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Het JAC is een deelwerking van CAW Zuid-West-Vlaanderen.
Een CAW is een centrum Algemeen Welzijnswerk, erkend door het 
Vlaams ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 
Een CAW biedt deskundige hulpverlening aan mensen met       
vragen en problemen. Iedereen kan er terecht met om het even 
welke welzijnsvraag.

Het JAC stelt volgende algemene doelstellingen 
voorop bij vormings- en preventieactiviteiten:
        
•	 Jongeren correct informeren rond een bepaald 

thema zodat ze bewust keuzes kunnen maken. 

•	 Jongeren vaardigheden bijbrengen om risicoge-
drag te voorkomen.

•	 Jongeren een kans geven tot uitwisseling rond 
thema’s die hen aanbelangen.

•	 Jongeren laten stilstaan bij en nadenken over 
eigen gedrag, waarden en normen.



Werkwijze en afspraken Voorstelling JAC
Check bij de (klas)groep of er nood is 
aan een vorming rond het thema en wat 
de verwachtingen zijn.

Vraag minimum 2 maand op voorhand 
de vorming aan.

De aanvraag wordt op het eerstvol-
gende team besproken. De aanvrager 
wordt telefonisch of via e-mail op de 
hoogte gehouden. 
 
Een vormingsmoment vraagt dat 
jongeren ‘zich veilig voelen’ binnen 
een groep. We benadrukken dit door 
het aantal deelnemers te beperken tot 
één (klas)groep. Indien de groep uit 
meer dan 20 deelnemers bestaat, moet 
de groep opgesplitst worden.

Naargelang de vraag kan de klasgroep 
beslissen of ze al dan niet de aanwe-
zigheid van  hun leerkracht/begeleider 
wensen. Indien de aanvrager tijdens de 
vorming aanwezig blijft, vragen wij dat 
hij/zij een participerende rol aanneemt. 

Elke vorming wordt ingeleid door 
een korte voorstelling van het JAC. 

De vorming gaat liefst door in een 
ruim	 lokaal	 met	 (flipover)bord,	 PC	
(met MS Powerpoint, een USB-station, 
DVD-speler en speakers) en projector.

De betaling gebeurt na ontvangst van 
de factuur via overschrijving
 

“Het JAC is een ambulante dienst die ernaar streeft jongeren te 
informeren rond allerhande thema’s via laagdrempelig onthaal. 
In het JAC kan je gratis, anoniem en zonder afspraak terecht. “

Advies en begeleiding

Jongeren kunnen eveneens 
vrijblijvend in het JAC te-
recht voor advies. Eerst 
luisteren wij naar het ver-
haal om daarna samen met 
de jongere op zoek te gaan 
naar mogelijke oplossingen 
voor het probleem. Indien 
de hulpvrager nood heeft 
aan meer gespecialeerde 
hulp, verwijzen we door. 

Vorming en preventie

Het JAC wil zoveel mogelijk 
jongeren informeren rond 
allerlei thema’s waarmee ze 
in contact (kunnen) komen. 
De vormingsactiviteiten en 
preventieprojecten richten 
zich naar alle jongeren en 
zijn steeds gekoppeld aan de 
functies van informatie en 
advies. Het JAC kan onder-
steuning bieden bij de voor-
bereiding van een activiteit  
en/of je kan beroep doen op 
onze uitleendienst. 

Informatie

Het JAC beschikt over fol-
ders, brochures, boeken, 
tijdschriften, krantenartikels  
die kunnen uitgeleend of 
meegenomen worden. Het 
folderbestand is gebaseerd 
op kwalitatieve selecties 
door het Jongeren Informa-
tie Punt (JIP). Deze informa-
tie gaat over wat jongeren 
bezig houdt zoals relaties en 
seksualiteit, hun rechten en 
plichten, vrije tijd,.. Jongeren 
kunnen in het JAC gratis in-
ternet gebruiken. 

De werking van het JAC bestaat uit 3 pijlers:



jac in een notendop

Het JAC wordt op een interactieve manier 
voorgesteld door middel van een gevarieer-
de quiz met powerpoint-presentatie en een 
rondleiding in het JAC. 
  
Tijdens de quiz maken de jongeren kennis met 
de meest courante vragen en probleemsitua-
ties waarmee het JAC geconfronteerd wordt.  
De drempel om naar het JAC toe te stappen 
wordt verlaagd.

Voorwaarde: Het is aangewezen dat de 
voorstelling plaatsvindt in het JAC.

    Duur: Minimum 1 uur
Kostprijs: Gratis

Doelgroep: Alle jongeren vanaf 12 jaar
Aantal: 6-20 deelnemers

op vrijersvoeten

We willen jongeren meer weerbaar ma-
ken en ook correcte informatie meegeven. 
Op vrijersvoeten bestaat uit twee delen. 
Eerst krijgen de jongeren informatie over 
veilig vrijen, voorbehoedsmiddelen en soa’s.  
Daarna wordt er stilgestaan bij hun persoonlij-
ke beleving, waarden en normen, vooroordelen 
en vragen rond relaties en seksualiteit. 
De inhoud van de vorming wordt al-
tijd aangepast aan de leeftijd van de groep.

Duur: Minimum 2 lesuren
Kostprijs: € 45 / vorming 
€ 0,33 / km of de kostprijs van het openbaar 
vervoer.

Doelgroep: Alle jongeren vanaf 12 jaar
Aantal: 6-20 deelnemers

Relaties en seksualiteit openlijk be-
spreken blijft moeilijk, ook voor jon-
geren. Nochtans hebben net zij hier-
over vaak vragen en twijfels. Daarom 
vinden we het belangrijk om het the-
ma bespreekbaar te maken. Zo krij-
gen ze vaardigheden mee om verder 
te kunnen groeien in hun (seksuele) 
relaties. 



omgaan met 
genotmiddelen

Aan de hand van een reportage over het ontwenningscentrum ‘De 
Sleutel’ leren de leerlingen wat een verslaving is.  We staan stil bij 
verschillende oorzaken, de ontwikkeling en mogelijke oplossingen 
bij verslavingen. 
De leerlingen krijgen de antwoorden niet voorgeschoteld. Ze wer-
ken als groep samen en zoeken naar antwoorden door gebruik te 
maken van hun eigen referentiekader. Ze gaan de confrontatie aan 
met eigen (voor)oordelen met als doel een juister beeld over een 
verslaving te ontwikkelen. 

Duur: Elke module duurt 1 lesuur
Kostprijs: € 22,5 / module  
Scholen die voor een 3e module kiezen krijgen deze gratis
€ 0,33 / km of de kostprijs van het openbaar vervoer.

Nooit meer of ooit weerModule 3: 

Doelgroep: Alle jongeren vanaf 12 jaar
Aantal: 6-20 deelnemers

De	leerlingen	worden	geprikkeld	door	foto’s,	filmfragmenten	en	stellin-
gen die hen aan het denken zetten. Er wordt een groepsgesprek rond 
drugs en druggebruik uitgelokt. Er is ruimte om hun eigen mening, erva-
ringen, waarden en normen uit te drukken. 

babbelkickModule 2: 

De leerlingen worden door middel van een 
quiz en beeldmateriaal geïnformeerd over de 
werking en risico’s van verschillende drugs. 
Verkeerde opvattingen over drugs worden 
weggewerkt. Tijdens de vorming wordt er 
aandacht besteed aan de vragen die leerlin-
gen hebben over middelen en hun risico’s.

drugtestModule 1: 

De vorming bestaat uit 3 modules. Elke module 
vertrekt vanuit een eigen doelstelling en aanpak.  
Scholen gevestigd in Kortrijk kunnen 1 of meer-
dere modules kiezen.  Scholen die in een andere 
gemeente of stad gevestigd zijn kunnen 2 of 3 
modules aanvragen.

Modules:



Wwweerbaar.com

Stel je eens voor... Een leven zonder 
internet, gsm, facebook of YouTube. 
Voor velen van ons is dit ondenkbaar. 
Maar weten we wel hoe we moeten 
omgaan met deze nieuwe media?

Hoeveel geven we van onszelf bloot 
op het wereldwijde web? Wat is net-
etiquette? En wat met cyberpesten? 
Deze en nog een heleboel andere vra-
gen komen aan bod. 
Een wwworkschop rond media-weer-
baarheid.

Benodigdheden: 5 PC’s met internet, 
waarvan 1 met beamer, mogelijkheid 
tot projecteren, PC-speakers, ruim lo-
kaal. 

Duur: Minimum2 lesuren
Kostprijs: € 45 / vorming 
€ 0,33 / km of de kostprijs van het 
openbaar vervoer.

Op eigen benen

Voor veel jongeren brengt het op ei-
gen benen staan tal van vraagtekens 
met zich mee. Met deze vorming wil-
len we wat duidelijkheid in de chaos 
scheppen en hen mee op weg helpen 
in hun zoektocht naar zelfstandigheid. 

Verschillende aspecten kunnen aan 
bod komen: budgettering, papier-
winkel, woonmarkt, huishoudelijke 
vaardigheden, eigen keuzes ma-
ken, ondersteunende diensten...

Aan de hand van interactieve me-
thodieken en spelen maken jongeren 
kennis met het op eigen benen staan.
 

Duur: Minimum 2 lesuren
Kostprijs: € 45 / vorming
€ 0,33 / km of de kostprijs van het 
openbaar vervoer.

Doelgroep: Alle jongeren vanaf 12 jaar
Aantal: 6-20 deelnemers

Doelgroep: Alle jongeren vanaf 16 jaar
Aantal: 6-20 deelnemers



Gelukkig zijn...

‘Wat maakt jou gelukkig?’ Vertrek-
kende vanuit deze centrale vraag gaan 
we samen met de jongeren op zoek 
naar antwoorden, tips en weetjes. We 
wisselen ideeën en ervaringen uit, en 
leren gaandeweg hoe we ons geluk 
kunnen in stand houden of zelfs ver-
groten. Geen pasklaar antwoord maar 
wel een zoektocht naar het geluk...

Pesten

We willen jongeren stimuleren om hun 
geluk en ongeluk met anderen te delen, 
maar hen daarnaast ook info en vaardig-
heden aanbieden om hun eigen proble-
men aan te pakken én anderen te helpen.

Duur: Minimum 2 lesuren
Kostprijs: € 45 / vorming 
€ 0,33 / km of de kostprijs van het open-
baar vervoer

Doelgroep: Alle jongeren vanaf 12 jaar
Aantal: 6-20 deelnemers

Doelgroep: Alle jongeren vanaf 12 jaar
Aantal: 6-20 deelnemers

Pesten is een bijzonder 
complex gegeven. Daarom ook 
dat het vaak niet eenvoudig is 
om dit aan te pakken. In deze 
vorming gaan we dieper in op 
het onstaan van pestgedrag, 
de gevolgen en hoe je er het 
beste op kan reageren.

Hierbij komen alle betrokken 
partijen aan bod. We staan ook 
even stil bij het fenomeen cy-
berpesten. De vorming bestaat 
uit een stukje theorie, aange-
vuld	 met	 filmfragmenten,	 een	
brainstormoefening en een 
quiz.

Duur: Minimum 2 lesuren
Kostprijs: € 45 / vorming 
€ 0,33 / km of de kostprijs 
van het openbaar vervoer



Sociale vaardigheden

In deze training leren de deelnemers wat sociale vaardigheden zijn, waar ze 
zelf nog nood aan hebben en een aantal eenvoudige ‘trucs’ om hun gamma 
te vergroten. De training is opgebouwd aan de hand van kleine stukjes theo-
rie, afgewisseld met oefeningen. De nadruk ligt sterk op de praktijk, waarbij 
we onder andere werken aan waarneming, oogcontact maken, een goede 
lichaamshouding,...

Deze initiatietraining is een actieve vorming die bruikbare handvaten aan-
reikt zodat jongeren sterker staan in hun dagelijkse contacten. 

Deze vorming vereist motivatie van de deelnemers. Dit kan de training al 
dan niet doen slagen. Controleer dus eerst bij de groep of ze bereid zijn te 
werken aan hun sociale vaardigheden voordat u deze vorming aanvraagt.

Duur: Minimum 2 lesuren
Kostprijs: € 45 / vorming 
€ 0,33 / km of de kostprijs van het openbaar vervoer

Initiatietraining sociale vaardigheden

Om de kansen van jongeren, die problemen hebben met assertiviteit, te ver-
groten bij het aansluiting vinden en het opbouwen van een sociaal netwerk, 
biedt het JAC een cursus sociale vaardigheden aan. 

Duur: 8 sessies
Kostprijs: €30 / 8 sessies

cursus sociale vaardigheden

Doelgroep: Alle jongeren vanaf 12 jaar
Aantal: 8-20 deelnemers

Doelgroep: Jongeren tussen 14 en 17 jaar die problemen ondervinden op 
het vlak van sociale vaardigheden en zich daardoor agressief tot te weinig 
assertief opstellen.
Aantal: Maximum 10 deelnemers *

We	proberen	door	ervaringsleren	en	zelfreflec-
tie deze jongeren inzichten mee te geven die 
hen kunnen helpen om zich verder communi-
catief te ontplooien. De cursus is een start om 
zichzelf te leren kennen en verder te ontwik-
kelen. Het biedt hierbij een houvast waar ze tij-
dens hun weg kunnen op terugvallen.

* Dit is geen aanbod voor klasgroepen. 
Deelnemers schrijven zich individueel in en de 
cursus gaat door op het JAC.



Vorming jeugdwerk etc

Al onze vormingen zijn niet alleen geschikt voor het onderwijs. 
Ook niet-schoolse organisaties binnen het jeugdwerk, de bijzon-
dere jeugdbijstand, .... kunnen een beroep doen op ons. Uiteraard 
houden we hierbij rekening met de context en passen we zowel 
de inhoud als onze methodieken hieraan aan. 

Duur: Minimum 2 uur 
Kostprijs: € 45 / vorming 
€ 0,33 / km of de kostprijs van het 
openbaar vervoer

Doelgroep: Alle organisaties die met jongeren werken
Aantal: 6-20 deelnemers

Vorming op maat

Wanneer u een vorming wenst omtrent een ander thema dan in deze 
folder vermeld, dan kan het JAC deze ontwikkelen en begeleiden. 
De vorming vertrekt steeds vanuit de vraag van de jongeren, is (inter)
actief en gebruikt attractieve methodieken zoals een quiz, een stel-
lingenspel,...

Duur: Minimum 2  uur
Kostprijs: € 90 / vorming 
€ 0,33 / km of de kostprijs van het openbaar vervoer

Doelgroep: Alle jongeren vanaf 12 jaar
Aantal: 6-20 deelnemers



JAC Zuid-West-Vlaanderen 
Wandelingstraat 31
8500 Kortrijk

Tel 056/21.04.42

jac@cawzuidwestvlaanderen.be
www.jaczuidwestvlaanderen.be

Uitleendienst
Naast een uitgebreid informatie-aanbod, beschikt het JAC ook over een uitleendienst 
met vormingsmateriaal rond verschillende thema’s zoals relaties en seksualiteit, versla-
ving, rechten en plichten, pesten, ...

Het vormingsmateriaal kan tegen een democratische prijs ontleend worden. Het JAC 
biedt ondersteuning aan jongeren, begeleiders, jeugdwerkers of leerkrachten die zelf 
een vormingsmoment willen opzetten. De meeste vormingspakketten zijn zodanig uit-
gewerkt dat ze weinig voorbereiding of voorkennis vragen. 

Voor een overzicht van het vormingsmateriaal:
http://www.jaczuidwestvlaanderen.be/uitleendienst

Openingsuren
Ma:13.30u - 18u
Woe:  10u - 16u
Do: 13.30u -19u

Telefonisch bereikbaar tij-
dens de openingsuren én op                
maandag-, dinsdag-, woensdag- 
en vrijdagvoormiddag vanaf 9u.

JAC Zuid-West-Vlaanderen is een dienst van CAW Zuid -West-Vlaanderen.



v.u. Pascal Heytens, Beheerstraat 46, 8500 Kortrijk

www.cawzuidwestvlaanderen.be


