kookboeken, …), jeugdwerkinfo (inhoudelijke 
ondersteuning, infrastructuur, jeugdhuizen …),informatie over diverse thema’s 

zoals vrijwilligerswerk, jeugdbeleid, evenementen organiseren, participatie, 
jongeren & jeugdculturen, speelruimte, … 
 

In onderstaande tabel kan u de 3 verschillende categorieën terugvinden waaruit 
onze infotheek bestaat. De artikelen zelf staan verderop in de catalogus 

gespecifieerd. 
 

Algemeen Jeugdwerkinfo Educatieve spelen 

- Kinderanimatie 

-  Spelboeken  
- Knutselideeën  
- Kinderkookboeken  

- Evenementen 
organiseren  

- Vrijwilligerswerk 
-  Participatie  
- Jongeren en 

jeugdculturen  
- Speelruimte  

- Jeugdbeleid  
- Beleidsdocumenten 

Oudenaarde  

- Infrastructuur  

- Veiligheid  
- Regelgeving  
- Inhoudelijke 

ondersteuning  
- Info voor 

jeugdhuizen  
- Internationaal 

jeugdwerk  

- Omgaan met 
overlijden in de 

groep  
 

- Via JAC  

- Kinderrechtenkoffer  
- ‘Speel je recht’-koffer  
- Eigen materiaal  

 

Voor wie? 
Zowel leerkrachten, vrijwilligers, jeugdbewegingen, hulpverleners, … kunnen 

terecht in onze infotheek. Ontlenen gebeurt bij de jeugddienst en is gratis. 
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JAC 
Ook het Jongeren Advies Centrum biedt heel wat publicaties en educatief materiaal 

aan rond allerlei thema’s die te maken hebben met jongeren en welzijn: 
 Seksualiteit 

 Drugs en verslaving 

 Relaties en sociale vaardigheden 

 Kopzorgen 

 Alleen gaan wonen, schoolverlater 

 Diversiteit en verdraagzaamheid 

 Communicatie en jongerencultuur 

 Jeugdwerk 

 Varia 

 
Ontlenen kan door contact op te nemen met een van de jongerenonthaaldiensten. of 

aanvraag via de balie van de Jeugddienst.  
Vormingsmateriaal ontlenen kost €3 per week, €10 waarborg. 
Publicatie ontlenen kost €1 per week, €5 waarborg. 

 
Let op: het te ontlenen materiaal moet minstens 1 week op voorhand aangevraagd 

worden. 
 
Voor meer info hierover en catalogus, kan je de volledige brochure van ‘de 

materialenbank’ van het JAC terugvinden in onze infotheek. 
 
Contactinfo 

JAC Oudenaarde 
 

Hofstraat 14 
9700 Oudenaarde 

tel. 0479 48 09 82 

jac.oudenaarde@cawoostvlaanderen.be 
 

openingsuren 
woensdag: 12 - 17 u 

vrijdag:    

JAC Geraardsbergen 
 

Zakkaai 31 
9500 Geraardsbergen 

tel. 054 43 80 60 

jac.geraardsbergen@cawoostvlaanderen.be 
 

openingsuren 
maandag: 12 - 14 u. 

woensdag: 12 - 14 u. 
vrijdag:  8.30 - 12.30 u. 

 

JAC Zottegem 
 

Beislovenstraat 4 
9620 Zottegem 

tel. 0479 88 45 01 
jac.zottegem@cawoostvlaanderen.be 

 
openingsuren  

 dinsdag: 9 - 12 u. 
woensdag 12.30 - 18 u. 

vrijdag  8.30 - 12.30 u. 

JAC Ronse 
 

O. Ponettestraat 87 
9600 Ronse 

tel. 0471 81 38 84 
jac.ronse@cawoostvlaanderen.be 

 
openingsuren 

woensdag: 12 - 14 u. 
vrijdag: 15 - 17 u. 

 

mailto:jac.oudenaarde@cawoostvlaanderen.be
mailto:jac.geraardsbergen@cawoostvlaanderen.be
mailto:jac.zottegem@cawoostvlaanderen.be
mailto:jac.ronse@cawoostvlaanderen.be
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Kinderrechtenkoffer 
Ben je op zoek naar achtergrondinfo of didactisch materiaal rond kinderrechten? De 

kinderrechtenkoffer bevat alle relevante materiaal... in één koffer! 
 

Met de Kinderrechtenkoffer kan je als leerkracht of begeleider aan de slag rond het 
thema kinderrechten. De koffer bevat boeken, video's, didactische spelen, 
jeugdliteratuur en concrete suggesties om te werken met groepen kinderen of 

jongeren (alle leeftijden). 
  

Je kunt deze koffer gratis lenen (na afspraak) voor de duur van één week. Je betaalt 
bij het afhalen wel een waarborg van 125 euro. Je reserveert best enkele weken op 
voorhand. 

 
Afmetingen: de Kinderrechtenkoffer meet 90x40x37 cm 

‘Speel je recht’-koffer 
Met het materiaal uit deze koffer kunnen kinderen (6 - 12 jaar) zelf al spelend 

kunnen leren over kinderrechten. 
Naast verschillende originele educatieve spelen (oa. het bordspel 'Draai je recht' en 

het 'Kinderrechtenhuis'), bevat deze koffer ook bekende gezelschapsspelen die 
speciaal aangepast zijn (bv. Twister, Wie is het?, een kwartet, een domino). 
Daarnaast bevat de koffer ook een video en een groot aantal jeugdboeken rond de 

rechten van het kind. 
 

Je kunt deze koffer gratis lenen (na afspraak) voor de duur van een week. Je betaalt 
bij het afhalen wel een waarborg van 125 euro. Je reserveert best enkele weken op 
voorhand. 

 
Afmetingen: de 'Speel je recht'-koffer meet 71x35x32 cm. 

 



Infotheek: inventaris 

Jeugdcentrum Jotie [Geef tekst op] 4 

INVENTARIS  
Update: 01/02/2015 

EDUCATIEVE SPELEN 
 Bloosdoos (seksualiteit) 

 Veilig op stap in het jeugdwerk (brochure en cd-rom) 

 Groeispurt (lichamelijke veranderen bij tieners) 

 Mond vol tanden (omgaan met seksueel getinte situaties in het jeugdwerk) 

 Het buzzerspel (vrede) 

 Homo-, hetero-, bi- kwartet 

 De competentiesprint 

 Kaartspel mie, mo en co (diversiteit) 

 Feestles (fuiven / organiseren) 

 Dossier XI (spel over erfgoed) 

 Budget survival kids (dvd over jongeren en schulden) 

 Pyromania (brandveilige jeugdlokalen) 

 Catalogus centrum informatieve spelen 2013 

 G4 infospel over gemeente 

 Democracity 

 Pad & Haas en de Ronde van Vlaanderen 

 Folders 

o Gelijk = hetzelfde-spel: te verkrijgen Provenciaal Centrum Morele 
Dienstverlening, Brussel 

o Integreer (spel): te verkrijgen bij Jeugd en Vrede 

o Budgetbeheer : kom met een bepaald budget een maand rond (spel): te 
verkrijgen bij OCMW 

Koffers 
 Kinderrechtenkoffer 

 ‘Speel je recht’-koffer 

KINDERANIMATIE– SPELBOEKEN – KNUTSELIDEEËN 
 Mappen: knutseltijdschrift kinderhanden 

 Speel je mee in de natuur? Natuurspelenboek. 

 Actief creatief 

 Speelprikkels 3 

 Onvergetelijke kinderfeestjes 

 Spelen binnen – rustig 

 Ander spel 

 Grimas 
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 Volkssporten spelen 

 Knutselen en experimenteren 

 Go 4 fun 

 Tag & Wash Scoutkit: spoortekens 

 Natuurspelenboek 

 Stoere knutsels 

 www.bosspel.be (cd-rom) 

 Spelen om problemen op te lossen 

 Wereldcreaties 

 Tastbaar 

 Levende lijven 

 Wat doen we vandaag? 

 Help, ik verveel me zo! 

 Groot experimenteerboek voor kinderen 

 Openlucht spelletjes 

 100 experimenten om zelf te doen 

 Goocheltrucs 

 Geestjes voor kinderen 

 Buitenbenenboek (natuurvriendelijk spelen) 

 Werkvormen 2/3 

 Brooddeeg: knutselen voor de kleintjes 

 Cool buitenspeelboek 

 Kleuterknutselboek 

 Knutselkunst & Co: we zijn allemaal kunstenaars 

KINDERKOOKBOEKEN 
 Creatief en gezond koken voor kleine en grote groepen 

 Shake it (cocktails voor kinderen) 

 Patatje zwaardvis 

 Bakboek voor kinderen 

 Koken met kinderen 

 Eerste kookboek voor kinderen 

 Gezonde tussendoortjes en lunchpakketten voor kinderen (Folder LOGO) 

 Kids aan het bakken 

 Van speelsoep tot schuimpjesijs 

 Koken met kinderen 101 eenvoudige en lekkere gerechten 

 Koken met de kinderkok 

http://www.bosspel.be/
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EVENEMENTEN ORGANISEREN 
 Feestkunde (over fuiven en fuifbeleid) 

 Organiseren, een praktische gids 

 Map manifestaties en evenementen ( organisatie en structuur) 

 Map manifestaties en evenementen ( integrale veiligheid) 

 Verdoorie, over de impact van geluid en lawaai 

 Milieuzorg op evenementen 

 Fuifdraaiboek Oudenaarde 

 Help ik organiseer – Oudenaarde 

 Geluidsnormen voor muziekactiviteiten: regelgeving vanaf 01/01/2013 

 Kaartspel: jeugdevenementen toegankelijk voor allen 

VRIJWILLIGERSWERK 
 Handboek: werken met vrijwilligers, de regels en de praktijk (deel 1 en deel 2) 

 Vrijwilligers broodnodig 

 Vrijwilligerswerk: de wet. Praktische vragen en antwoorden. 

 Brochure provincie: verzekering vrijwilligerswerk 

 Beter verzekerd: Vrijwilligers en verzekering 

 Map nieuwe vzw-wet 

 VerZameld Werk. Vzw’s toegelicht voor chirogroepen. 

 VAST EN verZEKERing. We ontwarren voor jou de knoop: chiro en verzekering. 

 Verzekering: vrijwilligerswerk 

PARTICIPATIE 
 Weet ik veel. Handboek voor kinder- en jongerenparticipatie. 

 Verzameld werk (53 participatie methoden) 

 Leidraad voor jongerenparticipatie 

 Eerste hulp bij adviesgevallen 

 150g goede raad voor de jeugddraad 

 Masterproef “Lokale jeugdraad: inspraak of participatie. 

 Strak Plan! Een jonge stempel op het meerjarenplan en de BBC 

 Basisboekske. Een brok info over de jeugdraad 

 Jong talent in het parlement 
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JONGEREN EN JEUGDCULTUREN 
 Genderen. Over constructie en deconstructie van gender bij Vlaamse 

jongeren. 

 Helden van later. 582 jonge ideeën voor een betere wereld 

 Speel goed. Spelen= kunst. Kunst = spelen. 

 Niets meer dan gelijkheid. Over jonge mensen, superdiversiteit en de 
jeugdsector. 

 De muzikantengids 

 Graffiti anders bekeken 

 Scratch the surface (een hedendaagse kijk op jongerenculturen) 

 Jongeren van nu & straks 

 Jongeren in cijfers en letters (deel 1, 2 en 3) 

 De Klicksons voorbijgeklikt (tieners) 

 Smakers (jongeren en cultuur): editie 2004, 2006 en 2008 

 XS over kinderen, cultuur en communicatie 

 Kaas met gaten – momenten met focus op actieve cultuurparticipatie van 
kinderen en jongeren 

 Einstein bestaat niet (surfgedrag jongeren) 

 Touch & go: kinderkunstenfestivals, gezinsparticipatie & cultuurbeleid 

 Vrijuit - Over minderjarige nieuwkomers en vrije tijd 

SPEELRUIMTE 

 Trendrapport. Een kijk op het jeugdruimtelandschap van vandaag en morgen. 

 Jeugd vndt natuur – natuur vndt jeugd (go 4 nature) 

 Jeugd bij bosjes, groene speelruimte gepland en geplant 

 Actiehanddleiding speelzones in bossen 

 Publieke ruimte, kinderen toegelaten 

 Bespeelbaar verklaard 

 Speel op veilig 

 Buitenrecreatie: wat je zeker moet weten 

 Over reuzekaarten & wegvragertjes: inspraak van kinderen in 

publiekeruimteprojecten 

 Goe gespeeld 

 Speelnatuur in de stad: hoe maak je dat? 
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JEUGDWERKINFO: Infrastructuur 
 Jeugdlokalen en verhuur. 

 Locomotief: jeugdlokalen en financiën. 

 Locomotief: jeugdlokalen en brandveiligheid 

 Locomotief: jeugdlokalen en inbraakpreventie 

 Locomotief: jeugdlokalen en bouwproces 

 Locomotief: jeugdlokalen en de kerk 

 Folder: dialoog: isoleer je rijk 

 De nieuwe huurwet 

 Bouwen en beheren van een repetitieruimte 

 Alles in huis hebben voor een ingebed jeugdlokalenbeleid 

 Jeugdlokalen en verkeersveiligheid 

 Lokalenmap 

 Een parel van een jeugdlokaal 

 Nestgeur: over jeugdlokalenbeleid. 

 Recepten voor chirolokalen 

 Ruimtelijke ordening en jeugdverblijven: wegwijs in de regelgeving 

 Kom uit je tent! Maak werk van een lokaal jeugdtoerismebeleid. 

 Verblijfscentra Toerisme voor allen – jeugd en volwassenen. Een wegwijzer om 

erkenning en subsidie te verkrijgen. 

 Checklist brandveiligheid 

JEUGDWERKINFO: Veiligheid 
 Veilig gedropt 

 Kabelbanen 

 Jeugd verkeert 

 Mobiliteit infofiches 

 Reizen per autocar 

 Fietscontroles: gebruiksaanwijzing 

 Stappen en fietsen in groep 

 Kinderen klikvast in de auto 

 C3 – handleiding bij veilig verkeer voor jeugdgroepen 

 Camp Safe 
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JEUGDWERKINFO: Regelgeving 
 Rookverbod in jeugdlokalen 

 Juridische handvatten (voor gebruik en misbruik van alcohol en andere drugs 
in het JW) 

 Het jeugdwerk en de fiscale aftrek 

 ’t zitemzo: jeugdrecht. Met de (on)bekwaamheid van minderjarigen. 

 ’t zitemzo: jeugdrecht. Met het beroepsgeheim t.a.v. minderjarigen. 

 ’t zitemzo: jeugdrecht. Met de rechten van minderjarige patiënten. 

JEUGDWERKINFO: Inhoudelijke ondersteuning 
 Voorstellingsfolders: the outsider club, KLJ, Chiro, kijk op scouting,Wel jong 

niet hetero … 

 Spic en span vergaderplan. 

 Pittige details: tips voor inkleding van je kamp (wekmomenten, 

tafelmomenten,…) 

 Loslopend wild: deel 1 & 2 

 Infobundel Op kamp 

 Brochure  centrum zit stil (ADHD) 

 Vreemde eet in de bijt? Educatieve map voor JW over holebi’s 

 Seksueel grensoverschrijdend gedrag 

 Pesten in het jeugdwerk 

 Halt aan agressie 

 Gezocht: leden M/V 

 Help! Een leidingstekort 

 Vergadertechnieken 

 Plannen en evalueren 

 Organiseren van grote activiteiten 

 Motiverend begeleiden 

 Archivering 

 groepsstructuur 

 Welkom in de groep: werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk 

 Handboek voor helpers 

 Eerste hulp voor jeugdleiders 

 Ledenwerving 

 Vergaderen en evalueren 

 Plus 16 werking 

 Samen één: minderjarige vluchtelingen in het jeugdwerk 

 Spelen om problemen op te lossen 

 Een klare kijk op je VB 
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 Anders Gewoon – gewoon Anders (inclusie bij chiro) 

 Over reuzekaarten 

 Maat in de shit 

 In-leef-tijd 

 Diversiteit in het beleid 

 Inclusieve jeugdbeweging: laat het je smaken 

 CJT boekingscentrale 2010 

 Jeugdbewegingen in Vlaanderen: onderzoek bij groepen, leiding en leden 

 Onthaalbrochure voor groepsleiding (scouts & gidsen) 2010 

JEUGDWERKINFO: info voor jeugdhuizen 
 Jeugdhuizen in Vlaanderen. Een onderzoek bij jeugdhuizen, beroepskrachten 

vrijwilligers en bezoekers. 

 Voorstellingsfolder formaat 

 Het schietlood: meetinstrument voor jeugdhuisinfrastructuur 

 Jeugdhuis en wet 

 Jeugdhuizen aan de slag voor een beter milieu 

 Open huis houden (welkom in de jeugdhuismethodiek) 

 Beroepskrachten in een jeugdhuis 

 SOS motivatie gezocht 

 Jeugdhuis perse in de pers (succesvol omgaan met de media) 

 0.5 promille (barwerking) 

 Activa (het wat en hoe van organiseren) 

 Jeugdhuishouden (huisregels) 

 Music maestro  

 Cancannabis (omgaan met alcohol en drugs) 

 Ambras (diefstal en agressie) 

 Platzak (centen) 

 In team (teambuilding) 

 Ik verklaar de vergadering voor geopend 

 Drugs in het jeugdhuis, hoe deal je ermee? 

 x-ray doorlichting oudenaards jeugdhuisbeleid (2001) 

 Fuiven en concerten: handleiding voor de organisator 

 Jong goud: dit boek is een jeugdhuis 
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JEUGDWERKINFO: Internationaal jeugdwerk 
 Pinker. Richtingaanwijzer internationaal jeugdwerk 

 Toast mondial: tips en tricks voor jongerenprojecten met het Zuiden 

 Blikopener: Intercultureel leren voor internationale jongerenprojecten 

 Visum, reispas en andere poespas. Gids voor internationale projecten 

 Jeugddiensten gaan internationaal. Informatie en inspiratie voor jeugddiensten 
met internationale plannen. 

 Veilig aan de slag. Gids voor internationale jeugdprojecten. 

 Eurowijzer 2010-2011. Subsidiewijzer voor internationale jeugdprojecten. 

 Vlaanderen subsidieland. Subsidiegids voor jongeren met creatieve en frisse 
ideeën. 

JEUGDWERKINFO: Omgaan met overlijden in de groep 
 Afscheid 

 Elke schouderklopje helpt 

 Wat nooit verloren gaat 

 Door het zure heen 

JEUGDBELEID 
 Verbinding in de vrije tijd. Netwerken tussen jeugdwerk en gezinnen in 

armoede. 

 Lokaal Jeugdbeleid in een nieuwe context van strategische meerjarenplanning. 

Nulmeting jeugdbeleid in lokale besturen. 

 De Provinciemap over jeugdbeleid 

 Lokalenmap.be 

 Jongerencahier 2009 

 Map: Lokaal jeugdbeleid 

 Decreet lokaal jeugdwerkbeleid 

 Pocket: lokaal jeugdbeleid 

 Pocket: het gemeentedecreet ontleed 

 Cijferboek lokaal Jeugdbeleid 2011-2013 

 Vlaams JeugdBeleidsPlan 2010-2014 

 10 jaar cultuur- en jeugdbeleid in Vlaanderen 

 Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen. Brochure over 

het Decreet integrale jeugdhulp. 

 De gemeentelijke jeugddienst in de kijker 

 Wblft. Kinderrechtenverdrag zwart op wit en licht en verteerbaar. 

 Vetste gemeente 2011-2012 

 Jong in de stad 

 Wat met al die GAS? Na de wet, de toepassing 
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BELEIDSDOCUMENTEN OUDENAARDE 
 Jaarlijkse evaluatie initiatieven jeugddienst 

 Jaarverslag Stad Oudenaarde
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PUBLICATIES 

1. Seksualiteit 
 

 Seks en relaties anders bekeken, Lief en Leed 2 (Sensoa) 
 Seks en relaties anders bekeken, Lief en Leed 3 (Sensoa) 

 Seks en relaties anders bekeken, Lief en Leed 5 (Sensoa) 
 Tienerzwangerschap en jeugdzorg (CRZ) 

 Rep en roer nr 8, zwijgen of spreken over zelfbevrediging (Jeugd en 
seksualiteit) 

 Over de grenzen van lichaamstaal, eindrapport campagne 'praat over seks' 
(Sensoa) 

 Beleidsplan ter preventie en bestrijding van geweld, pesten en ongewenst 

seksueel gedrag op school (Vl. Ministerie Onderwijs) 
 Oog voor seksuele identiteit. Gids voor hulpverleners met checklist 

(Holebifederatie vzw) 
 Zwijgen is zonde. Over seksuele en relationele vorming aan jongeren in 

multireligieuze en multiculturele groepen. 

 Praten over homorelaties in de basisschool. Onderzoek naar de houding 
van leerkrachten en directies. Scriptie door Peter Van Hove. 

 (Weg)wijs in de seks. Begeleidersboekje Sensoa 
 Ben jij ook op mij? Een boek over seks voor jonge kinderen. Sanderijn van 

der Doef 

 Seks en zo. Voor wie groeit en verandert en alles wil weten. Robbie H. 
Harris 

 Relationele en seksuele vorming. Handboek voor secundair onderwijs. 
Sensoa, 2011 

 Praten met kinderen en jongeren over seksualiteit en relaties. Gids voor 

ouders. Sensoa 

2. Drugs en verslaving 
 Alcohol, illegale drugs, medicatie en gokken, 2003-2004 (VAD) 
 Alcohol, illegale drugs, medicatie en gokken, 2005-2006 (VAD) 

 Cannabis door Dr. Pim Cuijpers (VAD) 
 Drugs in het jeugdhuis, hoe deal je ermee? (VAD) 

 Drugs in de jeugdbeweging, hoe deal je ermee? (VAD) 
 Partywise: trends in druggebruik in het uitgaansleven (VAD) 
 Dossier: Veilig feesten (VAD) 

 Dossier: Middelengebruik en suïcide (VAD) 
 SXTC, werken met jongeren rond relaties en seks, alcohol en andere 

drugs. (VAD) 
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3. Relaties en sociale vaardigheden 
 

 Rep en roer nr. 12, Nieuwe media en relaties (jeugd en seksualiteit) 
 Rep en roer nr. 21, Identiteit: puber (jeugd en seksualiteit) 

 Rep en roer nr. 7, Lichaamsbeeld en zelfvertrouwen bij jongeren (jeugd en 
seksualiteit) 

 Familie zonder grenzen. 50 vragen over het internationaal familiaal recht 

4. Kopzorgen 
 

 Dossier Weglopen: weg…van wat? (child focus) 

 Dossier Intrafamiliaal geweld bij kinderen, partners (ministerie van 
volksgezondheid) 

 Van aanval tot zelfverdediging. 250 tips voor je eigen veiligheid en die van 

je kinderen (Alain De Preter) 
 Kinderen en scheiding (kinderrechtencommissariaat) 

 Straatkinderen (koning Boudewijnstichting) 
 Krokodillentranen, omgaan met kinderen is omgaan met gevoelens (KJT) 
 Lang zullen we leven! 25 jaar Centrum ter preventie van Zelfmoord vzw 

 Preventie van depressie en zelfmoord. Verslagboek (Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap) 

 Halt aan agressie! Ideeënboek voor begeleid(st)ers in het jeugdwerk. Hilde 
Leonard 

 Maat in de shit 
 Spijbelen,…Preventie en aanpak: een praktische hulp voor het schoolteam. 
 Checklist, kinderen in afzondering. Kinderrechtencommissariaat 

5. Communicatie, jongerencultuur 
 

 Etnocommunicatie: communiceren met een multicultureel publiek 
 Smakers. Jongeren en cultuur 2006 (minsterie van jeugd) 

 Talkie Walkie, jongerensubcultuur (Acco, Ladda) 
 Game Over, over game en filmgeweld, over angst en onzekerheid (Garant) 

 De sluier opgelicht: Meisjes met en zonder hoofddoek in de klas. 
Handvaten voor leerkrachten en directies. 

 Mmm…methodieken en meer (Steunpunt Allochtone Meisjes en vrouwen) 

 Hulpverlening aan allochtone jongeren. Aspect uit de hulpverlening van het 
Ondersteuningsteam die een rol kan spelen in de crisishulpverlening. 

 Discriminatie Diversiteit. Jaarverslag 2010. Centrum voor Gelijkheid van 
kansen en voor racismebestrijding 
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6. Jeugdraad 
 

 Meer volk in de jeugdraad 
 Alles kan advieziger 

 Vergaderen 
 Fuiven 
 Toegankelijke jeugdhulpverlening: Deel 1 en deel 2 

 Nederlands tijdschrift voor Jeugdzorg. Jongereninformatie en 
adviesnetwerk 

 Eerste hulp voor jeugdleiders, EHBO. 
 Vriendschap als preventie. Evaluatieonderzoek van het project 

jeugdadviseurs in Vlaanderen. 

7. Varia 
 

 Jeugdlokalen en verkeersveiligheid, maak werk van een verkeersveilige 

omgeving van jeugdlokalen (2005) 
 Jongeren in cijfers en letters, bevindingen uit de JOP-monitor 1 (Lannoo) 

 De juridische positie van de minderjarige in de praktijk (UGA, 2010) 
 Het centrum in 2010. Jaarverslag algemene werking 2010. Centrum voor 

gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding 

 Alternatief rapport van de NGO’s over de toepassing van het internationaal 
verdrag inzake de rechten van het kind in België. 

 Vrind 2008. Vlaamse Regionale Indicatoren (Vlaamse overheid) 
 Een onderzoek naar de informatiebehoeften van kinderen, tieners en 

jongeren (Vlaams informatiepunt jeugd) 

 Meervoudig gekwetsten. Contextuele hulpverlening aan maatschappelijk 
kwetsbare mensen. 

 Wanneer alles uitzichtloos lijkt. Het luisterend oor van Tele-Onthaal, Chris 
de Ketelbutter. 

 Niet zomaar. Over vrijwilligerswerk in Vlaanderen anno 2003 

 Wereldcentrum vzw Vorming tot Wereldburgerschap, activiteiten voor het 
jeugd- en volwassenenwerk. 2005-2006 

 Uitdagen en motiveren. Pijlers voor bruggen naar een betere doorstroming 
in het onderwijs. 
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VORMINGSMATERIAAL 

1. Seksualiteit 
 

 (Weg)wijs in de seks 
 

Doelgroep: jongeren tussen 12 en 18 jaar 
Doel:  jongeren op een leuke manier 

informeren over relaties, seksualiteit en veilig vrijen  
Aantal deelnemers: zelf te bepalen 

Aantal begeleiders: min. 1 
Duur: zelf te bepalen 
Werkvorm: video + handleiding 
 

 

 Aidsbekerspel 
 

Doelgroep: 15 jaar en ouder, jongeren met 

basiskennis Hiv 
en Aids 

Doel: bewust worden van de kans op HIV 
besmetting 
Aantal deelnemers: min. 10  

Aantal begeleiders: min. 1  
Duur: ong. 50 min. 

Nabespreking: minimum 30 min 
Werkvorm: rollenspel + nabespreking 

 

 Je zou er aids van krijgen 
 

 

Doelgroep: jongeren van 16 tot 21 jaar 
Doel: aidspreventieprogramma 
Aantal deelnemers: zelf te bepalen 

Aantal begeleiders: min. 1 
Duur: afhankelijk van gebruikte methodieken  

Werkvorm: stellingen, groepsgesprek, 
condoomdemonstratie,… 
 
 
 

 

 Leven met HIV  
 

Doelgroep: jongeren van 16 tot 21 jaar 
Doel: jongeren bewust maken van de hiv- en  

aidsproblematiek 
Aantal deelnemers: zelf te bepalen 

Aantal begeleiders: min. 1 
Duur: duur dvd 19 minuten 

Werkvorm: Dvd met 6 getuigenissen en  
achtergrondinformatie  
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 Doe-doos 
 

Doelgroep: meisjes tussen 12 en 18 jaar 

Doel:  meisjes informatie geven over gezondheid, 
seksualiteit en hun weerbaarheid vergroten 

Aantal deelnemers: max. 12 
Aantal begeleiders: 1 tot 2 begeleiders 
Duur: 1 uur  

Werkvorm: ‘No body is perfect’ en het ‘Grote Seks –en 
verkeringsspel’ 

 
 

 Sexplorer 
 
Doelgroep: vanaf  12 jaar 

Doel: jongeren op een interactieve manier informeren 
over liefde en seksualiteit 

Aantal deelnemers: individueel of in groep aan de 
computer 
Aantal begeleiders: min. 1 

Duur: hangt af van de doelstelling en de begeleiders  
Werkvorm:  CD-rom met 400 quiz-vragen, verslavend 

spel, 9 uitgewerkte thema's, het sekswoordenboek en 
een adressenboek 

 
 
 

 Homo-hetero-bi kwartet (2) 
 

Doelgroep: jongeren vanaf 17 jaar 
Doel: jongeren leren open staan voor verschillende 
aspecten  

van hetero- homo en biseksualiteit. 
Aantal deelnemers: min. 3 

Aantal begeleiders: min. 1 
Duur: 1 tot 1.5 uur  
Werkvorm: kwartetspel 
 

 
 

 Ik weet wie ik ben 
 

Doelgroep: jongeren vanaf 12 jaar 
Doel: jongeren leren open staan voor homoseksualiteit. 

Aantal deelnemers: zelf te bepalen 
Aantal begeleiders: min. 1 

Duur: afhankelijk van gebruikte methodieken  
Werkvorm: educatieve map,brainstorm, stellingen, 
kaartspel,… 
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 Sam en Lisa 
 

Doelgroep: jongeren  

Doel: het thema ‘holebi’ bespreekbaar maken, 
jongeren de kans geven hun mening en 

gevoelens daarrond  te verwoorden 
Aantal deelnemers: afhankelijk van de 
gekozen werkvorm 

Aantal begeleiders: min. 1 
Duur: video 34 minuten 

Werkvorm: video+handleiding 
 

 

 Op weg naar een holebivriendelijke school 
 
 

Doelgroep: leerkrachten, CLB-medewerkers  

Doel: het thema bespreekbaar maken, 
ontwikkelen van een positief klimaat rond holebi 
op school.  

Aantal deelnemers: afhankelijk van de 
gekozen werkvorm 

Aantal begeleiders: min. 1 
Werkvorm: lessenpakket met 
achtergrondinformatie en diverse methodieken 

 

 Shalimar 
 

Doelgroep: jongeren vanaf 14 jaar  

Doel: de interculturele dialoog rond relaties en 
seksualiteit bevorderen.  
Aantal deelnemers: minimum 6,  maximum 24 

Aantal begeleiders: min. 1 
Werkvorm: bordspel (discussies, doe-opdrachten,…) 

waarbij jongeren relatiebemiddelaars zijn tussen 2 
fictieve leeftijdsgenoten.  

 

 Idriss  
 

Doelgroep: jongeren, ook geschikt voor 
nieuwkomers en  

anderstaligen   
Doel: voorlichtingspakket seksuele gezondheid   
 (anticonceptie, eerste keer,…) 

Aantal deelnemers: afhankelijk van de gekozen 
werkvorm 

Aantal begeleiders: min. 1 
Werkvorm: lessenpakket met 
achtergrondinformatie, grote  

visualisaties en diverse methodieken 
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 De anticonceptiekoffer  
 

 

Doelgroep: kinderen, jongeren  
Doel: materiaal om jongeren voor te lichten over 

vruchtbaarheid en anticonceptie 
Aantal deelnemers: kan individueel of in groep 

gebruikt worden 
Aantal begeleiders: min. 1 
Werkvorm: verschillende soorten anticonceptie en 

een handleiding.  
 

 

 Werkmap Goede Minnaars   
 

 

Doelgroep:  leerkrachten, jeugdwerkers, CLB-

medewerkers, begeleiders…  
Doel: interactieve relationele en seksuele vorming 

voor jongeren  
Aantal deelnemers: afhankelijk van gekozen 
werkvorm  

Aantal begeleiders: min. 1 
Werkvorm: werkmap met 80 werkvormen en 

achtergrondinformatie. 
 

 Werkmap ‘k Zag 2 beren    
 

Doelgroep: leerkrachten, CLB-medewerkers, 

begeleiders,..  
Doel: interactieve relationele en seksuele vorming 

voor  
kinderen en kleuters   
Aantal deelnemers: afhankelijk van gekozen 

werkvorm  
Aantal begeleiders: min. 1 

Werkvorm: werkmap met werkvormen en  
achtergrondinformatie . 

 
 

 Pakket Hup-Ado 
 

 

Doelgroep:  jongeren uit het middelbaar onderwijs 
Doel: preventie van baarmoederhalskanker, 
informatie rond  

SOA, veilig vrijen, eerste keer,…  
Aantal deelnemers: niet van toepassing 

Aantal begeleiders: min. 1 
Werkvorm: educatieve CD-roms, brochure, info-DVD 
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 Mond vol tanden 
 

Doelgroep: begeleiders uit het jeugdwerk 
Doel: begeleiders een houvast bieden voor het 

omgaan met  
seksueel getinte situaties in het jeugdwerk.  
Aantal deelnemers: niet van toepassing 

Aantal begeleiders: niet van toepassing 
Werkvorm: achtergrondinformatie, werkvorm om te 

leren  
gepast  reageren, aanzetten voor het maken van 
regels, afspraken, een visie rond relaties en  

seksualiteit 
 

 Prinsessen en players 
 

Doelgroep: jongeren 4de tot 6de middelbaar 
Doel: jongeren informeren over de invloed van 
stereotiepen en  

rolpatronen, bewustwording  
Aantal deelnemers: niet van toepassing 

Aantal begeleiders: min 1 
Werkvorm: interactief dvd-spel, educatieve 
spelvormen    

 

 Het Vlaggensysteem 
 

Doelgroep:  begeleiders, jeugdwerkers, opvoeders,… 

Doel: omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag 
van  
kinderen en jongeren  

Aantal deelnemers: niet van toepassing 
Werkvorm: draaiboek, tekeningen, cd-rom    

 
 

 Open en Bloot 
 
Doelgroep: Jongeren 

Doel: Informatie weergeven over seksueel gedrag 
(voortplanting,    masturbatie, orale seks, versieren en 

verleiden,… 
Aantal deelnemers: Niet van toepassing 
Werkvorm: Video’s 
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 Gender in de blender 
 

Doelgroep: Jongeren uit het secundair onderwijs 
Doel: Jongeren informeren en sensibiliseren over 
genderdiversiteit en transgender 

Aantal deelnemers: Niet van toepassing 
Werkvorm: 23 oefeningen waaruit de leerkracht kan kiezen 

naargelang  de doelstelling, de doelgroep en de context. Het 
materiaal is concreet uitgewerkt en onmiddellijk beschikbaar. 

 

 E cards 
 

Doelgroep: 12+ 
Doel: Spelenderwijs meer leren over relaties, seksualiteit en 
nieuwe media 

Aantal deelnemers: Afhankelijk van de spelvorm (minimum 
4) 

Spelduur: 90 minuten of meer 
Werkvorm: In teams opdrachten vervullen aan de hand van 

kaarten. 
 

 Vrijstraat 16 
Doelgroep: Jongeren vanaf 16 jaar 
Doel: Een spel om kennis, vaardigheden en attitudes 

rond vrijen te introduceren bij jongeren van 16 jaar en 
ouder 
Aantal deelnemers: Spelbordvariant: max. 15 

personen; dobbelsteenvariant: max. 15 personen; 
speelterreinvariant: 10-30 personen. 

Spelduur: 2 uur 
Werkvorm: Achtergrondinformatie, spelbord, 2 

dobbelstenen, kamerbordjes, krant, kaartjes 
voorbehoedmiddelen, maagdenvliessjabloon 

2. Drugs en verslaving 
 

 Druglinkspel 
 

Doelgroep: vanaf 14 jaar 
Doel:  productinformatie geven binnen een 

ruimere vorming rond drugs en genotsmiddelen 
Aantal deelnemers: individueel of in groep 

Aantal begeleiders: min. 1 (met enige 
achtergrondkennis  
over drugs) 

Duur: speluitleg + spel :30 min, nabespreking: 
minstens 

minuten 
Werkvorm: kaartspel 
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 Drugs ingeblikt 

 
Doelgroep: vanaf 15 jaar 

Doel:  thema’s zoals drugs, druggebruik en 
drugspreventie bespreekbaar maken in een groep. 

Aantal deelnemers: zelf te bepalen 
Aantal begeleiders: min. 1 

Duur: zelf te bepalen 
Werkvorm: fotomethodiek, stellingenspel in 
verschillende varianten 
 

 

 SLIK 
 

Doelgroep: vanaf 14 jaar 
Doel:  jongeren inzake drugs kritisch laten 

kijken naar hun leefwereld (imago, opkomen voor 
zichzelf, groepsdruk,...) 

Aantal deelnemers: zelf te bepalen 
Aantal begeleiders: min. 1  
Duur: zelf te bepalen 

Werkvorm: CD-rom en werkmap 
 

 

 Uch-spel (4) 
 
 

Doelgroep: 12 tot 16 jaar 
Doel: jongeren informeren over roken en roken 

bespreekbaar maken 
Aantal deelnemers: 3 à 7 spelers 
Aantal begeleiders: min. 1  

Duur: zelf te bepalen 
Werkvorm: kwartetspel 
 

 
 

 Zwart op wit 
 

Doelgroep: jongeren vanaf 14 jaar 
Doel: jongeren aanzetten tot discussie rond 

druggebruik en  
         bespreekbaar maken 

Aantal deelnemers: zelf te bepalen 
Aantal begeleiders: min. 1  
Duur video: 20 min. 

Werkvorm: video met meningen van jongeren + 
handleiding 
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 Hip zonder trip 

 
Doelgroep: jongeren vanaf 14 jaar 

Doel: druggebruik bespreekbaar maken, 
informeren 

Aantal deelnemers: min. 8, max. 32 
Aantal begeleiders: 2 à 4  

Duur: halve dag 

Werkvorm: actief buitenspel met denk- en doe 
activiteiten 
 

 

 Al Cordelia edupakket 
 

Doelgroep:  jongeren vanaf 14 jaar 

Doel: werken met jongeren rond alcohol en 
alcoholpops 

Aantal deelnemers: afhankelijk van de gekozen 
werkvorm 
Aantal begeleiders:  min. 1 

Duur: afhankelijk van gekozen werkvorm 
Werkvorm: strips + werkmap 
 

 

 BLUFF! 
 

Doelgroep: Jongeren tussen 14 en 18 jaar 

Doel:  jongeren alert maken voor de gevaren van 
overmatig gokken 

Aantal deelnemers: niet van toepassing 
Aantal begeleiders: 1 begeleider 
Werkvorm: pedagogisch dossier, educatief 

gezelschapsspel, kortfilm 
 

 You drive me crazy 
 

Doelgroep: Jongeren van 15 tot 20 jaar 
Doel: In nuchtere toestand ervaren hoe het is om 
onder invloed achter het stuur te zitten 

Werkvorm: CD-rom 
 
 
 

 

 Boodschap in een fles voor eerstelijns hulpverleners 
 

Doelgroep: Huisarts, bedrijfsarts, OCMW- medewerker, 
CAW- medewerker,… 

Doel: Een handig hulpmiddel om problematisch 
alcoholgebruik bespreekbaar te maken. 

Aantal deelnemers: Niet van toepassing 
Werkvorm: CD-rom 
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3. Relaties en sociale vaardigheden 
 

 De Contactdoos 
 

Doelgroep: Jongeren tussen 15 en 18 jaar 
Doel:  communicatie tussen jongeren en ouderen 

bevorderen 
Aantal deelnemers: min. 4 deelnemers 

Aantal begeleiders: 1 begeleider 
Duur: min. 1 uur 
Werkvorm: stellingen - en discussiespel 
 

 

 Hujambo 
 

Doelgroep: vanaf 15 jaar 

Doel: stilstaan bij eigen waarden en normen 
Aantal deelnemers: zelf te bepalen 

Aantal begeleiders: min. 1 
Duur: afhankelijk van de gekozen waarden en 
werkvormen 

Werkvorm: uit te kiezen afhankelijk van de gekozen 
waarden 

 

 OH-spel 
 

Doelgroep: vanaf 14 jaar, volwassenen 

Doel: vertrouwen, begrip en creativiteit tot stand 
brengen tussen de spelers 

Aantal deelnemers: 2 tot 12 
Aantal begeleiders: 1 
Duur: 1 tot 1.5 uur 

Werkvorm: kaartspel 
 
 

 

 Kimba 
 

Doelgroep: vanaf 12 - 16 jaar 

Doel: Kimba is een hulpmiddel om in een groep tot 
een open  

gesprek te komen 
Aantal deelnemers: 6 à 8 spelers 
Aantal begeleiders: min. 1 

Duur: 1 uur per reeks (er zijn 2 reeksen) 
Werkvorm: ganzenbord, discussieronde,... 
 

 



Infotheek: brochure JAC 

Jeugdcentrum Jotie [Geef tekst op] 25 

 

 Kwaliteitenspel 
 

Doelgroep: afhankelijk van de spelvorm, 12 - 18 
jaar, volwassenen 
Doel: Inzicht verkrijgen in eigen kwaliteiten en 

functioneren 
Aantal deelnemers: afhankelijk van de spelvorm 

Aantal begeleiders: min. 1 
Duur: afhankelijk van de spelvorm 
Werkvorm: 20 verschillende spelvormen staan in de 

handleiding beschreven eventueel kan de begeleider 
een eigen spelvariant maken 

 

 Persona 
 

 

Doelgroep: vanaf  14 jaar 
Doel: leren kijken naar de wereld door ogen van 

anderen 
Aantal deelnemers: onbeperkt 
Aantal begeleiders: min. 1 

Duur: afhankelijk van de gekozen methodiek 
Werkvorm: kaartspel 
 

 

 Vriendschap als preventie 
 

Doelgroep: Jeugdadviseurs 

Doel: Richtlijnen om met het project jeugdadviseurs te 
werken 

Aantal deelnemers: Niet van toepassing 
Werkvorm: Map met verschillende methodieken zoals 
kennismakingsspelen, groepsgroei, rollen van de 

jeugdadviseur, thematische oefeningen, energizers, active 
reviewing en evaluatieoefeningen. Er staat bij elke methodiek 

telkens aangegeven wat nodig is voor het spel, hier moet je 
dan zelf voor zorgen. 

 

 De axenroos van Cuvelier 
 

Doelgroep: afhankelijk van de gebruikte methode 
Doel: Stilstaan bij de interacties tussen mensen. 

Nagaan welke reactie jouw gedrag kan uitlokken 
Aantal deelnemers: Max. 15 
Werkvorm: Een houten axenroos 
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 Door het Lint 
 

Doel: Inzicht bieden in de opbouw van kwaadheid 
en de     agressie die hierdoor kan ontstaan.  
Aantal deelnemers: Afhankelijk van de 

gebruikte methodiek 
Aantal begeleiders: 1  

Duur: Te kiezen 
Werkvorm: werken aan de hand van een 
kwaadheidsthermometer en 4 soorten kaarten.  
 

 

4. Kopzorgen 
 

 Gelukkig zijn 
 

Doelgroep: min. 13 - max.19 
Doel: jongeren laten stilstaan bij hun geluk en op 

zoek te gaan waarin dit zich uit.  
Aantal deelnemers: afhankelijk van de gekozen 

werkvorm 
Aantal begeleiders: min. 1 
Duur: afhankelijk van de gekozen werkvorm 

Werkvorm : vormingsmap met onderwerpen zoals 
thuis,  

school, vrienden, zelfhulp, vriendendienst,zelfmoord, 
… 
 

 En wat met zelfmoord? 
 
 

Doelgroep: jongeren vanaf 15 jaar 

Doel: zelfmoord bespreekbaar maken, informeren over de  
verschillende aspecten 
Aantal deelnemers: min. 6, max. 15  

Aantal begeleiders: min. 1 vormingsmomenten 
Werkvorm: info- en werkpakket met brainstorm, 

groepsdiscussies, vooroordelen, inleefoefeningen,… 
 
 
 
 

 

 FF down  
 

Doelgroep: jongeren tussen 15 en 18 jaar 

Doel: bespreekbaar maken van je niet goed in je vel 
voelen, depressieve gevoelens  
Aantal deelnemers: min. 5 max. 15 

Aantal begeleiders: min. 1 
Duur: afhankelijk van gekozen methodiek 

Werkvorm: werkmap met methodieken, folders en 
boek ‘Spiegelschrift’ 
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 Help 
 
Doelgroep: vanaf 14 jaar 

Doel: jongeren laten kennis maken met de 
hulpverlening 

Aantal deelnemers: 3 tot 12 spelers  
Aantal begeleiders: min. 1 
Duur: 2.30 uren, afhankelijk van gekozen werkvorm 

Werkvorm: bordspel 
 
 

 

 Vuil Spel 
 
Doelgroep: vanaf 15 jaar 

Doel:  jongeren bewust maken van 
mechanismes van  

            intimidatie, geweld, grensoverschrijdend 
gedrag 
Aantal deelnemers: zelf te bepalen  

Aantal begeleiders: min. 1 
Duur: video: 45 min, scènes te kiezen, afhankelijk 

van nabespreking 
Werkvorm: video + oefeningenboekje 
 

 

 Mikpunt 
 

Doelgroep: jongeren van 12 tot 16 jaar  

Doel: verschillende vormen van geweld bespreekbaar 
maken (thema’s: geweld in het verkeer, seksueel 
geweld, vandalisme, geweld op school, geweld op 

massamanifestaties)  
Aantal deelnemers: zelf te bepalen  

Aantal begeleiders: min. 1 
Werkvorm: video, handboek, didactische mapjes en 
werkbladen 
 

 

 SOS conflict! 
 

Doelgroep: jongerenwerkers, begeleiders, 
opvoeders, leerkrachten  
Doel: kinderen en jongeren leren omgaan met 

verschillen 
Aantal deelnemers: zelf te bepalen  

Aantal begeleiders: min. 1 
Werkvorm: cd-rom met educatief materiaal, 
theoretische achtergrond 
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5. Alleen gaan wonen, schoolverlater 
 

 Op Eigen benen 
 
 

Doelgroep: jongeren vanaf 17 jaar 
Doel: Verwerven van informatie, trainen van 

vaardigheden, aanzetten tot reflectie en 
discussie. 

Aantal deelnemers: min. 2, max. 15 
Aantal begeleiders: min. 1 
Duur: afhankelijk van de gekozen werkvorm 

Werkvorm: kwartetspel dat zowel individueel 
als in 

groep kan gebruikt worden. 
 

 Op Eigen benen  
 

Doelgroep: vanaf 16 jaar 

Doel:  jongeren ondersteunen zodat ze 
bewust en kritisch kunnen handelen op hun weg 

naar zelfstandig wonen. Dat ze de nodige 
vaardigheden kunnen trainen om op eigen benen te 
staan 

Aantal deelnemers: afhankelijk van de gekozen 
werkvorm 

Aantal begeleiders: min. 1 
Duur: afhankelijk van de gekozen werkvorm 
Werkvorm:  de map is onderverdeeld in 8 

thema's. Bij elk thema zijn verschillende creatieve 
werkvormen uitgewerkt 

 

 
 

 Wat nu? 
 
 

Doelgroep: jongeren vanaf 17 jaar 
Doel: jongeren informeren over alleen wonen, 
afstuderen, werken. 

Aantal deelnemers: individueel of in groep 
Aantal begeleiders: min. 1 

Duur: afhankelijke van gekozen methodiek of 
onderwerp de op CD-rom 
Werkvorm: CD-rom + werkmap 
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 Laat je gelden! 

Doelgroep: Jongvolwassenen (een diverse 
samengestelde groep is een positieve factor) 
Doel: Preventie van schulden bij 

jongvolwassenen aan de start van hun 
zelfstandig leven 

Aantal deelnemers: Zelf te kiezen, een 
divers samengestelde groep is een positieve 
factor. 

Aantal begeleiders: Min.1 
Duur: Gemiddeld 6 sessies van gemiddeld 3u 

+ daarbij een infomoment en eventueel een 
afsluitende activiteit.  

Werkvorm: Cd-rom, spelbord, spelmateriaal, boekjes met informatie 
 

6. Diversiteit en verdraagzaamheid 
 

 Rafa rafa 
 

Doelgroep: vanaf  12 jaar 
Doel:  de deelnemers leren begrip opbrengen 
voor het ‘eigene’ van vreemde culturen en inzicht 

krijgen in het ‘vreemde’ van de eigen cultuur  
Aantal deelnemers: min. 12 - max. 40 

deelnemers 
Aantal begeleiders: min. 2 
Duur: min. 2 uur 

Werkvorm: inleefspel 
 

 Mie & Mo kaartspel 
 

Doelgroep: kinderen en jongeren 
Doel: Kinderen en jongeren laten stilstaan bij 
diversiteit en verdraagzaamheid. 

Aantal deelnemers: afhankelijk van de gekozen 
spelvorm 

Duur: afhankelijk van de gekozen spelvorm 
Aantal begeleiders: 1  
Duur: afhankelijk van de gekozen spelvorm 

Werkvorm: kaartspel met instructieboekje 
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 Shalimar 
 
Doelgroep: jongeren vanaf 14 jaar  

Doel: de interculturele dialoog rond relaties en 
seksualiteit bevorderen.  

Aantal deelnemers: minimum 6,  maximum 24 
Aantal begeleiders: min. 1 
Werkvorm: bordspel (discussies, doe-

opdrachten,…) waarbij jongeren 
relatiebemiddelaars zijn tussen 2 fictieve 

leeftijdsgenoten met diverse culturele achtergrond. 

 

 
 Mmmmm…Methodieken en meer  

 

Doelgroep:  begeleiders, jongerenwerkers die 
werken met allochtone jongeren 

Doel: werken met allochtone jongeren rond relevante 
jongerenthema’s 

Aantal deelnemers: niet van toepassing 
Aantal begeleiders: min. 1 
Werkvorm: bundel met achtergrondinformatie en 

methdodieken 
 

7. Varia 
 

 Route 28 
 

Doelgroep: vanaf 15 jaar 
Doel: de algemene kennis van jongeren m.b.t. de 

individuele        lidstaten van het huidige en 
toekomstige Europa te toetsen en     te vergroten 
Aantal deelnemers: 2 spelers of 2 spelersgroepen 

Aantal begeleiders: min. 1 
Duur: max. 2 uur 

Werkvorm: bordspel 
 

 Feestles 
 

Doelgroep: lokale jeugdrader, jeugdconsulent of 

jeugdwerker 
Doel: Met dit pakket knutsel je in een handomdraai 

een infomoment in elkaar over de organisatie van 
fuiven 
Aantal deelnemers: niet van toepassing 

Aantal begeleiders: min. 1 
Werkvorm: achtergrondinformatie over alle thema’s 

die aan bod komen, spelkaarten, methodiek 
‘Tijdslijn’, methodiek ‘Feestregelkwartet’, methodiek 
‘Goed of fout Quiz’, methodiek ‘Stellingenspel’ 

 

http://www.steunpuntjeugd.be/index.php?a=item/view/2527
http://www.steunpuntjeugd.be/index.php?a=item/view/2541
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 Clicksafe de juiste click 
 

Doelgroep: kinderen uit de 3de graad lager 

onderwijs  
Doel: kinderen leren op een veilige en leuke manier 

omgaan met internet, uitnodigen tot kritisch denken 
Aantal deelnemers: 12 tot 25 spelers 
Aantal begeleiders: min. 1 

Duur: min. 100 minuten 
Werkvorm: doe-opdrachten, discussievragen, 

kennisvragen 
 

 Reanimeren en defibrilleren 
 
 

Doelgroep: Iedereen die wil leren reanimeren 
Doel: Leren reanimeren 

Aantal deelnemers: Niet van toepassing 
Werkvorm: DVD en een praktijkgerichte gids 
 
 

 


