
 

 

 
UITLEENSYSTEEM JAC LIMBURG 

 

 
Het beschikbare materiaal vind je terug in onze inhoudslijst.  
 
Er worden geen onderdelen van materiaal uitgeleend.  
Vb. de anticonceptiekoffer wordt enkel in zijn geheel uitgeleend, je kan geen losse 
voorbeelden van anticonceptie meenemen. 
 
In de inhoudslijst vind je terug in welk JAC je het materiaal kan vinden.  
Er wordt geen materiaal uitgewisseld tussen de verschillende JAC’s. 
 
Materiaal kan gereserveerd worden.  
Bij het niet afhalen van het materiaal op de afgesproken datum, vervalt de reservatie. 
 
Maximum aantal uit te lenen: 5 exemplaren. 
 
Bij het terugbrengen wordt het materiaal grondig nagekeken door de JAC-
medewerker. 
De waarborg kan pas worden terugbetaald als het materiaal is nagekeken. Voorzie 
dus wat tijd bij het terugbrengen van het materiaal. 
 

Prijzen 
 
Geel =  € 1 huur per week   € 3 waarborg 
 
Rood =  € 3 huur per week   € 10 waarborg 
 
Groen =  € 5 huur per week  € 20 waarborg 
 
Er is een vaste huurperiode van minimum 1 week.  
De minimumhuurprijs is dus ook 1 week. 
Maximum huurperiode is 2 maanden. 
 
Breng je materiaal te laat terug, dan wordt er 1 week extra huur per begonnen week 
aangerekend. 
 
Je kan altijd een betalingsbewijs vragen. Dit kunnen we direct bezorgen. 
Als er een factuur nodig is, kan dit worden aangevraagd. De factuur kan later worden 
afgehaald op het JAC of indien gewenst worden opgestuurd. 
 
OPGELET! 
Betalen kan enkel met CASH. Er is geen mogelijkheid tot bancontact. 
 
Het uitleenbaar materiaal is gebruiksklaar. Toch vergt het enig voorbereidingswerk 
voor je ermee met een groep aan de slag kan. Wij raden aan om het materiaal op 
voorhand door te nemen. 



 

 

Uitleenpunten               Limburg: 
 
 
 
 
 

 

Sint-Truiden 
 

Hamelstraat 27 

011 78 56 30 

jac.sttruiden@cawlimburg.be 

 

 

Genk* 
 

(in jeugdcentrum Rondpunt 26) 

Europalaan 26 

0474 87 53 12 

jac.genk@cawlimburg.be  

 
Hasselt* 

 

Rozenstraat 28 

011 22 73 90 

vormingscel@cawlimburg.be  

Lommel 
 

(in Huis van de Jeugd) 

Norbert Neeckxlaan 50 

011 54 74 00 

jac.lommel@cawlimburg.be 

 
Maasmechelen* 

 

(in Projectencentrum) 

Oude Baan 207 

0473 78 91 35 

jac.maasmechelen@cawlimburg.be  

 
JAC Limburg 

 

te bereiken op 

           011 85 00 05 

 
 
 
 
 
 
 
 
* In JAC Genk, JAC Hasselt en JAC Maasmechelen is het uitleen aanbod beperkt. 

Hier zijn enkel de voorbehoedsmiddelenkoffers beschikbaar. 
 
 
Ook het Educatief Centrum van de provincie Limburg beschikt over een uitgebreide 
uitleendienst: http://www.limburg.be/pul 
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RELATIES EN SEKSUALITEIT 
  

• Oké?! Spel over seksueel grensoverschrijdend gedrag 
(2014) Sensoa i.s.m. Jong & Van Zin 
Oké?! Is een spel voor jongeren om seksueel grensoverschrijdend gedrag 
bespreekbaar te maken. Tijdens Oké?! bespreken de spelers tekeningen waarop 
seksueel getinte situaties afgebeeld zijn aan de hand van 6 criteria. Ze staan stil 
bij wat ze voelen en denken daarbij, denken na over een gepaste reactie op deze 
situatie en weten waar ze steun kunnen vinden. Daarnaast komen verschillende 
weetjes aan bod, vormen de spelers een mening over stellingen en voeren ze 
enkele doe-opdrachten uit. 
Doelgroep: 12 tot 16 jaar 
Aantal spelers: 3 tot 20 deelnemers (best 10 deelnemers) 
Spelduur: 2 uur 
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 

 

• Sport, een spel met grenzen 
(2013) Sensoa; incl. boekje 
Het vlaggensysteem "sport, een spel met grenzen" is een handig instrument voor 
bestuurders van een sportorganisatie, sportbegeleiders en sporters om bewust te 
leren omgaan met lichamelijk of seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. 
Aan de hand van zes criteria leer je lichamelijk of seksueel grensoverschrijdend 
gedrag correct inschatten.  In de handleiding wordt de theorie van het 
"Vlaggensysteem" uitgelegd en krijg je nuttige achtergrondinformatie over 
lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag in een sportcontext. Verder 
bestaat het pakket uit 30 steekkaarten met tekeningen en uitleg over situaties die 
zich kunnen voordoen. 
Doelgroep: bestuurders van een sportorganisatie, sportbegeleiders en 

sporters 
Beschikbaar in: Lommel 
Op de website Sport met grenzen  kan je de literatuurlijst downloaden. En je vindt 
er informatie over vormingen rond dit pakket. 
 

• (N)iets mis mee?! 
(2012) Sensoa 
Handig instrument voor (lokale) jeugdwerkers om bewust te leren omgaan met 
seksueel getinte situaties, die voorkomen in een jeugdwerkcontext. Je leert met dit 
instrument seksueel getinte situaties goed inschatten aan de hand van 6 criteria. 
Op basis van deze criteria kan je aan situaties een groene, gele, rode of zwarte 
vlag toekennen. Afhankelijk van welke vlag een situatie krijgt, leer je ook om een 
gepaste reactie te formuleren. Gebaseerd op 'Het Vlaggensysteem' van Sensoa. 
Doelgroep:  3 tot 25 jaar. 
Aantal spelers: aantal deelnemers niet beschreven 
Spelduur:  1 uur of langer 
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 
 

 

http://www.ethicsandsport.com/nl/x/425/sport-met-grenzen
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• Bloosdoos  
(2002) Jeugd en Seksualiteit. 
Het spel is een methode om met jongeren een gesprek op te zetten over verliefd 
zijn en alles wat daarbij komt kijken. Er wordt stilgestaan bij de verschillende 
aspecten van verliefd zijn, relaties en seksualiteit. 
Deze methodiek werd door JAC – medewerkers vernieuwd in 2014. 
Doelgroep:  14 tot 18 jaar. 
Aantal spelers: 2 tot 20 deelnemers 
Spelduur:  ongeveer 1 uur 
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 
 

• iPuber 
(2012) Jong en van Zin 
Met iPuber maak je via speelse opdrachten kennis met vijf kernthema’s binnen 
puberteit. Ontwikkel op een veilige en leuke manier kennis, vaardigheden en 
attitudes over imago, weerbaarheid, je lichaam, communicatie in relaties, 
seksualiteit. 
Doelgroep:  van 11 tot 14 jaar 
Aantal spelers: 6 tot 25 deelnemers 
Spelduur:   ongeveer 2 uur 
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 

 

• Het grote voortplantingsspel  
(2008) Verkrijgbaar bij Standaard Boekhandel 
Dit spel kan een afsluiter of evaluatie zijn na een lessenreeks over seksualiteit. Het 
is belangrijk dat de jongeren de nodige voorkennis hebben. 
 
Alles wat je wilt weten, maar nooit durfde vragen over jongens en meisjes, liefde 
en gevoelens, voorbehoedsmiddelen en nog zo veel meer! 
De zaadcel die het eerste de eicel bereikt wint, maar dit is niet eenvoudig, want de 
weg is bezaaid met vragen over mannen, vrouwen, zwangerschap, verliefd zijn, … 
Het spel bevat zowel kennis- als meningsvragen. 
Doelgroep:  vanaf 11 jaar, maar komt beter tot zijn recht bij 12-13 jarigen. 
Aantal spelers: 2 tot 4 spelers (of spelersgroepen) 
Spelduur: min. 1 uur 
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 
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• Shalimar  
(2007) Sensoa 
Shalimar is een educatief spel ter bevordering van een interculturele dialoog 
omtrent ‘Seksualiteit en Relaties’. Het spel kan gebruikt worden om de dialoog aan 
te zwengelen en thema’s aan te kaarten. 
Tijdens het spel krijgen de deelnemers de rol van relatieadviseur voor 2 fictieve 
leeftijdsgenoten. De jongeren bepalen of en hoe het koppel elkaar gaat ontmoeten 
en of het ‘aan’ geraakt tussen beide. Vervolgens doorlopen de personages 5 
essentiële thema’s die een invloed kunnen hebben op een relatie. Na elke 
gespreksronde beslist het groepje of hun koppel samenblijft of niet. Hun besluit 
wordt beargumenteerd en ingevuld op een werkblad. Bij elke fase is er ruimte voor 
een beknopt gesprek rond het betreffende thema. 
Doelgroep:  tweede graad secundair onderwijs 
Aantal spelers: 4 tot 24 deelnemers 
Spelduur: 95 minuten  
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 

 

• Sexofoon  
(2010) Jong & Van Zin 
Op een speelse, luchtige manier maak je kennis met allerlei aspecten van relaties 
en seksualiteit. Het is een actief spel over verliefdheid, lichaamsbeeld, de eerste 
keer, veilig vrijen, lichaamscontact, holebi, … 
Het spel bevat een spelgedeelte en een gesprekgedeelte, je kan zelf kiezen waar 
je de nadruk legt. 
Doelgroep:  van 15 tot 18 jaar 
Aantal spelers: minimum 6 deelnemers  
Spelduur: 1 uur, maar ook te verlengen of te verkorten 
Extra:  grote ruimtes nodig en bijkomend materiaal te voorzien 
   Interessant voor jeugdverenigingen 
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 

 

• Speels met homoheterobi  
(2008) Jong & Van Zin 
Het homoheterobikwartet is een werkvorm om met jongeren te praten over 

homo-, hetero- en biseksualiteit. Het spel kan gebruikt worden om jongeren met 
elkaar van gedachten te laten wisselen over deze thema’s, maar evengoed om 
jongeren achtergrondinformatie en kennis te geven. 
Doelgroep:  vanaf 16 jaar 
Aantal spelers: 3 tot 25 deelnemers 
Spelduur: 1,5 tot 3 uur 
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 
 

• Sexplorer  
(2004) Joets 
Interactieve cd-rom voor jongeren rond liefde en seksualiteit. Naast  
400 quizvragen en een verslavend spel vind je ook negen uitgewerkte thema’s over 
aids en soa, voorbehoedsmiddelen, seksualiteitsbeleving, verliefdheid, 
weerbaarheid,… Ook een sekswoordenboek en adressenboek. 
Doelgroep:  vanaf 10 jaar 
Aantal spelers: vanaf 1 persoon tot klasverband 
Spelduur: zelf te bepalen 
Beschikbaar in: Sint-Truiden 
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• Aidsbekerspel  
(2010) Centrum Informatieve Spelen 
Op een visueel aantrekkelijke manier wordt de verspreiding van het HIV-virus 
verduidelijkt. Met dit spel krijgen de deelnemers zicht op  
de gevolgen van veilig en onveilig vrijen en worden de onderwerpen seksualiteit 
en aids bespreekbaar. Elke speler krijgt een rolbeschrijving met veilig of onveilig 
vrijgedrag. De spelers imiteren wisselende seksuele contacten door het mengen 
van bekers met vloeistof. Eén van de bekers bevat bij het begin een product dat 
zich tijdens het spel over de bekers verspreidt. Op het einde van het spel wordt dat 
product zichtbaar gemaakt en blijkt wie onveilig vrijde.  
Doelgroep:  vanaf 14 jaar 
Aantal spelers: 10 tot 30 deelnemers 
Spelduur: 1 tot 1,5 uur 
Opgelet: Ook verkrijgbaar in het educatief centrum provincie Limburg 

http://www.educatiefcentrum.info/site/  
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 

 

• Soa-souvenir  
(2010) Jong & Van Zin  
SOA-souvenir is een kaartspel over SOA’s. Het beperkt zich tot de infecties die je 
kan krijgen door te vrijen met iemand die besmet is. Op een speelse manier komen 
de deelnemers meer te weten over wat soa zijn, hoe je ze kan oplopen en hoe je 
ze kan vermijden. Soa-souvenir behandelt niet alleen de kennisaspecten van de 
seksueel overdraagbare aandoeningen zoals de namen, de klachten, de 
bescherming, de behandeling en de mogelijke besmettingswijze. Er wordt ook 
ingegaan op relationele aspecten zoals het kunnen communiceren over veilig 
vrijen, eigen grenzen in lichamelijkheid en seksualiteit afbakenen en die van 
anderen respecteren, betekenis van vertrouwen en trouw in een relatie, 
rolverwachtingen enzovoort. 
Doelgroep:  vanaf 14 jaar 
Aantal spelers:  vanaf 4 deelnemers; bij meer dan 15 deelnemers kan er beter in  

twee groepen gespeeld worden. 
Spelduur: ongeveer 2 uur 
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 

 
• Boys R Us  

(2008) Rutgers WPF 
Jongens doen vaak alsof ze alles al weten over seks, maar stiekem hebben zij er 
ook vragen over en weten ze echt niet alles. Ze weten bijvoorbeeld vaak weinig 
over meisjes en het vrouwelijk lichaam. Dit bordspel kent 2 spelniveaus, voor 
jongens van 10 tot 13 jaar, en voor jongens van 13 jaar en ouder. Het spel is gericht 
op kennis, zelfreflectie, het begrijpen van de invloed van vrienden en de media, het 
omgaan met relaties, communiceren met meisjes, voorkeuren, wensen en grenzen 
en het leren praten over intimiteit, seksualiteit en relaties. 
Doelgroep:  jongens tussen 10 en 15 jaar 
Aantal spelers:  van 4 tot 10 spelers 
Spelduur: min. 1 uur 
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 

 

http://www.educatiefcentrum.info/site/
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• Girls’ Choice. Wensen en grenzen in intimiteit 
(2007) Rutgers WPF 
Girls’ Choice is een leuk bordspel dat meisjes aanmoedigt om na te denken over 
vragen als: hoeveel weet je over seks en veilig vrijen? Welke rol speelt ouderschap 
in de toekomst voor je? Hoe gedraag jij je naar vriendjes/vriendinnen toe? Hoe 
goed kun je opkomen voor jezelf? De bedoeling is dat meisjes hierdoor 
weerbaarder en zelfbewuster worden in intimiteit en seksualiteit. 
Het spel kent 2 versies. Het basisspel is geschikt voor meisjes van 10 tot 13jaar. 
De achterkant van het spelbord is te spelen met meisjes van 13 tot 15 jaar. De 
deelnemers krijgen opdrachten in de vorm van een rollenspel, een algemene 
vraag, een persoonlijke vraag of een non-verbale oefening. Het spel is ontwikkeld 
om te gebruiken als aanvulling op lessen seksuele en relationele vorming en kan 
ook worden gebruikt in buitenschoolse settings zoals buurt- en jeugdhuizen.  
Doelgroep:  meisjes van 10-13 jaar of 13-15 jaar. 
Aantal spelers:  met spelbord: tot 10 spelers, zonder spelbord grotere groepen 
Spelduur: min. 1 uur 
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 

 

• Vrijstraat 16 
(2011) Jong & Van Zin 
Dit is een spel rond vrijen voor +16 jaar. Het is een spel waarin alle aspecten van 
vrijen (kennis, informatie, communicatie, mening vormen …) aan bod komen. De 
spelers bewegen zich doorheen de verschillende kamers van een huis en vinden 
op hun weg heel wat uitdagingen (actieve, rustige en zoekopdrachten, 
groepsgesprekken en weetjes). Een spel om kennis, vaardigheden en attitudes 
rond vrijen te introduceren bij jongeren van 16 jaar en ouder. 
Sommige opdrachten vragen wel wat voorbereiding of opzoekingswerk, voor 
andere opdrachten zijn een grote ruimte of veiligheid in de groep nodig. Het lijkt 
ons dus belangrijk om de spelopdrachten uit te kiezen op basis van de groep. 
Doelgroep:  jongeren vanaf 16 jaar 
Aantal spelers:  max. 15 personen, bij speelterreinvariant 10-30 spelers 
Spelduur: ongeveer 2 uur 
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 
 

• Roze Wolk Spel 
(2016) Fara 
Het Roze Wolk spel biedt de mogelijkheid om jongeren te sensibiliseren over de 
impact van een zwangerschap of een kind op hun jonge leven en dit aan de hand 
van kennisvragen en doe-opdrachten. Het spel wil een realistisch en vooral 
genuanceerd beeld geven van zowel de mooie als de minder fraaie kanten van het 
jonge ouderschap, zonder daarbij tienerzwangerschap te promoten of te ontraden. 
Elke groepje spelers wordt tijdens het spel een heus personage dat geconfronteerd 
wordt met een (on)geplande zwangerschap. Het verhaal van het personage wordt 
concreter doorheen de verschillende fasen van het spel: de ontdekking en 
bekendmaking van de zwangerschap, de eigenlijke zwangerschap, de geboorte en 
het jonge ouderschap. Het spel en de personages geven voldoende voer voor 
reflectie en nabespreking. 
Doelgroep:  14-18 jaar 
Aantal spelers:  8 tot 20 spelers 
Spelduur: 90 minuten 
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 
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JEZELF EN JE OMGEVING 
 

• PETS! 
(2013) Jong & Van Zin 
Verbind jongeren met elkaar door opdrachten rond groepsbevordering, 
talenten en weerbaarheid. Bouw samen aan een stevige groep waarin iedereen 
een plaats heeft. Zo krijgen pesten en uitsluiting minder kans en ruimte. 
Doelgroep:  12 tot 18 jaar 
Aantal spelers: vanaf 8 deelnemers 
Spelduur: 2 uur 
Beschikbaar in: Sint-Truiden 

 

• Kimba  
(1995) Centrum Informatieve Spelen 
Het spel Kimba is een handig hulpmiddel om tot een open gesprek te komen. Je 
hebt themavragen, opdrachten en ?/! vragen of opmerkingen die  
de deelnemer mag stellen aan iemand anders van de groep. De thema’s zijn zeer 
uiteenlopend maar hebben allen als doel te leren praten over jezelf, te leren 
luisteren naar anderen, zelfkennis en zelfaanvaarding. 
Doelgroep:  vanaf 12 jaar 
Aantal spelers: 6 à 8 personen 
Spelduur: ongeveer 1 uur 
Beschikbaar in: Sint-Truiden 

 

• VRIENDAMI  
(2009) In Petto 
Een spel over vriendschap. Het spel is gebaseerd op het concept van “waarheid, 
durven of doen”. Typisch voor dit spel is:  
- dat alle opdrachten iets te maken hebben met het thema vriendschap. 
- dat een speciaal ontworpen dobbelsteen bepaalt wie er aan de beurt is. 
Doelgroep:  vanaf 14 jaar 
Aantal spelers: min. 4 tot max. 8 à 12 deelnemers 
Spelduur: te bepalen door de spelersgroep en het aantal gebruikte kaarten 
Beschikbaar in: Sint-Truiden 

 

• Soulmate  
(2004) Centrum Informatieve Spelen 
‘Soulmate’ is een handig hulpmiddel om tot een open gesprek te komen.  
De spelers leren zichzelf en hun medespelers beter kennen op het vlak van 
relaties. Het spel leert je jezelf en je medemensen opnieuw te ontdekken en te 
waarderen. Het spel leert je de moed opbrengen om je te tonen zoals je bent, met 
de zekerheid op respons. Het is spelen met communicatie. Praten en luisteren zijn 
belangrijke vaardigheden. Via eenvoudige spelafspraken komt iedereen aan bod. 
Net zo lang en zo diepgaand als je zelf wil. 
Doelgroep:  vanaf 12 jaar 
Aantal spelers: 6 tot 12 deelnemers 
Spelduur: ongeveer 1u30 min. 
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 
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• De magische verbinding  
(2004) Salvatore Cantore 
Eenvoudig spel dat je de kans geeft om aan vrienden en kennissen te laten zien 
hoe je over jezelf denkt en hoe je in het leven staat. Laat hen tonen hoe ze jou 
zien. Je kan dit spel spelen voor de gezelligheid en om samen plezier te hebben. 
Speel het serieus om je in je eigen karakter en in dat van anderen te verdiepen. Er 
is geen winnaar of verliezer. De winst bestaat uit het inzien, leren en groeien. 
Doelgroep:  het spel is niet leeftijdsgebonden, maar hoge moeilijkheidsgraad. 

   Eerder voor (jong)volwassenen. 
Aantal spelers:  2 tot 8 deelnemers 
Spelduur: afhankelijk van gekozen spelvariant 
Beschikbaar in: Sint-Truiden 

 
• bROODJE sPeciAL  

(2007) In Petto 
Diversiteit, pesten en “anders zijn”. 
De bedoeling is om “gewoon zijn”en “anders zijn” bespreekbaar te maken, om 
jongeren de verrijking ervan te laten inzien zonder blind te zijn voor de 
moeilijkheden die hiermee gepaard kunnen gaan. 
Doelgroep:  van 14 tot 19 jaar, eerder voor jeugdbeweging. 
Aantal spelers: min. 6 spelers, bij grote groepen evt met subgroepjes werken. 
Spelduur: zelf te bepalen. Roze = minder dan 30 min, geel = minder dan 1u, 

groen = meer dan 1u 
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 
 

• Speel met Mie, Mo & Co  
(2007) www.allemaalanders.be  
Een kaartspel dat bestaat uit verschillende kleine en grote spelletjes die gaan over 
anders en gelijk zijn.  
Doelgroep:  vanaf 12 jaar 
Aantal spelers: 1 tot 8 spelers 
Spelduur: afhankelijk van gekozen spelvariant 
Beschikbaar in: Sint-Truiden  

 

• Hanne en Hassan 
(2010) Jeugd en Vrede 
Culturen met elkaar vergelijken kan soms tot verrassende ontdekkingen leiden. 
Dit spel wil de spelers aanzetten om met een open, respectvolle blik te kijken naar 
andere culturen. 
Doelgroep:  vanaf 9 jaar 
Aantal spelers: 4 tot 24 spelers 
Spelduur: ongeveer 45 minuten 
Extra:   we raden dit spel aan voor de 1e graad secundair of BUSO. 
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 
 

• Integreer! 
(2010) Jeugd en Vrede 
Voor wie pas in België aankomt, is ons landje vaak een doolhof. Integratie is niet 
eenvoudig, zeker als je geen papieren hebt. Dit spel laat je daar alle kanten van 
kennen. Er moeten verschillende stappen genomen: de taal leren, een opleiding 
zoeken, werk zoeken, een huis huren. Wie het eerst een huis kan kopen, wint! 
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Doelgroep:  vanaf 14 jaar 
Aantal spelers: 2 tot 6 spelers(groepen) 
Spelduur: 45 minuten à 2 uur 
Beschikbaar in: Sint-Truiden 

 

• Out of the Box 
(2012) Centrum Informatieve Spelen 
Dit spel wil het belang van duidelijke communicatie in alledaagse situaties 
benadrukken. In het spel geeft de baas van je nieuwe job je de nodige aanwijzingen 
… met wilde gebaren én in een vreemde taal. De gevolgen laten zich raden. Breng 
je je job tot een goed einde? 
Doelgroep:  vanaf 14 jaar 
Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 
Spelduur: zelf te bepalen 
Beschikbaar in: Sint-Truiden 

 

• De Gelukzak 
(2010) In Petto Jeugddienst 
Zoals iedereen zijn ook jongeren volop op zoek naar het Geluk. Maar het ligt niet 
altijd voor het oprapen. Daarom komen in dit spel twee doelstellingen voorop te 
staan. Het spel wil de jongeren bewust maken van bepaalde situaties die ook in 
hun dagelijkse leven kunnen voorkomen. Met het eigen (verborgen) talenten 
worden ze gestimuleerd om na te denken over lastige situaties en die op te lossen. 
Daarnaast wil het spel ze ook (maffe) doe-opdrachten laten uitvoeren die in 
groepsverband sfeerverhogend kunnen werken en een prettige indruk zullen 
achterlaten. 
Doelgroep:  van 14 tot 18 jaar 
Aantal spelers: 4 tot 6 spelers 
Spelduur: min 30 minuten. Afhankelijk van grootte groep en uitgelegde 
spelroute 
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 

 

• 3D – Denken! Durven! Doen! 
Leefsleutels 
3D is een interactief spel waarbij jongeren stil staan bij hun dagelijkse leefwereld. 
Er kan 1 van de 6 thema’s gekozen worden waarrond het spel gespeeld kan 
worden: multimedia, welbevinden, seksualiteit, ruzie en agressie, middelengebruik 
en gezondheid. Zowel de positieve als de negatieve aspecten van deze 
onderwerpen komen aan bod. 
De thema’s komen niet op een belerende of informerende manier aan bod. De 
vragen en stellingen gaan over groepsdruk, assertiviteit, durven, verwachtingen, 
respect, raad vragen, gevoelens, experimenteren, zichzelf zijn, … Het spel daagt 
jongeren uit om over verschillende onderwerpen na te denken en er met elkaar 
over te praten.  
Doelgroep:  vanaf 12 jaar 
Aantal spelers: min. 6 spelers, max. 30 spelers 
Spelduur: 2 lesuren 
Beschikbaar in: Sint-Truiden  
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• Spel Jongerengids 
(2015) De Ambrassade 
Gratis te downloaden op:  
http://jeugdinfotheek.be/spel-jongerengids-voor-11-en-12-jarigen 

Dit spel werd ontwikkeld ter verwerking of verdieping van de Jongerengids. Het 
laat je als leerkracht toe om concreet met de Jongerengids en de thema’s die erin 
behandeld worden, aan de slag te gaan. 
Doelgroep: 11-12 jaar 
Aantal spelers: min. 6 spelers, tot hele klas 
Spelduur:   30 à 45 minuten (+ 20 minuten nabespreking) 

    Beschikbaar om in te kijken in: Sint-Truiden 
 

• Gevoelswereldspel 
(2003) Uitgeverij Gerrickens 
Met dit spel kan je met anderen in gesprek gaan over de wijze waarop je situaties, 
mensen of organisaties ervaart. Hierdoor word je je niet alleen bewuster van 
jezelf, maar kan je anderen ook beter gaan begrijpen. 
Het spel bestaat uit 140 kaarten, verdeeld over 4 groepen: prettige gevoelens, 
onprettige gevoelens, levensgebieden (vertegenwoordigen belangrijke aspecten 
van ons leven die ook een emotionele lading hebben) en afbeeldingen. 
Het spel kan zowel in groepen als individueel gebruikt worden. 
Er zijn 6 spelvormen toegevoegd. 
Doelgroep: vanaf 9 jaar 
Aantal spelers: individueel of in groepen 
Spelduur:  zelf te bepalen 
Beschikbaar in: Sint-Truiden  

  

• Schwung! 
(2016) Jong en van Zin 
Met dit pakket kan je werken aan een warme groep waarin pesten geen plaats 
krijgt. Zet in op talenten, weerbaarheid en groepsbevordering.  
Het pakket bestaat uit: 
-  een magazine vol met tips en tricks voor jongeren,  
- een spel met actie-, denk- en stellingopdrachten  
- 15 werkvormfiches, tips en achtergrondinfo 

Doelgroep: van 12 tot 18 jaar 
Aantal spelers: 8 tot 25 spelers 
Spelduur:  ongeveer 2 uur 
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 

 

 

 

http://jeugdinfotheek.be/spel-jongerengids-voor-11-en-12-jarigen
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DRUGS EN VERSLAVING 
 

• Drugs etc. kaartspel  
(2008) VAD 
Dit kaartspel maakt drugs bespreekbaar. Het is een werkvorm die bestaat uit 5 
soorten spelkaarten: productkaarten (naam van de drug, voorbeelden en jargon), 
effectkaarten (over kortetermijneffecten, duur en wijze van gebruik), risicokaarten 
(over mogelijke gevolgen bij zwaar en regelmatig gebruik), juridische kaarten (over 
de wet) en gebruikerskaarten (profielschets van de typische gebruiker). Bedoeling 
is om de kaarten aan elkaar te koppelen. Het spel bevat een handleiding met 
speltips en achtergrondinformatie. 
Doelgroep:  vanaf 12 jaar 
Aantal spelers: het spel kan individueel, per twee of in groep gespeeld worden. 
Spelduur: ongeveer 1 uur 
Beschikbaar in: Sint-Truiden  
 

• Wie ’t Weed  
(2009) Jeugddienst Genk 
De bedoeling van het spel is om kennis te verwerven over tabak, alcohol en illegale 
drugs. De deelnemers krijgen al spelend informatie over de verschillende soorten 
drugs. De doe- kaarten geven realistische situaties weer (de boetes, wetgeving en 
de situaties kloppen met de realiteit). Het spel kan zowel in het vrijetijdsmilieu als 
in schoolcontext gespeeld worden. 
Doelgroep:  vanaf 15 jaar 
Aantal spelers: maximum 8 spelers per bord. 
Spelduur: min 1uur, max 3 uur 
Beschikbaar in: Sint-Truiden  
 

• Quannabiz 
(2016) LISS ism DRU-G 
Quiz aan de hand van 37 meerkeuzevragen over cannabis. De vragen gaan over 
wetgeving, voor- en nadelen van gebruik, hulpverlening, … 
Doelgroep:  vanaf 15 jaar 
Aantal spelers: individueel of in groep 
Spelduur: afhankelijk van aantal vragen 
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 
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OP EIGEN BENEN 
 

• Op eigen benen: spel  
(2008) In Petto 
Om jongeren wegwijs te maken in de wereld van het zelfstandig wonen, heeft  
jeugddienst In Petto de brochure Op eigen benen uitgebracht. Op basis daarvan 
werd dit kwartetspel ontwikkeld. Het doel van het spel is jongeren ondersteunen 
zodat ze bewust en kritisch kunnen handelen op hun weg naar zelfstandig wonen.  
Doelgroep:  van 17 tot 25 jaar, die binnenkort op eigen benen willen staan. 
Aantal spelers: 2 tot 4 spelers(groepen) 
Spelduur: afhankelijk van thema’s die je wil bespreken 
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 

 

• Budgetspel (geen huur voor scholen van Sint-Truiden, gemaakt i.k.v. project in ST) 
(2013) JAC Sint-Truiden 
Het spel richt zich expliciet naar jongeren van 18 jaar en ouder, die eraan 
(beginnen te) denken om alleen te wonen. Het wil jongeren een realistisch beeld 
geven over de voor- en nadelen van alleen wonen.  
Doelgroep:  18 jaar en ouder 
Aantal spelers: 2 tot 4 spelers(groepen) 
Spelduur: 2 uur 
Beschikbaar in: Sint-Truiden 

 

• Budget survival kids – DVD en rapportage 
(2009) Vlaams Centrum Schuldbemiddeling 
Ideaal te gebruiken na “No Credit? Game over!”. 
Preventieprogramma om jongeren, net voor ze meerderjarig worden, ervoor te 
behoeden om overmatige schulden te maken. Dit gebeurt door hen bewust te 
maken van het gegeven dat er meer en meer jongeren kampen met schuldoverlast. 
De DVD laat een preventiefilmpje zien dat de focusgroep toelaat om uit hun 
isolement te treden en een gezicht te plakken op “jongeren met schulden”. De 
website www.budgetsurvivalkids.be is een bron van extra informatie en inspiratie. 
Doelgroep:  jongeren net voor hun meerderjarigheid 
Aantal spelers: onbeperkt 
Spelduur: dvd = 12 minuten. Verdere bespreking zelf te bepalen. 
Beschikbaar in: Sint-Truiden 
 

• Poverty is not a Game - PING 
(2010) Koning Boudewijn Stichting 
PING is een serious game dat jongeren via een alternatieve toepassing van het 
medium ‘game’ wil sensibiliseren rond het thema ‘armoede en sociale uitsluiting’. 
Het game zal jonge mensen uit de eerste hand laten ervaren wat het betekent in 
armoede te moeten leven. 
De handleiding voor leerkrachten geeft meer info over het gebruik van digitale 
games en reikt educatief materiaal aan rond het thema ‘armoede’. 
Doelgroep:  jongeren vanaf 14 jaar. 
Aantal spelers: in klasverband.  
Spelduur: spel = 60 tot 80 minuten. 2 lesuren zijn ideaal om voor- en 

nabespreking te kunnen doen 
Extra:  Internet is noodzakelijk. 
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 
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• Pats & Co 
(2009) Welzijnszorg 
Speel het spel op www.patsenco.be  
Het online spel laat de speler inleven in de wereld van Pats en Mike, die elk uit een 
kansarm gezin komen. Pats zoekt werkt, Mike studeert nog. Ze durven allebei 
dromen van een toekomst, maar wat voor ‘normale jongeren’ al niet eenvoudig is, 
is voor hen al helemaal geen sinecure. 
De impact van armoede wordt in het spel aangegeven door drie waardemeters: de 
emometer goed gevoel, de waardemeter gezondheid en de waardemeter 
financiën. De spelers beleven het verhaal van Pats en Mike en helpen hen bij het 
maken van belangrijke keuzes. 
In de lesbrief vind je een aantal suggesties om het spel aan te brengen in de klas. 
Daarnaast vind je achtergrondinformatie bij het thema armoede. 
Doelgroep:  3e graad secundair onderwijs 
Aantal spelers: in klasverband. Per leerling een computer met internet. 
Spelduur: 2 lesuren – 100 minuten 
Beschikbaar in: Sint-Truiden  

 
 

http://www.patsenco.be/
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MEDIA 
 

• De juiste click  
 (2010) Child Focus ism Sensoa, met steun van de Europese Commissie. 
Internet is geweldig en leuk. Maar soms gaat het mis.Het spelpakket bestaat uit 
een speldoos, brochures voor de leerlingen en een extra lespakket. Het centrale 
onderdeel is een spel dat géén computers of internet vereist. De nadruk ligt op 
zelfreflectie. In de ‘internetzone’ kunnen opdrachten gedaan worden ivm 
(on)betrouwbare informatie, wedstrijden of enquêtes, omgaan met profielen van 
anderen of het prijsgeven van persoonlijke gegevens. De situaties zijn herkenbaar. 
Bij evaluatie wordt duidelijk of ze de juiste keuze hebben gemaakt. 
Doelgroep:  3e graad lager onderwijs 
Aantal spelers: 12 tot 25 spelers 
Spelduur: min. 100 minuten 
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 

 

• E-cards 
(2011) Sensoa 
De speldoos omvat 4 spelmethodieken waarmee jongeren in teams aan de slag 
kunnen. Ze leren al spelenderwijs meer over hun online relationele en seksuele 
gedrag. Elk van de 4 methodieken gaat in op een specifiek aspect van veilig(er) 
internetten: grensoverschrijdend gedrag, online privacy, het online imago, flirten en 
daten via internet. 
Doelgroep: +12 jaar  
Aantal spelers: min. 4 (afhankelijk van de gebruikte spelvorm) 
Spelduur: min. 90 minuten 
Beschikbaar in: Lommel 
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RELATIES EN SEKSUALITEIT 
 

• Voorbehoedsmiddelenkoffer 
JAC Limburg 
Deze koffer bevat alle voorbehoedsmiddelen die momenteel verkrijgbaar zijn: 

- de pil 
- de noodpil 
- het hormonenspiraaltje 
- het vrouwencondoom 
- 5 condooms 
- de vaginale ring 
- de pleisterpil 
- het implanon/staafje 

 
Daarnaast bevat het ook enkele extra’s: 

- een nep-penis (voor condoomdemonstratie) 
- een baarmoeder op ware grote (voor demonstratie van het spiraaltje) 
- hygiënische producten (maandverband, tampon, …) 

 
Deze koffer wordt begeleid door een duidelijk draaiboek dat bij alles een zeer 
uitgebreide uitleg geeft. Aanvullend vind je een aantal recente folders. 
 
Er worden 5 condooms mee geleverd. Wilt u extra condooms, dan zijn deze aan te 
kopen op het JAC aan € 0,12 per stuk. 
 
Doelgroep: deze koffer kan door zowel jongeren als leerkrachten en hulpverleners 
uitgeleend worden.  
Beschikbaar in: Hasselt, Lommel, Sint-Truiden, Genk, Maasmechelen 
 

• Anatomisch model: vrouwelijk bekken 
Plastic anatomisch model van het vrouwelijk 
bekken met de normale positie van de 
vrouwelijke geslachtsorganen. Oorspronkelijk 
bedoeld om de Nuvaring te demonstreren. 
 
Doelgroep: dit model kan door zowel jongeren 
als leerkrachten en hulpverleners uitgeleend 
worden.  
Beschikbaar in: Hasselt, Lommel, Sint-

Truiden, Genk, Maasmechelen 
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• Anatomisch model: mannelijke geslachtsorgaan 
Plastic anatomisch model van het menselijk 
mannelijke geslachtsorgaan.  
Doelgroep: dit model kan door zowel jongeren als 
leerkrachten en hulpverleners uitgeleend 
worden.  
Beschikbaar in: Hasselt 

 

• Goede minnaars 
(2000-2010) Sensoa 
Alles is ook te downloaden op 

http://www.seksuelevorming.be/sites/default/files/digitaal_materiaal/goedeminnaa
rs.pdf ) 
Een werkmap gebaseerd op het concept ‘Goede Minnaars’, dat probeert tot  
een integratie te komen van 3 verschillende perspectieven voor seksuele vorming: 
een ontwikkelings-, waarden-, normen- en preventief perspectief.  
Het bevat uitgewerkte methodieken gebaseerd op actief en ervaringsgericht 
sociaal leren. De bedoeling is dat jongeren gestimuleerd worden in ‘goed 
minnaarschap’, waarmee zowel bedoeld wordt dat ze seks en relaties op  
een zinvolle manier kunnen integreren in eigen leven, dat ze geluk kunnen 
realiseren in harmonie met anderen en dat ze risicogedrag vermijden.  
 
Hoofdstukken: 

- Starters 
- verliefd/versieren 
- relaties 
- ontdek de seks 
- ikzelf 
- handen thuis 
- veilig vrijen 
- afsluiters 
- woordenboek 
- concepttekst Goede Minnaars 
- communicatie en seks 
- seks en internet – connected 
- vraagstaart: lesgeven met www.allesoverseks.be 
- Kriebels in je lijf (1e graad) 
- Plezier en seksualiteit (2e graad) 
- Plezante seks (3e graad) 
- SOS Soa (2e en 3e graad) 

 
Doelgroep: een werkmap voor het werken met jongeren van 14 tot 20 jaar. 
Beschikbaar in: Hasselt, Lommel, Sint-Truiden 
 

• Gender in de blender 
(2008) Provincie Vlaams Brabant 
Zie ook website www.genderinderblender.be 
Gender in de blender is een educatief pakket over genderdiversiteit en 
transgender. Jongeren leren via dit pakket genuanceerd denken over zichzelf en 
over de anderen. Genderdiversiteit wordt in de map integraal benaderd: het 

http://www.seksuelevorming.be/sites/default/files/digitaal_materiaal/goedeminnaars.pdf
http://www.seksuelevorming.be/sites/default/files/digitaal_materiaal/goedeminnaars.pdf
http://www.allesoverseks.be/
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biologische geslacht, de culturele normering (rolpatronen), de seksuele geaardheid 
en de genderidentiteit. De educatieve map met dvd en de website willen de blik 
verruimen, stereotypering vermijden en bestrijden en openheid en 
verdraagzaamheid creëren voor wie anders is (buiten de norm valt). 
Doelgroep: jongeren vanaf 12 jaar 
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 

 

• Vlaggensysteem 
(2010) Sensoa en Garant 
De methodiek ‘Vlaggensysteem’ is een poging een antwoord te geven op de vraag 
hoe men pedagogisch moet omgaan met seksueel gedrag van kinderen. Deze 
interventie zou een bijdrage kunnen leveren om seksualiteit en seksueel 
(grensoverschrijdend) gedrag van kinderen en jongeren bespreekbaar(der) de 
maken. 
Dit educatief pakket omvat een handleiding die de interventie omkaderd, een 
leidraad bij de reeks tekeningen om effectief aan de slag te gaan met de methodiek 
en een cd-rom met tekeningen, de normatieve lijst en hand-outs. 
Doelgroep: intermediairen die werken met jongeren van 0 tot 18 jaar 
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 

 

• (N)iets mis mee?!  
Omgaan met seksueel getinte situaties met het vlaggensysteem. 
(2012) Steunpunt Jeugd 
(N)iets mis mee?! is een handig instrument voor (lokale) jeugdwerkers om bewust 
te leren omgaan met seksueel getinte situaties, die voorkomen in een 
jeugdwerkcontext. Je leert met dit instrument seksueel getinte situaties goed 
inschatten aan de hand van 6 criteria. Op basis van deze criteria kan je aan 
situaties een groene, gele, rode of zwarte vlag toekennen. Afhankelijk van welke 
vlag een situatie krijgt, leer je ook om een gepaste reactie te formuleren. 
Doelgroep:  leiders in het jeugdwerk die werken met jongeren tot 18 jaar 
Aantal spelers:  onbepaald 
Spelduur: zelf te bepalen 
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 
 

• Liefde! Seks! Respect! 
(2010) uitgeverij De Boeck 
ENKEL GEHELE PAKKET UIT TE LENEN, GEEN AFZONDERLIJKE DELEN! 
In deze map worden het werkboek en de educatieve handleiding verzameld. 
Met dit pakket willen de auteurs de BuSO-leerling zo veel mogelijk aspecten van 
een duurzame en respectvolle liefdesrelatie voorhouden. Daarom gaan ze geen 
enkel heikel punt uit de weg. 
Op de linkerpagina’s van het werkboek kan je het liefdesverhaal van 2 jonge 
mensen stap na stap en tot in de intiemste details volgen. De rechterpagina’s 
bieden duiding bij en verwerking van de linkerpagina’s.  
De lerarenhandleiding biedt ideeën om de verschillende onderwerpen aan te 
kaarten, en bevat een luistercd waarop het verhaal wordt voorgelezen. 
Doelgroep: jongeren vanaf 12 jaar uit BuSO 
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 
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• Bank vooruit! 
Op naar een holebivriendelijke school 
(2009) Cavaria 
Ook gratis te bestellen via website Cavaria. 
Deze map wil je snel en eenvouding wegwijs maken in het holebithema en de 
mogelijkheden die het biedt. Er wordt vaak verwezen naar andere publicaties en 
materialen. 
In het eerste deel krijg je algemene informatie over het thema. Deel 2 en 3 bieden 
een aantal uitgewerkte lesmethodieken die je meteen kan gebruiken. De 
methodieken zijn gevarieerd. 
Doelgroep: jongeren vanaf 12 jaar 
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 

 

• ‘k Zag 2 beren 
(2010) Sensoa 
Deze werkmap richt zich naar leerkrachten, CLB-medewerkers, begeleiders, … om 
met kleuters en kinderen van lagere schoolleeftijd op een interactieve manier rond 
seksualiteit en relaties te werken. Thema’s zoals lichaam en hygiëne, lichamelijke 
veranderingen, voortplanting, anticonceptie, seksualiteit, relaties, gevoelens, 
gezinsvormen, … komen aan bod. Dit alles verpakt in spelmethodieken op maat 
van kinderen. Deze didactische map werd ontwikkeld in het kader van de 
tentoonstelling ‘k Zag 2 beren. Meer info over de tentoonstelling op 
www.dewereldvankina.be. 
Doelgroep: kleuters en kinderen tot 12 jaar 
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 

 

• Bloot 
(2014) Jong en Van Zin 
‘Bloot’ is een korte documentaire over intimiteit en relaties. Hoe gaan jongeren 
intiem met elkaar om. Het geeft een mooi, uniek en realistisch beeld. 
Het pakket bestaat uit een DVD en bijhorend lesmateriaal om na te denken over 
relaties en seksualiteit. 
Doelgroep: jongeren van 14 tot 18 jaar 
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 

 

• Recht op liefde 
(2013) Merhaba VZW & Ella VZW 
Educatief pakket om seksuele en genderdiversiteit bespreekbaar te maken en/of 
te informeren bij jongeren (vanaf 15 jaar) en vrouwen die tot etnisch-culturele 
minderheden behoren. De handleiding kan gebruikt worden door begeleiders, 
opvoeders, leerkrachten en trainers. Dit werkinstrument bevat 5 modules: identiteit 
en beeldvorming, interculturaliteit, gender, seksuele diversiteit en religie. Bij het 
pakket hoort er een dvd met daarop interviews met religieuze leidersfiguren 
(priester, imam en een rabbijn). 
Doelgroep: 14 tot 25 jaar 
Beschikbaar in: Sint-Truiden  
 
 
 
 

http://www.dewereldvankina.be/
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• Anders bekeken 
(2008) Holebifederatie vzw 
Informatiemap over holebi en multiculturaliteit. De map bevat een draaiboek met 
informatie en methodieken, artikels en brochures, folders van groepen voor 
allochtone holebi’s en de dvd docufilm ‘Mijn zus Zahra’. 
Doelgroep: vanaf 16 jaar 
Beschikbaar in: Sint-Truiden 

 

• Is liefde kleurenblind? 
(2010) Provinciaal Integratiecentrum Limburg 
Lesbrief over relationele vorming en partnerkeuze in multicultureel perspectief. In 
eerste plaats wordt er stilgestaan bij culturele diversiteit, daarnaast over de 
verschillen tussen jongens en meisjes inzake opvattingen en verwachtingen van 
een relatie. Tensloote staat men stil bij de verschillen op individueel niveau. In de 
lesmap worden verschillende methodieken gebruikt. 
Doelgroep: 3e graad secundair onderwijs 
Beschikbaar in: Sint-Truiden 

 

• Idriss-koffer 
(2004) Sensoa 
Het pakket is hoofdzakelijk gericht naar docenten die de cursus maatschappelijke 
oriëntatie verzorgen binnen de Vlaamse onthaalbureaus. Niettemin kan het ook 
gebruikt worden om andere doelgroepen, bv. asielzoekers, voor te lichten. Naast 
specifieke werkvormen over hiv, soa's, (nood)anticonceptie, en 
zwangerschapsafbreking bevat de bijgevoegde handleiding relevante 
achtergrondinformatie over de vrouwelijke en mannelijke anatomie en de 
vruchtbaarheidscyclus. De koffer bevat o.a. 4 lakens met lichaamsdelen en 
bijhorende pijltjes, platen van de voortplantingsorganen en menstruatiecyclus, een 
anticonceptiegrabbelzak en een demonstratiepenis.  Er wordt aanbevolen het 
pakket in aparte vrouwen- en mannengroepen te gebruiken, en bij voorkeur te 
spreiden over twee lesmomenten van ongeveer 3u.  
Doelgroep: 14-25 jaar 
Beschikbaar in: Sint-Truiden 

 

• Tienerzwangerschap 
(2014) Fara 
Dit lespakket rond ongeplande zwangerschap en ouderschap bij jongeren staat de 
leerkracht toe lessen “à la carte” samen te stellen. 
Enerzijds bestaat dit lespakket uit een uitgebreid informatiegedeelte, met onder 
meer een bespreking van de vele facetten van (ongeplande) zwangerschap bij 
tieners, cijfers, (keuze)mogelijkheden bij een ongeplande zwangerschap, beleving 
door jonge ouders, toekomstige grootouders, klasgenoten, … Daarnaast zijn er 
verschillende werkvormen en opdrachten waaruit de leerkracht kan kiezen 
naargelang de focus en/of studierichting. 
Doelgroep: 2e en 3e graad secundair onderwijs 
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 
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• Raamwerk Seksualiteit en beleid – onderwijs 
(2014) Sensoa en Child Focus 
Dit raamwerk is een werkdocument dat scholen kan helpen bij het uitwerken of 
aanvullen van het beleid rond lichamelijke en seksuele integriteit, inclusief alle 
thema’s die daaraan verbonden zijn. Voor elke context zullen telkens andere 
elementen meer of minder bruikbaar zijn en kan je de verschillende onderdelen 
aanpassen aan eigen noden. Het raamwerk bundelt een modelvisie, concrete 
instrumenten en achtergrondinformatie. 
Doelgroep: Basisonderwijs en Secundair onderwijs 
Online: www.seskuelevorming.be/materiaal/raamwerk-seksualiteit-en-beleid-
onderwijs 
Beschikbaar in: Sint-Truiden  

 

• Map Relaties en seksualiteit 
 

− Lesvoorbereidingen over de 1e keer voor 12-16 jarigen 
(2016) Sensoa 
Bundel met werkvormen over ‘de eerste keer’ op maat van jongeren van 12-16 
jaar. Je kan aan de slag rond de volgende 3 hoofdvragen: wat verwacht je van 
seksualiteit? Hoe ga je om met verwachtingen uit je omgeving? En Hoe 
communiceer je wat je wil in je relatie (over seks)? 
Kadert in de week van de lentekriebels 2017! 
Doelgroep: 12-13 jaar, 14-15 jaar 
Online: www.seksuelevorming.be/materiaal/lesvoorbereidingen-over-de-eerste-
keer-voor-12-tot-16jarigen 
Beschikbaar in: Lommel 

 
- Weetewa… ge zijt mijn stereotype niet 

(2014) Sensoa, mediaraven en RoSa 
Een educatief pakket over genderstereotypen en homofobie. Het is bedoeld om 
met jongeren in verschillende settings te spreken over genderrollen en diversiteit. 
Het pakket bevat achtergrondinformatie, tips en methodieken om een gesprek in 
te leiden, te stofferen en evalueren. Dit lespakket werkt met video’s in de vorm van 
vlogs. 
Doelgroep: 14-15 jaar, 16-17 jaar 
Online: www.seksuelevorming.be/materiaal/weetewa-gij-zijt-mijn-stereotype-niet 
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 
 

- Project relaties en seksualiteit  
(2000) Leefsleutels 
verliefdheid en versieren, lichamelijke ontwikkeling, handen thuis, veilig vrijen, 
relaties, mythes  
Doelgroep: jongeren uit BSO of BuSO 
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 
 

- Sxtc  
(2007) VAD 
Het doel van sxtc is om jongeren deskundiger te maken in het omgaan met relaties 
en seks, alcohol en andere drugs. Met deze map wordt de nodige 

http://www.seskuelevorming.be/materiaal/raamwerk-seksualiteit-en-beleid-onderwijs
http://www.seskuelevorming.be/materiaal/raamwerk-seksualiteit-en-beleid-onderwijs
http://www.seksuelevorming.be/materiaal/lesvoorbereidingen-over-de-eerste-keer-voor-12-tot-16jarigen
http://www.seksuelevorming.be/materiaal/lesvoorbereidingen-over-de-eerste-keer-voor-12-tot-16jarigen
http://www.seksuelevorming.be/materiaal/weetewa-gij-zijt-mijn-stereotype-niet
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achtergrondinformatie alsook methodieken en praktische tips voor begeleiders 
aangeboden om met jongeren te werken rond het thema seks, alcohol en andere 
drugs. 
Doelgroep: begeleiders van de leeftijdsgroep 14 tot 18 jaar. 
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 
 

- Prinsessen en Players 
Over rolpatronen en stereotypes  
(2010) Steunpunt Allochtone Meisjes en Vrouwen 
Met deze educatieve bundel kan je jongeren informeren over bestaande 
rolpatronen en rolverwachtingen, omdat ze een invloed hebben op hun gedrag en 
hun beslissingsproces. Er wordt gewerkt aan communicatievaardigheden, coping, 
bewustwording en zelfreflectie over de eigen ideeën m.b.t. man-
vrouwverhoudingen en de stereotiepe rolpatronen. De bundel bestaat uit een 
handleiding, een interactief dvd-spel en een verzameling educatieve methodieken.  
Doelgroep: jongeren van 4e tot 6e jaar secundair onderwijs, zowel autochtone, 
allochtone als diverse groepen. 
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 
 

- Dichtbijmijnbedshow  
(2011) Sensoa 
Te downloaden via www.dichtbijmijnbedshow.be/index.php/lespakket  
Het lespakket bevat instrumenten en methodieken voor het lesgeven over en het 
begeleiden van jongeren omtrent seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten (SRGR) in een globale context. De oefeningen en bijhorende fact sheets 
zijn verdeeld over 5 thema’s: millenniumdoelstellingen en seksuele rechten, 
relaties, hiv & soa, gezinsplanning en seksueel geweld. De filmpjes die nodig zijn 
om bepaalde oefeningen te doen vind je op www.dichtbijmijnbedshow.be  
Doelgroep: een werkmap voor het werken met jongeren van 14 tot 20 jaar. 
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dichtbijmijnbedshow.be/index.php/lespakket
http://www.dichtbijmijnbedshow.be/
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JEZELF EN JE OMGEVING 
 

• Comsova  
(2007) Leefsleutels 
Werkvormen rond communicatieve en sociale vaardigheden voor het deeltijds 
onderwijs. Deze werkvormen hebben betrekking op kennismaking, afspraken, 
regels en inspraak, communicatie, creatieve activiteiten, samenwerkings-
opdrachten, zelf- en groepsinzicht, reflectie, … 
Doelgroep: jongeren deeltijds onderwijs   
Beschikbaar in: Sint-Truiden 

 

• Life_Line 
(2010) Joetz vzw 
Het pakket bestaat uit een kortfilm en handleiding. Het kan gebruikt worden in een 
groep waarin een leeftijdsgenoot lang ziek is, maar kan ook preventief gebruikt 
worden. Het nodigt uit om te spreken over kwetsbare onderwerpen zoals ziekte, 
sterven, scheiding, verhuizen, eenzaamheid, vriendschap, enz. 
Dit alles wordt op een serene, niet alledaagse manier behandeld. 
Aan de hand van de kortfilm worden uitgebreid verschillende werkvormen 
voorgesteld om rond deze thema’s te werken. 
Doelgroep: jongeren vanaf 16 jaar 
Beschikbaar in: Sint – Truiden (2x) 
online:   https://www.allesoverjeugd.be/nieuws/joetz-presenteert-lifeline  

 

• Connected 
(2012) Jong en Van Zin 
Gratis te downloaden via http://www.seksuelevorming.be/materiaal/connected. 
De jongeren van vandaag staan continu met elkaar in verbinding. Online zijn ze 
verbonden met de halve wereld. Maar hoe reëel is dat contact? In welke mate 
voelen jongeren zich eenzaam? De werkmap Connected bestaat uit oefeningen en 
methodieken die gaan over samenhorigheid, empathie, communicatie, pesten en 
diversiteit, betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Iedere werkvorm is voorzien 
van theoretische onderbouwing, een nabespreking en links met de 
vakoverschrijdende eindtermen.  
( Aanvulling 2016: Lesgeven over porno) 
Doelgroep: 2e en 3e graad secundair onderwijs 
Beschikbaar in: Sint-Truiden 

 

• Lessenreeks Weerbaarheid 
(2009) AWEL 
Te downloaden op https://www.awel.be/nieuws-en-pers/omdat-ze-het-waard-zijn/  
In deze lessenreeks staat het werken aan weerbaarheid centraal. Mentale 
weerbaarheid bij kinderen en jongeren stimuleren betekent werken aan een 
positief zelfbeeld, vertrouwen, het voelen en kennen van eigen grenzen en het 
kunnen inzetten van innerlijke kracht. Hierdoor voelen kinderen en jongeren zich 
beter in hun vel en krijgen ze meer vertrouwen in hun eigen mogelijkheden. 
Doelgroep: leerlingen 3e graad basisonderwijs 
In te kijken in: Sint-Truiden 

 

https://www.allesoverjeugd.be/nieuws/joetz-presenteert-lifeline
http://www.seksuelevorming.be/materiaal/connected
https://www.awel.be/nieuws-en-pers/omdat-ze-het-waard-zijn/
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• Nieuw Samengestelde Gezinnen 
(2010) Provincie Limburg, Steunpunt Opvoedingsondersteuning 
Het leven in een nieuw samengesteld gezin stelt ouders voor nieuwe 
opvoedingsvragen. Het gezin staat voor de uitdaging een nieuw evenwicht te 
vinden waarin iedereen zijn of haar plaats verwerft en zich goed voelt. De cd-rom 
wil hierin ondersteuning bieden. Je vindt de doelstelling, situering, uitgebreide 
theoretische onderbouw, speluitleg, afdrukklare voorbeelden van spelmateriaal 
en begeleidingstips op de cd. 
De cd is slechts een onderdeel van de spelkoffer, die uitgebreid is met 
spelmateriaal om mee te werken. De spelkoffer kan besteld bij het Steunpunt 
Opvoedingsondersteuning. 
Doelgroep: mensen in het jeugdwerk, het onderwijs, … 
Beschikbaar in: Sint-Truiden 

 

• Methodiekenbundel Jongerengids 11-15 jaar 
INKIJKEXEMPLAAR 
(2015) De Ambrassade 
Te downloaden op 
http://jeugdinfotheek.be/methodiekenbundel-jongerengidsbe-11-15  
De methodiekenbundel voor leerlingen van de eerste en tweede graad 
secundair onderwijs die bij de website www.jongerengids.be hoort. De bundel 
bevat  een veelheid aan thema’s (zelfbeeld, vrije tijd, seksualiteit en relaties, 
…).  
Doelgroep: 11-15 jaar (best te gebruiken bij 13-15 jarigen) 
Beschikbaar in: Sint-Truiden 

 

• Methodiekenbundel Jongerengids 16-22 jaar 
INKIJKEXEMPLAAR 
(2015) De Ambrassade 
Te downloaden op 
http://jeugdinfotheek.be/methodiekenbundel-jongerengidsbe-16-18  
De methodiekenbundel hoort bij de website van Jongerengids, het deel voor 16- 
tot 22-jarigen. De methodieken uit deze methodiekenbundel zijn complementair. 
Je hoeft ze niet chronologisch af te werken. 
Enerzijds zijn er methodieken die de leerlingen stimuleren om zelf informatie op 
te zoeken, te verwerken en er mee aan de slag te gaan via 
www.jongerengids.be. Daarnaast vind je in de bundel ook een aantal 
methodieken die dieper ingaan op een thema (school, kinderrechten, 
lichamelijkheid en familierelaties).  
Doelgroep: 16-22 jaar (best te gebruiken bij 16-18 jarigen) 
Beschikbaar in: Sint-Truiden 
 

• De start van een loopbaan 
INKIJKEXEMPLAAR 
(2011) VDAB ism CLB 
Een regelmatige update van dit pakket vind je terug op: 
https://www.vdab.be/onderwijs/laatstejaars#lessenpakket  
Met dit lessenpakket kunnen jongeren klaargestoomd worden voor hun zoektocht naar 
werk. Het pakket is opgebouwd rond praktische oefeningen, werkbladen en handige 

http://jeugdinfotheek.be/methodiekenbundel-jongerengidsbe-11-15
http://jeugdinfotheek.be/methodiekenbundel-jongerengidsbe-16-18
https://www.vdab.be/onderwijs/laatstejaars#lessenpakket
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checklists. Het pakket beantwoordt de 3 grote vragen: wie ben ik, wat kan ik en wat wil 
ik? 
Doelgroep: laatstejaars studenten 
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 

 
Map: jezelf en je omgeving 
 

- Leefsleutels voor jongeren – handleiding en 3 werkboeken rond  
de thema’s vriendschap, omgaan met verschillen en weerbaarheid  
(2004) Leefsleutels 
Leefsleutels wil jongeren vormen tot sociaal competente personen die zich blijvend 
ontwikkelen en weerbaar zijn tegenover negatieve invloeden van buitenaf. 
Leefsleutels werkt aan het zelfbeeld, zelfvertrouwen, vertrouwen in  
de ander, keuzes maken, omgaan met gevoelens, samenwerken, 
vriendschapsrelaties, enz. Er wordt gebruik gemaakt van creatieve methodieken. 
Het ervaringsgericht leren en de daarbij horende reflectie staan hierbij centraal.  
Doelgroep: dit pakket kan gebruikt worden in het tweede leerjaar van  
de eerste graad en het eerste leerjaar van de tweede graad.   
Beschikbaar in: Lommel en Sint-Truiden 
 

- No Hate 
(2016) Jong en van Zin  
In deze toolbox vind je 8 werkvormen die jongeren ‘tools’ geven om te reageren op 
online haatspraak. Sta met je klas stil bij weerbaarheid, groepsdruk, netiquette en 
communicatie. Daag jongeren uit om zelf voornemens te maken over hun gedrag 
op het net. De toolbox focust op actie. 
De toolbox werd uitgebreid voor specifieke doelgroepen: bijzondere jeugdzorg, 
BUSO en OKAN. 
Doelgroep:  vanaf 12 jaar 
Aantal spelers: 2 tot 25 
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 
 
 

- Roots!  
(2010) Provincie Limburg – Provinciaal Integratiecentrum 
Limburg is een diverse samenleving met een heel specifieke migratiegeschiedenis. 
Wie zijn die diverse Limburgers? Waar komen ze vandaan? Hoe dragen (diverse) 
jongeren van nu hun roots met zich mee? En hoe zien zij de Limburgse 
multiculturele samenleving? 
Roots! Zet je op weg de Limburgse migratiegeschiedenis en diversiteit 
bespreekbaar te maken in je klas. 
Erol en Saeed doen een voorzet. Zij maakten samen met VillaBasta een kort 
filmpje over zichzelf. 
In deze lesbrief vind je nog meer inspiratie om met je leerlingen de Limburgse 
diverse samenleving beter te leren kennen.  
Je kan ook aan de slag met nieuwe media en de roots van je leerlingen 
blootleggen. Of diep het thema uit in een groepsgesprek. 
Doelgroep: jongeren tussen 16 en 18 jaar 
Beschikbaar in: Lommel en Sint-Truiden 
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- Op het Bot 

(2010) Artevelde Hogeschool 
Te downloaden via www.ophetbot.be  
“Op het bot” vertrekt van het dagboek van een meisje met anorexia. Maar het 
verhaal legt ook situaties en ervaringen bloot waarmee elke opgroeiende jongere 
te maken krijgt. 
Het pakket bevat activiteiten en werkmappen rond 3 invalshoeken: zelfbeeld, 
schoonheidsideaal en groeipijnen. Deze thema’s bepalen mee of jongeren goed in 
hun vel zitten. De activiteiten zijn heel divers en geven stof tot nadenken.  
Doelgroep: jongeren vanaf 12  jaar 
Beschikbaar in: Lommel en Sint-Truiden 
 

- Bodytalk – werken aan een beter zelfbeeld  
Dove  
(ook online te vinden op http://www.dovenews.be/Forms/BodyTalk/) 
Bodytalk wil jonge mensen helpen een positief zelfbeeld op te bouwen door een 
beter begrip van de gevoelens omtrent hun uiterlijk, meer bepaald hun gewicht en 
lichaamsvorm.  
Doelgroep: de workshop is ontwikkeld voor leerlingen van 11 tot 14 jaar. 
Beschikbaar in: Lommel en Sint-Truiden 

 
- Leefsleutels in actie – Vaardighedengids 1  

(2000) Leefsleutels 
In vaardighedengids 1 vinden leerkrachten en begeleiders een waaier van 
activiteiten om met jongeren van de tweede en derde graad te werken aan sociale 
en persoonlijke vaardigheden. Bij de verschillende vaardigheden zijn specifieke 
doelstellingen vermeld die aansluiten bij de vakoverschrijdende eindtermen sociale 
vaardigheden. De activiteiten kunnen worden gebruikt bij startdagen, relatiedagen, 
bezinningsdagen enz. Bovendien kunnen  
een aantal activiteiten ook worden geïntegreerd in de lessen. Bij het boek hoort 
een set kopieerbladen. 
Doelgroep: leerlingen van 15 tot 18 jaar 
Beschikbaar in: Lommel en Sint-Truiden 

 

- Lesgeven over porno  
(2016) Sensoa 
Twee illustrerende methodieken. Met deze twee methodieken kan je het thema 
porno behandelen in de klas. Deze methodieken zijn een update bij het lespakket 
connected. 
Doelgroep: 12-17 jaar 
Online: www.seksuelevorming.be/materiaal/lesgeven-over-porno 
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 

 
- Weetewa?! Lesideeën voor het SO rond lichaamsbeeld op basis van 

videoblogs 
 (2016) Sensoa 
Lesideeën voor het secundair onderwijs rond lichaamsbeeld op basis van vlogs. 
De lesbrief  bevat suggesties voor discussievragen. Deze lesbrief kadert in de 
week van de lentekriebels 2016. 

http://www.ophetbot.be/
http://www.dovenews.be/Forms/BodyTalk/
http://www.seksuelevorming.be/materiaal/lesgeven-over-porno
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Doelgroep: secundair onderwijs 
Online: www.seksuelevorming.be/materiaal/weetewa 
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 
 

- Eetgewoonten – Leefsleutels in Actie plus  
(2000) Leefsleutels  
Dit boekje biedt lesideeën rond het werken aan sociale vaardigheden binnen het thema 
‘eetgewoonten’. Het bevat kant- en klare werkbladen die eenvoudig kunnen 
gekopieerd worden om in de les te gebruiken. 
Doelgroep: jongeren uit hogere jaren BuSO en BSO, lagere leerjaren ASO 
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 

 
- Cultuurverschillen – Leefsleutels in Actie plus  
(2000) Leefsleutels 
Dit boekje biedt lesideeën rond het werken aan sociale vaardigheden binnen het thema 
‘cultuurverschillen’. Het bevat kant- en klare werkbladen die eenvoudig kunnen 
gekopieerd worden om in de les te gebruiken. 
Doelgroep: jongeren uit hogere jaren BuSO en BSO, lagere leerjaren ASO 
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 

 
- Noord-Zuid  
(2000) Centrum Informatieve Spelen 
Vijf spelen over wereldverhoudingen. 
Rijke landen, arme landen. Rijken verrijken, armen verarmen. Een groot vraagstuk, 
dat niet zomaar op te lossen is met de regel van 3 of een vierkantswortel. Je moet 
het meegemaakt hebben. Door bijvoorbeeld een spel te spelen waarin deze 
problematiek soms pijnlijk spannend, doorleefd wordt. 
Doelgroep: mensen in het jeugdwerk, het onderwijs, het vormingswerk 
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 
 
- Lessenreeks Weerbaarheid (1ste graad) 
(2009) AWEL 
Te downloaden op https://www.awel.be/nieuws-en-pers/omdat-ze-het-waard-zijn/  
in deze lessenreeks staat het werken aan weerbaarheid centraal. Mentale 
weerbaarheid bij kinderen en jongeren stimuleren betekent werken aan een positief 
zelfbeeld, vertrouwen, het voelen en kennen van eigen grenzen en het kunnen inzetten 
van innerlijke kracht. Hierdoor voelen kinderen en jongeren zich beter in hun vel en 
krijgen ze meer vertrouwen in hun eigen mogelijkheden. 
Doelgroep: leerlingen 1e graad secundair onderwijs 
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 
 
- HonesTee 
INKIJKEXEMPLAAR 
(2011) Bond Zonder Naam 
Te downloaden op 
http://www.bzn.be/nl/page/wat_doen_we_/sensibiliseringscampagnes/campagnemat
eriaal_honestee-619  
Dit spel is een concrete tool dat de dialoog rond eerlijkheid mogelijk maakt. Aan de 
hand van herkenbare situaties worden jongeren uitgenodigd voor zichzelf na te denken 

http://www.seksuelevorming.be/materiaal/weetewa
https://www.awel.be/nieuws-en-pers/omdat-ze-het-waard-zijn/
http://www.bzn.be/nl/page/wat_doen_we_/sensibiliseringscampagnes/campagnemateriaal_honestee-619
http://www.bzn.be/nl/page/wat_doen_we_/sensibiliseringscampagnes/campagnemateriaal_honestee-619
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over wat eerlijk is voor hen en wat niet. Een complex begrip als eerlijkheid laat zich 
niet gemakkelijk definiëren en krijgt pas echt vorm in de praktijk. 
Doelgroep: jongeren van 14 tot 18 jaar 
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 
 
DRUGS EN VERSLAVING 
 

• Maat in de shit 
(2007) - VAD 
Met de brochure ‘Maat in de Shit’ en de hierbij horende leerkrachtenhandleiding is 
er geprobeerd een instrument uit te werken dat leerkrachten toelaat met hun 
leerlingen te werken rond een aspect van de drugproblematiek waar ze allemaal 
wel eens mee geconfronteerd worden: ‘wat kan je doen als een goede vriend van 
je in de problemen dreigt te komen door druggebruik?’ Deze handleiding biedt 
concrete lesvoorstellen en heel wat achtergrondinformatie om met deze brochure 
concreet aan de slag te gaan in de klas. 
Doelgroep: de leerlingenbrochure en de handleiding werden uitgewerkt voor 
leerlingen uit de 2de graad secundair onderwijs.  
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 

 

• Maat in de shit: Jeugdwerk 
(2010) - VAD 
Deze spelfiches kunnen gebruikt worden als je in je jeugdhuis of jeugdbeweging 
eens stil wil staan bij alcohol, cannabis en hoe je vrienden helpt wat deze thema’s 
betreft. De spelfiches doen een beroep op de vriendschappen die er zijn binnen je 
groep.  
Het centrale thema van Maat in de Shit leunt hier bij aan: wat kan je doen als je je 
zorgen maakt over het alcohol- en/of cannabisgebruik van een vriend? Door te 
praten onder vrienden zullen jongeren automatisch ook over zichzelf nadenken, 
zonder dat je heel persoonlijke of bedreigende communicatie met hen moet 
aangaan.  
Doelgroep: voor spelers vanaf 15 jaar. Zowel met leden van het jeugdhuis of 
jeugdbeweging, binnen de leidingsploeg of met medewerkers van het jeugdhuis.  
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 

 
• Maat in de shit: Bijzondere Jeugdzorg 

(2010) - VAD 
Maat in de shit is een educatief pakket om met een groep jongeren in de bijzondere 
jeugdzorg te werken rond het thema drugs. Het centrale thema is: wat kunnen 
jongeren doen als ze zich zorgen maken over het druggebruik van een vriend? 
Deze invalshoek creëert een veilige situatie: jongeren hoeven niet over hun eigen 
gebruik te praten in de groep en de situatie kan voor iedereen herkenbaar zijn, 
zowel voor niet- gebruikers als gebruikers. Door het thema druggebruik 
bespreekbaar te maken, zullen jongeren automatisch ook over hun eigen gebruik 
gaan nadenken. 
Doelgroep: voor jongeren in bijzondere jeugdzorg 
Beschikbaar in: Sint-Truiden 
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• Bekijk ’t nuchter – Kikbox voor voorlichting over alcohol en drugs 
(2011) – Trimbos Instituut Nederland 
De kikbox ondersteunt bij het geven van voorlichting over alcohol en drugs aan 
jongeren en (jong)volwassenen met een licht mentale handicap. Deze toolbox 
bevat een handleiding en divers voorlichtingsmateriaal, bestaande uit foto’s en 
afbeeldingen van alcohol, drugs en wat deze middelen met je doen. De box bevat 
ook een DVD en brochures aangepast aan de doelgroep. 
Doelgroep: voor jongeren met licht mentale handicap 
Beschikbaar in: Sint-Truiden 
 

• Bluf! 
(2010) Kansspelencommissie 
Aanvullend bij het pedagogisch dossier is de film Bluf! die je kan terugvinden op 
www.blufonline.be 
Het dossier is verdeeld in 4 verschillende delen. 
In het eerste deel wordt besproken: de geschiedenis van kansspelen, de intrinsieke 
aard en eigenschappen van kansspelen, de verschillende soorten in België, de wet 
en de plaats van het spel in onze samenleving. 
In het tweede deel komt de opkomst en verspreiding van de spelverslaving aan 
bod. Wat is gameverslaving, wat zijn de risico’s, hoe kan je de kans op verslaving 
verminderen en het spel onder controle houden, waar kan je terecht voor hulp. 
Het derde deel diept de film Bluf! verder uit. 5 stappen van afglijden naar 
gokverslaving komen aan bod. Doel is jongeren aan te zetten tot nadenken. 
Aan het einde van het dossier worden een reeks mogelijke activiteiten rond het 
thema aangereikt. 
Doelgroep:  tussen 14 en 18 jaar.  
Aantal spelers: in klasverband  
Spelduur: film = 40 minuten.  

Best met voor- en nabespreking: ongeveer 2 lesuren 
Beschikbaar in: Sint-Truiden 
 

• You Bet! 
(2016) VAD 
‘You bet!’ geeft op een interactieve manier correcte informatie over kansspelen. 
Spelen voor geld wordt vaak als een onschuldig vermaak gezien. Dat kan het ook 
zijn, maar er zijn wel valkuilen aan verbonden. Dit pakket geeft informatie over 
onder andere de wetgeving inzake kansspelen, maar ook inzicht in de factor ‘toeval’ 
en de risico’s verbonden aan kansspelen. Het pakket bestaat uit 2 delen: het 
digitaal spel ‘You bet!’ met handleiding en de dvd ‘Bluf’. 
Doelgroep: 16-18 jarigen in TSO, BSO en BJZ 
Aantal spelers: max 20 
Beschikbaar in: Sint- Truiden 
 

• Map Drugs en verslaving 
 

- Slik, de drug cd-rom  
(2002) MJA - VAD 

- Slik, de interactieve cd-rom voor jongeren over drugs…  
- Slik zegt wat drugs zijn… 
- Slik tript doorheen de verschillende soorten drugs… 

http://www.blufonline.be/
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- Slik dealt in vijf uitgewerkte thema’s; de wet, drugs en de wereld, jijzelf 
en drugs, verslaving, de mythe… 

- Slik test je drugkennis met ruim 270 Quizvragen…  
- Slik gaat van Dale met een heus drugwoordenboek… 
- Slik wil niemand aanzetten tot gebruik… 
- Slik wil enkel open en eerlijk informeren… 

Doelgroep: zowel jongeren als ouders. Kan zowel in school als in jeugdhuis of 
jeugdbeweging gebruikt worden. 
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 

  
- Sxtc  

(2007) VAD 
Het doel van sxtc is om jongeren deskundiger te maken in het omgaan met 
relaties en seks, alcohol en andere drugs. Met deze map wordt de nodige 
achtergrondinformatie alsook methodieken en praktische tips voor begeleiders 
aangeboden om met jongeren te werken rond het thema seks, alcohol en andere 
drugs. 
Doelgroep: begeleiders van de leeftijdsgroep 14 tot 18 jaar. 
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 

 
- Al-Cordelia (werkmap en strip)  

(2002) MJA 
Deze werkmap en de werkvormen willen een aanzet geven om rond  
het thema ‘alcohol’ verder te werken in de klas of groep, al dan niet aan  
de hand van de strip. Men wil jongeren laten nadenken over alcohol en (hun 
eigen) alcoholgebruik. Het verantwoord omgaan met alcohol wordt op  
een aantrekkelijke manier duidelijk gemaakt aan jongeren, dit alles met respect 
voor hun leefwereld. Daarnaast worden jongeren gewezen op  
de gevaren van teveel alcoholgebruik. Naast verslaving wordt er ook aandacht 
besteed aan alcohol en verkeer, veilig vrijen en alcohol, … 
Doelgroep: jongeren vanaf 12 jaar 
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 
 

- Alcohol en cannabis… zonder boe of bah  
(2011) VAD 
Het pakket is ontwikkeld om alcohol en cannabis bespreekbaar te maken en 
jongeren bewust te maken van de effecten, risico’s en gevolgen van het gebruik. 
Het wil jongeren aanmoedigen om (nog) niet te gebruiken. 
Het pakket bevat 2 brocures ‘Alcohol … zonder boe of bah’ en ‘hasj & wiet … 
zonder boe of bah’, een beeldenmethodiek en twee begeleidende fiches. 
Doelgroep: jongeren vanaf 12 jaar met een verstandelijke beperking 

Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 
 
- Crush  

(2013) VAD 
Met Crush krijgen jongeren kennis en vaardigheden aangereikt die hen in staat 
stellen om op een verantwoordelijke manier om te gaan met alcohol en cannabis. 
Ze leren tegelijkertijd zorg te dragen voor zichzelf en de ander. 
Het pakket heeft volgende hoofddoelstellingen: informatie bieden over alcohol, 
informatie bieden over cannabis, inzicht in waarden en normen rond alcohol- en 
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cannabisgebruik binnen relaties, omgaan met moeilijke (relationele/aanbod-) 
situaties, leren stellen van grenzen rond alcohol- en cannabisgebruik binnen een 
relatie. 
Bijhorende filmpjes en powerpoints te downloaden op 
www.vad.be/materialen/detail/crush---werken-met-jongeren-rond-relaties-alcohol-
en-cannabis  
Doelgroep:  tussen 16 en 18 jaar.  
Aantal spelers: max. 25 
Beschikbaar in: Lommel  
 

 
OP EIGEN BENEN  
 

• Op eigen benen 
(2003) Jong & Van Zin 
Het vormingspakket ‘op eigen benen’ bestaat uit informatie en vaardigheden om 
de stap naar zelfstandigheid goed te (kunnen) zetten. Het vormingspakket is 
opgedeeld in 8 thema’s. Bij elk thema zijn verschillende creatieve werkvormen 
uitgewerkt. De brochure ‘Op eigen benen’ vormt de rode draad in het 
vormingspakket. De brochure is verplichte lectuur, want hierin staat noodzakelijke 
achtergrondinformatie die je als begeleider nodig hebt. Naast de brochure is er ook 
een jongerengids met basisinformatie die voor jongeren interessant is. 
Doelgroep: 18 jaar 
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 
 

MEDIA  
 

• Map Media  
 

- Kids in Cyberland 
INKIJKEXEMPLAAR 
(2009) Sensoa 
Te downloaden op www.clicksafe.be onder gedeelte ‘professionelen – educatief 
materiaal’ 
Dit pakket is bedoeld om kinderen in te lichten over de risico’s van  
het internet, zodat ze hier bewust mee leren omgaan. Er wordt niet enkel 
gewezen op de risico’s, maar er wordt kinderen ook geleerd om na te denken 
over waar hun eigen grenzen en die van anderen liggen. Er worden regels voor 
communicatie op internet aangeleerd: een cursus ‘netiquette’, waarin respect, 
kritische zin en aandacht voor privacy centraal staan. 
Het lespakket bundelt een aantal methodieken waarom je veilig internetgebruik 
aanleert, met de focus op veilig seksueel gedrag online. 
Doelgroep: jongeren tussen 10 en 12 jaar 
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 
 

- Think before you post  
INKIJKEXEMPLAAR 
(2010) Child Focus 
Te downloaden op www.clicksafe.be onder gedeelte ‘professionelen – educatief 
materiaal’ 

http://www.vad.be/materialen/detail/crush---werken-met-jongeren-rond-relaties-alcohol-en-cannabis
http://www.vad.be/materialen/detail/crush---werken-met-jongeren-rond-relaties-alcohol-en-cannabis
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Jongeren staan vaak te weinig stil bij de persoonlijke gegevens die ze online 
plaatsen, vaak zichtbaar voor iedereen. Via dit lespakket met concrete 
oefeningen en werkbladen kan u uw leerlingen ervan bewust maken dat  
het zeer belangrijk is om goed na te denken alvorens informatie, foto’s of filmpjes 
online te plaatsen. 
Doelgroep: jongeren van 1e graad secundair onderwijs 
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 

 
- Internetsoa.nl  

INKIJKEXEMPLAAR 
(2009) Stichting Mijn Kind Online Nederland 
Te downloaden op http://www.internetsoa.nl/lespakket.pdf  
Het afgelopen decennium hebben jongeren massaal de mogelijkheden ontdekt 
om te communiceren via het internet. Door middel van chatten en MSN’en maken 
ze nieuwe vrienden en flirten ze er flink op los. Het versieren heeft zich naar 
internet verplaatst. Dat biedt nieuwe kansen maar ook nieuwe risico’s. Chatboxen 
en profielsites zijn op dit moment dé plek waar jongens en meiden ontdekken hoe 
ze kunnen flirten, hoe ze verliefd kunnen worden en hoe ze zich seksueel kunnen 
uiten. Erotische chat- of webcam-sessies hebben een belangrijke plaats 
ingenomen in de relationele en seksuele ontwikkeling van jongeren. Dit lespakket 
over flirten via internet is bedoeld om de risico’s bespreekbaar te maken en 
jongeren te laten nadenken over hun eigen seksuele grenzen op internet én de 
grenzen  
van anderen. 
Doelgroep: jongeren van 12 tot 18 jaar 

Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 
 

- I Respect. 
(2016) Childfocus 
Het pakket is een pedagogische tool voor jongeren rond online privacy. 
Het wil leerlingen aanzetten om het internet en sociale media op een veilige en 
constructieve manier te gebruiken. Het pakket is een videotool en een handboek 
die leerkrachten in staat stellen om lessen in te richten rond het gebruik van internet 
en sociale media. In het pakket zitten 10 uitgewerkte lessen, telkens gebaseerd op 
een video met een situatieschets en meerdere mogelijke oplossingen. 
Onderwerpen zijn: geheim en privacy, je account beveiligen, alert op het net, 
internet en respect, internet en creativiteit, experimenteren en uitdagen online, e-
reputatie, persoonlijke informatie, cyberpesten, online informatie 
Doelgroep:  jongeren tussen 10 en 14 jaar (lager onderwijs en buitengewoon 

onderwijs type 1 en 8) 
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 
 

- Wat is een goed wachtwoord?  
Te downloaden op https://mediawijs.be/tools/wat-veilig-wachtwoord 
Beschikbaar in: Lommel  
 
- Stappenplan bij cyberpesten 
(2016) Mediawijs 
Te downloaden op https://www.medianest.be/stappenplan-cyberpesten  

http://www.internetsoa.nl/lespakket.pdf
https://mediawijs.be/tools/wat-veilig-wachtwoord
https://www.medianest.be/stappenplan-cyberpesten
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Een kind komt in contact met (cyber)pesten. Wat doe je? Een handig stappenplan 
helpt je op weg. 
Doelgroep: 10 tot 18 jaar 
Beschikbaar in: Lommel  
 
- Vloggers’ checklist: helpt ouders afspraken maken met vloggende kinderen 
Meer en meer jongeren volgen het voorbeeld van hun grote idolen en richten hun 
eigen vlogkanaal op. Maar heel wat van hun ouders zitten met vragen. Daarom 
maakte MediaNest de ‘Vloggers’ checklist’: een toffe klik-en-print die ouders en 
kinderen een houvast biedt om afspraken te maken over vloggen. 
Beschikbaar in: Lommel  
  
PESTEN EN GEWELD  
 

• Map Pesten en geweld 
 
- Vandalisme – Leefsleutels in Actie plus  

(2000) Leefsleutels 
Dit boekje biedt lesideeën rond het werken aan sociale vaardigheden binnen het 
thema ‘vandalisme’. Het bevat kant- en klare werkbladen die eenvoudig kunnen 
gekopieerd worden om in de les te gebruiken. 
Doelgroep: jongeren uit hogere jaren BuSO en BSO, lagere leerjaren ASO 
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 
 

- Stukyoutoo – Jongeren tegen geweld in opvoeding en relaties 
INKIJKEXEMPLAAR 
(2009) BZN Atlas – Bond zonder Naam 
Aan de werkmap is ook een persmap gekoppeld die regelmatig wordt geüpdate, 
waarin artikels verzameld zijn rond thema’s als huiselijk geweld, 
kindermishandeling en opvoedingsondersteuning. 
De werkmap is terug te vinden op 
http://www.bzn.be/Repository/BZN_Atlas/BZN_Atlas_Werkmap.pdf. 
Via deze werkmap kunnen jongeren hun ervaringen (in de breedste betekenis van 
het woord) en meningen rond thema’s als huiselijk geweld, kindermishandeling, 
verwaarlozing en opvoeding delen.  
Jongeren die zelf in een kwetsbare situatie zitten, of iemand kennen die zich in 
zo’n situatie bevindt, kunnen op een snelle en laagdrempelige manier informatie 
en steun vinden in de eigen jongerencultuur. Op deze manier groeit het besef dat 
ze niet alleen staan, dat misbruik en mishandeling in opvoeding en relaties niet 
normaal is en dat ze er iets aan kunnen doen. 
Deze werkmap biedt scholen materiaal aan om jongeren de kans te geven het 
debat hierover aan te gaan. 
Doelgroep: jongeren van 14 tot 18 jaar 
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 

 
- Stop Cyberpesten 

INKIJKEXEMPLAAR 
(2010) Childfocus 
Te downloaden op www.clicksafe.be onder gedeelte ‘professionelen – educatief 
materiaal’ 

http://www.bzn.be/Repository/BZN_Atlas/BZN_Atlas_Werkmap.pdf
http://www.clicksafe.be/
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Dit lespakket bevat 10 zeer concrete methodieken, klaar voor gebruikt, om met 
leerlingen na te denken over cyberpesten en over hun actieve rol hierin. Het pakket 
wil leerlingen doen stilstaan bij hun eigen daden en hen stimuleren om het internet 
op een respectvolle en verantwoorde manier te gebruiken. Aan de hand van 
verschillende methodieken kan er één of meerdere lessen worden besteed aan dit 
thema. 
Doelgroep: 1e en 2e graad secundair onderwijs 
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 
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RELATIES EN SEKSUALITEIT 
 

• Relationele en seksuele vorming. Handboek voor secundair onderwijs  
(2011) Sensoa, € 30 
Met dit handboek reikt Sensoa inhoudelijke en didactische handgrepen aan leraars 
aan die rond seksualiteit en relaties wensen te werken. Het vormt een praktisch 
werkinstrument voor leraars ASO, TSO, KSO en BSO om het thema te behandelen 
in hun lessen. Ook de opbouw van een spiraalcurriculum komt aan bod. Het boek 
bevat de basisinformatie voor de inhouden van de lessen RSV voor de 3 graden 
secundair onderwijs.  
9 kernthema’s worden besproken: seks en maatschappij, puberteit, relaties, seks 
en lichaam, geboorteregeling, gender, seksuele oriëntatie, soa’s en hiv, seksueel 
grensoverschrijdend gedrag. 
Kernwoord: relaties en seksualiteit 
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 

 

• Help, ik word puber!  
Alles wat je als jongen moet weten  
(2007) Deltas, € 19.95 
Auteur: Geoff Price 
Dit boek is een cool, kleurrijk boek dat speciaal voor jou geschreven is en je alles 
vertelt over de puberteit en de vele veranderingen die zich dan voordoen. Het toont 
de dingen zoals ze zijn en laat zowel leeftijdsgenoten als volwassen mannen aan 
het woord over puistjes, de baard in de keel, erecties en nog veel meer. Ook wordt 
er aandacht besteed aan de minder zichtbare veranderingen, zoals hoe je denkt of 
hoe je je voelt. Bovendien krijg je superhandige tips om met meisjes om te gaan. 
Kernwoord: puberteit, jongens 
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 

 

• Help, ik word puber!  
Alles wat je als meisje moet weten  
(2005) Deltas, € 19.95 
Auteur: Shushann Movsessian 
Of je nu wel of niet al veranderingen in je lichaam hebt opgemerkt, dit coole boek 
zorgt ervoor dat jonge meisjes hun tienerjaren beter begrijpen. Jazeker, het kan 
een verwarrende en emotionele tijd zijn – maar met dit boek aan je zijde hoef je 
niet in je eentje door de puberteit te gaan. 
Het is een boek vol feiten en het vertelt het zoals het is. Er wordt gesproken over 
menstruatie, de vagina, maandverband en tampons, PMS, puberkracht en borsten. 
Er wordt je verteld wat je kan verwachten op lichamelijk en emotioneel gebied, op 
jouw weg naar het vrouw-zijn. 
Kernwoord: puberteit, meisjes 
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 

 

• Meisjes!  
Alles wat je als meisje moet weten. Van A tot Z 
(2009) Deltas, € 19.95 
Auteur: Emmanuelle Lepetit 
Dit boek geeft duidelijke antwoorden op alle interessante, boeiende, 
verontrustende, verbazende en leuke vragen die je je kunt stellen. 
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Alles wat jou bezighoudt in het leven komt aan bod: je lichaam, je gevoelens, 
beautytips, je familie, vriendschap en liefde. Van acne tot witte vloed, van 
adolescentie tot zenuwachtigheid, van conflicten met je ouders tot uitgaan met een 
jongen. In dit boek worden meer dan 175 trefwoorden zonder taboes behandeld. 
Bovendien krijg je interessante links en weetjes die je helpen om nog meer 
informatie te ontdekken en openhartige getuigenissen van je leeftijdgenoten en de 
sterren van de showbizz. 
Kernwoord: puberteit, meisjes 
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 
 

• Survivalgids voor tienermeiden 
Over jongens. Van flirten tot daten: alles wat je over hem moet weten! 
(2008) Deltas, € 10.95 
Auteur: Jessica Blatt 
Liefde is … niet altijd zo eenvoudig als het lijkt. Je krijgt steeds weer te maken met 
nieuwe gevoelens en je stelt jezelf duizenden vragen. Of je nu een oogje op iemand 
hebt, tot over je oren verliefd bent, een blauwtje loopt of niets meer met jongens te 
maken wilt hebben … deze survivalgids snelt je meteen te hulp! Je krijgt duidelijke 
antwoorden op al je vragen over jongens en relaties: hoe ga je met roddels om, 
hoe ontcijfer je jongenstaal, hoe plan je een geweldige date … De leuke interactieve 
quizzen helpen je al een heel eind op weg. Voortaan hebben jongens voor jou geen 
geheimen meer! 
Kernwoord: flirten, daten, meisjes 
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 

 

• Verboden voor ouders. Art 461 wetb. V. pubers  
Leren leven (alleen voor pubers) 
 (2009) Thema, € 17,95 
Auteur: Gijs Jansen 
Dit boek gaat over ‘leren leven’ met je puberteit. 
De auteur neemt je mee in je eigen wereld van tegenstrijdige gedachten, heftige 
gevoelens en verwarrende beelden uit de media, en leert je waar dat allemaal 
vandaan komt. In elk hoofdstuk krijg je een stappenplan waarmee je leert wie je 
bent, hoe je met al je ervaringen omgaat, wat je dromen zijn en hoe je zorgt dat die 
uitkomen. Het boek is samen met een groep van meer dan 50 pubers gemaakt en 
heeft schitterende tekeningen. 
Kernwoord: puberteit 
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 
 

• Verliefd is verliefd. Over homoseksualiteit 
(2002), Uitgeverij Pereboom, € 9,50 
Auteur: Martine F. Delfos 
Een jongen en een meisje die van elkaar houden, willen graag alles van elkaar 
weten en samen leuke dingen doen. Ze willen ook handje in handje lopen en 
knuffelen en vrijen. 
Een jongen die van een jongen houdt of een meisje dat van een meisje houdt, wil 
hetzelfde. Dit boek gaat over homoseksualiteit, over het anders voelen, de reactie 
van de omgeving en hoe je tot wederzijdse acceptatie kunt komen. 



 

 

 

3 

Het boekje geeft verantwoorde info, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke 
kennis en met aandacht voor gevoelige, moeilijk bespreekbare aspecten. Voor 
jongeren vanaf 11 jaar. 
Achterin het boek staat een woordenlijst en aanvullende info voor volwassenen. 
Het boek maakt deel uit van een serie ‘seksuele voorlichting in onderwerpen’. 
Kernwoord: holebi – jongeren 
Beschikbaar in: Sint-Truiden 

 

• Denk jij om de 7 seconden aan seks? 
Mythes en taboes over relaties en seksualiteit 
(2010) Jeugd en Seksualiteit 
Dit boekje geeft jongeren een antwoord en doorbreekt taboes en mythes rond 
relaties en seksualiteit. Bestaande mythes en taboes worden op een leuke manier 
de wereld uitgeholpen.  
Jongeren kunnen getuigenissen, cartoons, FAQ’s lezen, testen welk flirttype ze 
zijn, hun eigen erotisch verhaal schrijven, spin-the safe sex-bottle spelen en nog 
veel meer. Het boekje kan gebruikt worden alleen of met vrienden, in de 
jeugdbeweging, op school, thuis, … 
Doelgroep: jongeren  
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 
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JEZELF EN JE OMGEVING 
 

JEZELF 

• Hoe verwerk ik het? Het verwerken van ingrijpende veranderingen handboek 
(2011) Ars Scribendi Uitgeverij 
Auteur: Anita Naik 
Hoe bereik ik me voor op een nieuwe school? Hoe verwerk ik de scheiding van mijn 
ouders? Hoe kom ik het overlijden van een vriend te boven? Wat is het verschil 
tussen droefheid en een depressie? 
Dit boek staat boordevol nuttige tips en weetjes over hoe je je ingrijpende 
veranderingen in je leven het beste verwerkt. 
Kernwoord: rouw en verlies, echtscheiding, depressie 
Beschikbaar in: Lommel  

 

• Lichaamstaal. Het lichaamstaal handboek 
(2011) Ars Scribendi Uitgeverij 
Auteur: Anita Naik 
Dit boekje staat boordevol nuttige tips en weetjes over het begrijpen en gebruiken 
van lichaamstaal. Hoe belangrijk is lichaamstaal. Hoe weet je of iemand op je valt? 
Hoe maak je nieuwe vrienden? Hoe kom ik zelfverzekerd over in de klas? 
Kernwoord: lichaamstaal 
Beschikbaar in: Lommel  
 

• Hoe overleef ik stress? 
(2008) Querido’s Uitgeverij, € 5,00 
Auteur: Francine Oomen 
Deze survivalgids leert je stress herkennen, voorkomen én verhelpen.  Bij jezelf én 
bij anderen! Zodat jij lekker relaxed door het leven kunt gaan en later, als je groot 
bent, geen gebraden stresskip wordt. 
Met veel oefeningen, testjes, voorbeelden uit de Hoe overleef…ik-boeken, 
tekeningen, en natuurlijk met heel veel survivaltips 
Kernwoord: stress 
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 
 

- Bouwen aan zelfvertrouwen  
Als tiener anders denken over jezelf 
(2004) , Lannoo, € 9,95 
Auteur: Marijke Bisschop 
Als je jong bent, kun je soms zo in de knoop zitten met jezelf, of met de anderen. 
Dan word je meer dan je wilt bestookt door onprettige gedachten. Als die gedachten 
negatief gekleurd zijn, kunnen ze je veel angst bezorgen. Toch geef je beter niet toe 
aan die negatieve gedachten. Wie zijn energie richt op het positieve dat het leven 
te bieden heeft, voelt zich vanzelf een stuk beter. 
Dit boek leert je hoe je dat kunt doen. Je leert de negatieve gedachten over jezelf 
weg te filteren en met meer durf, meer zelfvertrouwen en meer positieve energie in 
het leven te staan.  
Kernwoord: weerbaarheid 
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 
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• Mindfulness voor Jongeren 
(2010) Lannoo, € 17,95  
Auteur: David Dewulf 
Mindfulness is de laatste jaren uitgegroeid tot een van de belangrijkste methodes 
om stress aan te pakken. Deze meditatie- en aandachtstechniek kan ook voor 
jongeren en studenten een wereld van verschil betekenen. Aan de hand van een 
praktisch achtstappenplan toont dit boek hoe mindfulness een weg kan zijn naar 
betere concentratie, meer zelfvertrouwen, minder piekeren en een sterker 
zelfwaardegevoel. 
Kernwoord: stress 
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 

 

• Over leven en dood 
(2010) The House Of Books, € 14,50 
Auteur: Marja Baseler 
Dit boek is speciaal voor jongeren geschreven en kan helpen bij het afscheid en 
het loslaten van degene van wie je veel houdt. Je lest over het sterven, de uitvaart 
en alle emoties waarmee je te maken kunt krijgen. Het staat vol praktische 
aanwijzingen om zo goed mogelijk door deze moeilijke periode heen te komen. 
Kernwoord: rouw en verlies 
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 

• Om alles wat er niet meer is.  
Jongeren over achterblijven na zelfdoding 
(2008) Uitgeverij Altiora Averbode, € 17 
Auteur: Monique van ‘t Erve en Riet Fiddelaers-Jaspers i.s.m. werkgroep Verder 
Heel wat jongeren verliezen een naaste door zelfdoding. In dit boek vertellen ze 
openhartig over wie ze verloren zijn en hoe ze de periode voor en na het overlijden 
hebben ervaren. Aangevuld met eigen tips en gedachten, bieden ze hiermee 
zichzelf en andere jongeren handvaten om rouwen na zelfdoding beter 
bespreekbaar te maken. 
Kernwoord: rouw en verlies 
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 

 
 

• Ik heb stress! Het examenkoorts handboek 
(2011) Ars Scribendi Uitgeverij 
Auteur: Anita Naik 
Dit boekje staat boordevol nuttige tips en weetjes over hoe je het beste kunt 
studeren en stress voor de examens vermijdt. Wat is de beste studiemethode? Hoe 
vermijd ik paniek? Wat is een black-out en wat doe ik eraan? Wat zijn de 
symptomen van stress? 
Kernwoord: stress 
Beschikbaar in: Sint-Truiden 

 

• Te dik? Te dun? Het gezonde voeding handboek 
(2011) Ars Scribendi Uitgeverij 
Auteur: dr. Melissa Sayer 
Dit boekje staat boordevol nuttige tips en weetjes over gezonde voeding en 
gezondheid in het algemeen. Haat je je lichaam? Heb je genoeg van diëten? Denk 
je dat je vriendin een eetstoornis heeft? Heb je geen zin om te sporten? 
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Kernwoord: gezondheid, voeding 
Beschikbaar in: Sint-Truiden 

 
 

• Geweldig communiceren voor jongeren 
(2010) Thema, € 14,90 
Auteur: Justine Mol 
Dit boek is geschreven voor jongeren die genoeg hebben van ruzie en onbegrip en 
nieuwsgierig zijn naar een andere manier van communiceren. Het boek kan ook 
gebruikt worden in lessen van het secundair onderwijs of hoger onderwijs. Het boek 
is gebaseerd op de ideeën van Marshall Rosenberg en illustreert de theorie en de 
praktijk aan de hand van het verhaal van Evelien, die alles zo zat is dat ze van huis 
wegloopt.. 
Kernwoord: puberteit, communicatie 
Beschikbaar in: Sint-Truiden  
 

• Weerbaarheid van jongeren  
Een denk- en doeboek 
(2001) Garant, € 36.00 
Auteur: Suzanne Cautaert, Veerle Dupont en Ilse Ideler 
Voor heel wat jongeren is het pad naar volwassenheid bezaaid met hindernissen. 
Ze worden depressief, gebruiken drugs, verminken zichzelf, stoppen met eten, 
worden agressief en gewelddadig. Ze proberen te ‘overleven’ in een voor hen 
moeilijke samenleving. Vanuit een fundamenteel gebrek aan zelfrespect, 
eigenwaarde en zelfvertrouwen en weinig verbondenheid met anderen, hebben ze 
vaak nauwelijks controle over emoties als angst, kwaadheid, verdriet of pijn. Soms 
worden ze geïntimideerd, gepest, aangerand, misbruikt, mishandeld. Andere 
jongeren gaan zelf over tot intimideren, pesten, aanranden, misbruiken. Door met 
jongeren te werken aan weerbaarheid – zelfrespect, emoties, grenzen – zullen ze 
zich beter voelen in hun vel en vertrouwen krijgen in hun eigen mogelijkheden. Dat 
heeft een remmend effect op het stijgende agressieve en zogenaamd anti-sociale 
gedrag van jongeren. 
Het boek omvat een denk- en doedeel. In het denkboek krijg je alle nuttige info om 
in praktijk met groepen jongeren aan de slag te gaan. Het doeboek werd opgevat 
als een praktisch oefenboek. Het bestaat uit een leuke verzameling van 
oefeningen, methodieken en technieken. Zowel voor ouders als leerkrachten en 
hulpverleners. 
Kernwoord: weerbaarheid 
Beschikbaar in: Sint-Truiden 
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OPVOEDING 

 
• Geweldig communiceren met jongeren 

 (2010), Epo Uitgeverij, € 18,50 
Auteur: Justine Mol 
Veel volwassenen willen hun communicatie met jongeren verbeteren. 
Dit boek laat zien dat het mogelijk is om oude patronen los te laten en echt contact 
te leggen met jongeren. Het illustreert de theorie en de praktijk aan de hand van 
het verhaal van Evelien, die alles zo zat is dat ze van huis wegloopt en school voor 
gezien houdt.  
Het boek is bedoeld voor volwassenen die willen werken aan de communicatie met 
hun eigen kinderen of met andere jongeren tussen 13 en 20 jaar. 
Kernwoord: communicatie met jongeren 
Bestemd voor: ouders, hulpverleners, leerkrachten 
Beschikbaar in: Sint-Truiden  

 
MAATSCHAPPIJ 
 

• Racistisch? Ik!?  
(1998) Europese Commissie, gratis 
De Europese Unie wil discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische 
afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid 
bestrijden. Deze humoristische en informatieve brochure voor onderwijzers en 
jongeren is bedoeld als aanzet tot het nadenken en praten over racisme. 
Kernwoord: integratie en migratie 
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 
 

• Kizito  
(2007) Commissariaat Generaal voor de vluchtelingen, gratis 
Auteur: Antonio Cossu 
De strip is bedoeld voor een minderjarige, niet-begeleide, vreemde asielzoeker. 
Doel van de strip is dat de AMA zijn asielprocedure beter kan begrijpen.  
De handleiding kan best gelezen worden met hulp van een voogd of  
een vertrouwenspersoon. 
Kernwoord: integratie en migratie 
Beschikbaar in: Sint-Truiden  

 

• Moslims en niet-moslims  
Knelpunten in de dialoog 
(2006) Koning Boudewijn Stichting, gratis 
Auteur: Jordane Carpentier de Changy, Felice Dassetto en Brigitte Maréchal, 
Centre Interdisciplinaire d’Etudes de l’Islam dans le Monde Contemporain – UCL 
Dit dossier brengt de malaise en de oorzaken hiervan in beeld. Er wordt gesproken 
over de identiteit, de waarden van jongeren en het verband met  
de religie, de islam en de school, de islam en de media, de islam en de politiek. Tot 
slot worden de kern- en knelpunten van het debat in beeld gebracht. 
Kernwoord: integratie en migratie 
Beschikbaar in: Sint-Truiden 
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MEDIA 
 

• De sinistere site (Suske en Wiske)  
(2005) Standaard Uitgeverij Antwerpen, gratis 
Op internet moet je altijd een beetje voorzichtig blijven. In deze strip ontdek je dat 
het wereldwijde web enkele onveilige plekjes kent, waar men je in de val kan 
proberen te lokken. Door de tips en hints die in dit album op een rijtje worden gezet, 
kan je weinig overkomen op het internet. 
Kernwoord: internet 
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 
 

 
PESTEN EN GEWELD 
 

• Pesten. Wat is het, wat doe je eraan? 
(2000) Bakermat, € 7,95 
Auteur: Fil Deboutte, Inge Schelstraete 
Een pestprobleem komt voor waar groepen mensen samenleven. Het volledig 
uitbannen is onmogelijk, omdat het om universeel menselijk gedrag gaat. Wel 
kunnen we het inzicht in het pestverschijnsel vergroten zodat we alerter kunnen 
reageren en ons tegen pesten kunnen verzetten. 
Dit boek bevat tientallen verhalen van kinderen en jongeren, nieuwe inzichten over 
het omgaan met pestgedrag en concrete opvoedingstips.  
Kernwoord: pesten – opvoeding 
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 

 
• Pesten. Mijn boek over durf en zelfvertrouwen 

(2007) Uitgeverij SWP, € 15,50 
Auteur: Astrid Tulleners 
Wat is pesten? Hoe ontstaat het? Hoe voelt het om gepest te worden en wat kun 
je eraan doen? 
In dit boek kunnen kinderen aan de hand van gerichte vragen en opdrachten 
opschrijven en tekenen wat het met ze doet en hoe ze het kunnen aanpakken om 
er iets tegen te doen. Een stappenplan met veel praktische tips biedt een bruikbaar 
handvat. Dit boek is voor kinderen, ouders, leerkrachten en hulpverleners 
Kernwoord: pesten  
Beschikbaar in: Sint-Truiden en Lommel 

 
• Van aanval tot zelfverdediging  

 250 tips voor je eigen veiligheid en die van je kinderen 
(2003), Van Halewijck, € 15 
Auteur: Alain De Preter 
Iedereen wordt wel eens geconfronteerd met angst- en onveiligheidsgevoelens. 
Hoe ga ik het beste om met verschillende vormen van geweld? Welke tips kan ik 
mijn kinderen meegeven om ze optimaal te besschermen? Hoe bescherm ik me 
tegen lastigvallerij? Waar volg ik een cursus zelfverdediging? … 
Dit boek formuleert een antwoord op deze vragen aan de hand van anekdotes, tips 
en persoonlijke ervaringen. De praktische informatie in dit boek leert je om geweld 
het hoofd te bieden. Een aantal eenvoudige basisregels rond geweldpreventie 
helpen je paniekreacties te vermijden en je zelfvertrouwen te vergroten. 
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Kernwoord: agressie – zelfvertrouwen 
Beschikbaar in: Sint-Truiden 
 

ONDERWIJS 
 

• Communicatief vaardig onderwijzen  
(2003) Garant, € 18.30 
Auteur: Andre Vyt 
Wil onderwijs effectief zijn, dan zijn niet enkel de didactische maar ook  
de communicatieve vaardigheden van belang. Dit boek geeft een overzicht van de 
verschillende aspecten van communicatie in het onderwijs en reikt manieren aan 
om deze communicatie te evalueren en te verbeteren. Niet alleen mondelinge, 
maar ook schriftelijke communicatie. Niet alleen verbale, maar ook non-verbale 
communicatie. Niet alleen communicatie tussen leerkracht en leerling, maar ook 
tussen collega’s, tussen leraars en ouders en tussen lesgevers en directies of 
externe instanties. Bepaalde hoofdstukken belichten ook theoretische aspecten 
van communicatie, maar vooral praktische aspecten komen aan bod. Elk hoofdstuk 
sluit af met toepassingsopdrachten, zodat  
het boek ook geschikt is voor de lerarenopleiding en het vormingswerk. 
Kernwoord: onderwijs - communicatie 
Beschikbaar in: Sint-Truiden 



 

 

 

 
FILMLIJST 

 
 
De filmtips zijn absolute aanraders van één of meerdere JAC-medewerkers. 
Ze zijn niet beschikbaar binnen ons uitleenaanbod. 
 
Voor een erg uitgebreide thematische lijst met filmtips, kan je best een kijkje nemen 
op de uitstekende website : www.bevrijdingsfilms.be 
 

 

 

 Relaties en seksualiteit         p. 1 
 
 Jezelf en je omgeving         p. 5 

 
 Drugs en verslaving         p. 7 
 
 Op eigen benen          p. 9 
 
 Media           p. 10 
 
 Pesten en geweld         p. 11 
 

http://www.bevrijdingsfilms.be/
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RELATIES & SEKSUALITEIT 
 

• Brokeback Mountain (2005) 
Regisseur: Ang Lee 
Het hartverscheurende verhaal van een geheime en verboden 
relatie tussen twee cowboys. Meer nog dan een relaas over de 
onderdrukking van homoseksualiteit in de Amerikaanse cultuur, is 
het een persoonlijke vertelling over een onmogelijke liefde. 
Genre:  Drama, romance 
Doelgroep: + 14 jaar 
Speelduur: 134 minuten 
Thema:  holebi – verliefdheid 
 
 

• 500 days of summer (2009) 
Regisseur: Marc Webb 
Door middel van het speels gebruik van flashbacks en 
flashforwards ontdekken we het wel en wee van de relatie tussen 
een jonge vrouw (Summer) die niet gelooft in de ware liefde en 
een jongeman (Tom) die als een blok voor haar valt. 
Genre: Comedy, drama, romance 
Doelgroep: + 12 jaar 
Speelduur: 95 minuten 
Thema:  verliefdheid – liefdesverdriet 
 
 
 
 

• Juno (2007) 
 

Regisseur: David Reitman 
Juno MacGuff is een zelfverzekerde vrolijke tiener, die met haar 
lakse nonchalante houding negen emotionele maanden voor de 
boeg heeft, ze is zwanger! Terwijl de meeste meiden op school 
bezig zijn op MySpace of met winkelen heeft Juno zo haar eigen 
agenda. Op een verveelde middag besluit ze seks te hebben met 
de onschuldige Bleeker. Met een ongewenste baby in het 
vooruitzicht, beraamt Juno samen met haar vriendin Leah een 
plan om de perfecte ouders voor het kind te vinden. De lokale 
voordeelkrant biedt perspectief! 
 
 

Genre:  Comedy, drama 
Doelgroep: + 12 jaar 
Speelduur: 93 minuten 
Thema:  verliefdheid – tienerzwangerschap – adoptie 
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• Fucking Amal (1998) 
 

Regisseur: Lukas Moodysson 
Elin & Agnes, twee tienermeisjes, wonen in het saaie Amal, een 
onooglijk klein stadje in Zweden. Elin is knap, populair maar 
verveeld met haar leventje. Agnes is verlegen, wat eenzaam, 
een tikkeltje somber en … stiekem verliefd op Elin. 
Hartverwarmend portret van een ontluikende tienerliefde. 
Genre:  Comedy, drama, romance 
Doelgroep: + 12 jaar 
Speelduur: 89 minuten 
Thema:   verliefdheid – holebi - puberteit 
 
 

 
 

• Ae fond kiss (2004) 
 

Regisseur: Ken Loach 
Een jonge Pakistaan, Casim geheten, start een relatie met een 
Ierse katholieke vrouw, Roisin. Dit valt echter niet in goede 
aarde bij zijn familie en leidt tot grote spanningen. 
Genre:  Drama, romance 
Doelgroep: + 14 jaar 
Speelduur: 104 minuten 
Thema:  verliefdheid – culturele diversiteit 
 
 
 

 
 

• L’auberge espagnole (2002) 
 
Regisseur: Cedric Klapisch 
Een handvol Europese studenten ontmoeten elkaar in 
Barcelona. Samen ontdekken ze de internationale taal van 
vriendschap en liefde. 
Genre:  Comedy, drama, romance 
Doelgroep: + 14 jaar 
Speelduur: 122 minuten 
Thema:  seksualiteit – relaties – culturele diversiteit 
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• Ghost World (2001)  
Regisseur: Terry Zwigoff 
Ghost World is een comedy over de eigenzinnige tieners Enid 
en Rebecca. Na het afstuderen zijn zij ervan overtuigd dat zij 
hun idealen zullen waarmaken. Zij hebben genoeg van het 
moderne Amerika met winkelcentra en massale 
eetgelegenheden. Met hun cynisme sparen ze niemand en 
denken ze klaar te zijn voor de volwassen wereld. Hun leven 
ziet er echter niet geweldig uit. Ranzige baantjes worden 
afgewisseld met hopeloze liefdes. Rebecca wordt serveerster 
bij de lokale coffee shop om haar huur te kunnen betalen. Enid 
komt in contact met de eigenaardige Seymour en stort zich in 
een opmerkelijke liefdesrelatie. In de strijd om het mysterie van 
volwassenheid te ontrafelen, worstelen Enid en Rebecca met 

hun identiteit en de beloftes die zij lang geleden aan elkaar hebben gedaan. 
Genre:  Comedy, drama 
Doelgroep: + 12 jaar 
Speelduur: 111 minuten 
Thema:  relaties - verliefdheid  
 
 

• Bo (2010) 
Regisseur: Hans Herbots 
De vijftienjarige Deborah wil ontsnappen uit de verstikkende 
alledaagsheid van Linkeroever. Onder aanmoediging van de 
achttienjarige Jennifer duikt ze het spannende, Antwerpse 
nachtleven in. Wanneer ze ontdekt dat Jennifer als escorte 
werkt, is Deborah geprikkeld door wat voor haar een eenvoudige 
weg naar geld lijkt. Onder de naam Bo maakt ze kennis met een 
wereld waar ze duidelijk nog niet klaar voor is. Na een 
neerwaartse spiraal van geld, drugs en snelle kicks eindigt 
Deborah in een gesloten jeugdinstelling. Vanaf nu kan ze enkel 
op zichzelf rekenen om de spiraal te doorbreken. 

Genre:  Drama 
Doelgroep: + 12 jaar 
Speelduur: 100 minuten 
Thema:  loverboys – relaties  
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• The Danish Girl (2015) 
 

Regisseur: Tom Hooper 
Het verhaal speelt zich af in de vroege jaren 1950 in Kopenhagen 
en is gebaseerd op waargebeurde feiten. Artieste Gerda 
Wegener vraagt haar man Einar om in te vallen als vrouwelijk 
model. Einar voelt zich zeer goed in deze rol en besluit zijn leven 
verder te zetten als vrouw. Lili wordt de eerste bekende 
transgender in de geschiedenis. 
Genre: Drama, romance 
Doelgroep: +12 
Speelduur: 119 minuten 

 Thema: Transgender  
 
 

• Dallas Buyers Club (2013) 
 
Regisseur: Jean-Marc Vallée 
Dallas 1985. Ron Woodroof is een elektricien en occasioneel 
cowboy. Hij leeft hard: hij is een zware roker, drinker, 
druggebruiker en houdt van losse seksuele betrekkingen. Plots 
blijkt dat hij HIV positief is en hij nog 30 dagen te leven heeft. Hij 
ontdekt dat er een ilegale drug (AZT) op de markt is, die hij aan 
andere aidspatiënten verkoopt, maar niet zonder slag of stoot.  
Genre: Biography, drama  
Doelgroep: +16 
Speelduur:  117 minuten 

     Thema: Biography, drama 
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JEZELF EN JE OMGEVING 
 

• Persepolis (2007) 
Regisseur: Vincent Paronnaud & Marjane Satrapi 
Knappe animatiefilm over Marjane die op 9-jarige leeftijd in Iran 
wordt geconfronteerd met de Islamitische Revolutie. De 
fundamentalisten dwingen de vrouwen tot het dragen van sluiers 
en zetten velen gevangen. Ondanks deze sociale terreur weet 
Marjane toch punk, Iron Maiden en Abba te ontdekken en later 
wordt ze door haar ouders naar Oostenrijk gestuurd om daar 
veilig naar school te gaan. Hoewel ze er na verloop van tijd 
geaccepteerd wordt, besluit ze toch terug te gaan naar het 
tyrannieke bewind van Iran, omdat het simpelweg als haar thuis 
voelt. Ze besluit daar haar mening te blijven ventileren over wat 

ze ziet. 
Genre:   Animation, drama 
Doelgroep: + 12 jaar 
Speelduur: 95 minuten 
Thema:  culturele diversiteit 
 

• Crash (2004) 
Regisseur: Paul Haggis 
Het verhaal volgt een groep mensen van verschillende komaf in 
de straten van Los Angeles, terwijl hun levens elkaar kruisen. 
De rode draad tussen de verhaallijnen is een moordzaak en de 
detective die belast is met het onderzoek. 
Genre:  Crime, drama, thriller 
Doelgroep: + 14 jaar 
Speelduur: 113 minuten 
Thema:  racisme – relaties  
 
 

 

• American History X (1998) 
Regisseur: Tony Kaye 
Danny Vinyard is een tiener die helemaal onder invloed staat van 
zijn oudere broer, de skinhead Derek. Wanneer Danny op school 
een enthousiast verslag maakt over Hilters ‘Mein Kampf’, stelt het 
schoolhoofd hem voor de keus, of een opstel schrijven over zijn 
broer Derek, of van school getrapt worden. Derek zijn haat tegen 
andere rassen vloeit voort uit de moord op zijn vader. Derek sluit 
zich aan bij een bende en belandt in de gevangenis voor moord. 
Weer vrij is Derek veranderd. Hij wil een aantal mensen een lesje 
leren, waaronder zijn eigen broertje … 

Genre:      Crime, drama 
Doelgroep: + 16 jaar 
Speelduur: 119 minuten 
Thema:  racisme – geweld  
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• Wreck it Ralph (2012) 
Regisseur: Rich More  
De film speelt zich af binnen de wereld van de 
videogame/arcade spellen. Na sluitingstijd komen de 
verschillende personages bijeen. Hier beslist Ralph dat hij het 
beu is om schurk te zijn, omdat iedereen hem haat. Hij denkt 
dat hij geliefd zal zijn wanneer hij een medaille haalt, op dit 
avontuur leert hij personages uit verschillende spellen kennen 
die de boel er niet makkelijker op maken.  
Genre:     animatie – avontuur – komedie  
Doelgroep: alle leeftijden  
Speelduur: 121 minuten 
Thema:  Anders zijn  

 
 

• Black Swan (2010) 
Regisseur: Darren Afonofsky  
Nina is een ballerina in het New York City Ballet wiens hele 
leven rond dans draait. Wanneer er een keuze moet gemaakt 
worden tussen Nina en Lily (een nieuwe danseres) voor de 
hoofdrol in ‘Het Zwanenmeer’, laat de rivaliteit een duistere 
kant van Nina naar boven komen.  
Genre:      Drama - Thriller  
Doelgroep: +16  
Speelduur: 128 minuten 
Thema:  Angst, psychische problemen, obsessie.  
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DRUGS EN VERSLAVING 
 

• Requiem for a dream (2001) 
Regisseur: Darren Aronofsky 
We volgen vier mensen die elk hun droom proberen waar te maken 
maar al snel in een neerwaartse spiraal terechtkomen. Uiteindelijk 
zullen ze ten onder gaan aan hun verslavingen. De climax van de 
film is zeer expliciet, nihilistisch en aangrijpend. Een knock-out 
filmervaring! 
Genre:              Drama 
Doelgroep: + 16 jaar 
Speelduur: 102 minuten 

  Thema:  verslaving – zelfdestructie  
 
 

• Half Nelson (2006) 
 

Regisseur: Ryan Fleck 
Een jonge leerkracht geschiedenis met een verborgen 
drugsverslaving sluit vriendschap met een dertienjarige zwarte 
leerlinge. Zij is de enige die op de hoogte is van zijn geheim. Half 
Nelson is een intrigerend portret van twee mensen die zichzelf niet 
kunnen redden maar elkaar wel. 
Genre:  Drama 
Doelgroep: + 14 jaar 
Speelduur: 106 minuten 

Thema: verslaving – vriendschap  
 
 

• Cidade de Deus (2002) 
Regisseur: Fernando Mireilles 
‘Cidade de Deus’ is de naam van een ‘favela’ (sloppenwijk) in Rio 
de Janeiro. De film beschrijft het uitzichtloze leven van jongeren in 
de Braziliaanse sloppenwijken. Het verhaal wordt verteld door de 
ogen van de relatief onschuldige Buscapé, die droomt van een 
bestaan als persfotograaf buiten de sloppen. Buscapé beschrijft 
de opkomst van de meedogenloze crimineel Zé, die als sadistisch 
klein jongetje al dood en verderf zaait in de ‘favelas’ en later 
uitgroeit tot de meest gevreesde crimineel in de achterbuurten van 
Rio de Janeiro. Tegelijk wordt ook de levensloop van Buscapé zelf 

in beeld gebracht. In beide gevallen wordt op schokkende en compromisloze wijze 
een beeld geschetst van leven en overleven in een Braziliaanse sloppenwijk. 
Genre:   Crime, drama 
Doelgroep: + 16 jaar 
Speelduur: 130 minuten 
Thema:  drugs – drugsbendes – armoede  
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• Trainspotting (1996) 
Regisseur: Danny Boyle 
Een groep Schotse jongeren vestigen hun hoop op heroïne om de 
alledaagse werkelijkheid te ontvluchten. De aandacht wordt vooral 
gevestigd op Mark Renton en zijn pogingen om van zijn 
drugsverslaving af te komen. De relatie met zijn familie en zijn 
vrienden Sick Boy, Spud en Begbie gaat er ook aan onderdoor. Ook 
heeft hij een veertienjarig vriendinnetje dat met drugs wil 
experimenteren net als Tommy, een fanatieke atleet. 
 

Genre:   Drama 
Doelgroep: + 16 jaar 
Speelduur: 94 minuten 
Thema:  drugs – verslaving  

 
 

• De helaasheid der dingen (2009) 
Regisseur: Felix Van Groeningen 
De jonge Gunther Strobbe groeit op in een marginale familie die 
leeft volgens het motto ‘God schiep de dag en wij nietsnutten 
slepen er ons doorheen’. Aan de routine van alcohol, rokkenjagen 
en nietsdoen komt plots een eind als Gunther door een sociaal 
werkster van zijn familie wordt gescheiden en in een internaat 
wordt geplaatst. Vijftien jaar later dreigt Gunther vader te worden 
van een ongewenst kind. Gaat hij hetzelfde lot als zijn vader 
tegemoet? Of kan hij wel ontsnappen aan de helaasheid der 
dingen? 

Genre:   Drama, Comedy 
Doelgroep: + 16 jaar 
Speelduur: 108 minuten 
Thema:  alcoholisme – armoede  
 
 

• Thirteen (2003) 
Regisseur: Catherine Hardwicke  
Tracy Freeland is een keurig en intelligent meisje van dertien jaar. 
Ze haalt hoge cijfers en heeft een goede band met haar mama. 
Ze wil graag in de vriendengroep van Evie Zamora, een van de 
meest populaire meisjes op school. Ze begint geld te stelen om 
indruk te maken op hen en gaandeweg gaat ze meer en meer 
mee in de losbandige levensstijl van Evie. Ze kleedt zich anders, 
experimenteert met softdrugs, harddrugs en seks. 
Genre: Drama 
Doelgroep: +14 
 Speelduur:  100 minuten 
 Thema: Drugs, seks, peer-pressure 
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OP EIGEN BENEN 
 

• Igby goes down (2002) 
Regisseur: Burr Steers 
Igby Slocumb, een rebellerende 17-jarige jongen, is constant in 
strijd met zijn familie. Hij denkt dat er iets beters te vinden moet zijn 
in het leven en besluit op zoek te gaan. Hij komt terecht in de 
Boheemse onderwereld van Manhattan. Intrigerend growing-pains 
portret. 
Genre:  Comedy 
Doelgroep: + 14 jaar 
Speelduur: 97 minuten 
Thema: verstoorde gezinsrelaties, adolescentie, op eigen 

benen 
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MEDIA 
 

• The Truman Show (1998) 
Regisseur: Peter Weir 
Truman Burbank leidt een perfect leventje: goede baan, een 
liefhebbende vrouw en een goede vriend. Langzaam komt 
Truman er echter achter dat zijn leventje iets té perfect is: hij 
ontdekt dat hij het middelpunt is van het succesvolle  
TV-programma The Truman Show. Al zijn hele leven lang woont 
Truman in een enorme TV-studio, waar een dorpje is 
nagebouwd en al z’n vrienden acteurs zijn. 
Genre:  Comedy, drama 
Doelgroep: + 14 jaar 
Speelduur: 103 minuten 
Thema:  media – manipulatie  



 

 

 

11 

PESTEN EN GEWELD 
 

• Billy Elliott (2000) 
Regisseur: Stephen Daldry 
1984. De 11-jarige Billy Elliot woont in een 
mijnwerkersstadje in het noordoosten van Engeland. Zijn 
moeder is onlangs overleden en hij moet vaak op zijn 
demente oma passen. Zijn vader en oudere broer Tony, 
beide mijnwerkers, zitten thuis. Ze zijn in staking. Billy krijgt 
iedere week wat geld over zijn bokslessen. Hij vindt het 
boksen helemaal niet leuk want hij bakt er niets van. 
Wanneer Billy weer eens moet nablijven om zijn 
boksoefeningen te doen, ziet hij de balletklas van mevrouw 
Wilkinson trainen. Iets in de bewegingen van de meisjes 
spreekt hem aan en Billy besluit om mee te doen. 
Genre:  Drama, romance, music 
Doelgroep: + 12 jaar 
Speelduur: 110 minuten 

Thema: pesten – liefde – puberteit  
 
 

• Ben X (2007) 
Regisseur: Nic Balthazar 
Ben is anders. Zijn leven zit vol vreemde rituelen. Hij lijkt te 
leven in zijn eigen universum, dat zich voor meer dan de helft 
afspeelt in de wereld van online computergames. In de echte, 
harde wereld van een technische school is het leven voor 
hem een dagelijkse hel, met twee kerels die hem het leven 
bijna letterlijk onmogelijk maken. Ben heeft een plan. Een 
plan van één woord: moord! 
Genre:  Drama, Thriller  
Doelgroep: + 12 jaar 
Speelduur: 90 minuten 
Thema:  autisme – pesten – games  
 

 
 

• Mean Creek (2004) 
Regisseur: Jacob Aaron Estes 
Als de jonge Sam op school steeds gepest wordt door de 
gemene bullebak George, besluit zijn oudere broer Rocky 
om in te grijpen. Hij organiseert een leuk boottochtje en 
nodigt naast Sam, dienst vriendinnetje Millie en zijn eigen 
vrienden Clyde en Marty ook George uit. En hoewel het 
reisje slechts bedoeld was om George een klein lesje te 
leren, lopen de emoties onderweg iets te hoog op … 
Genre:  Crime, drama    
Doelgroep: + 12 jaar 
Speelduur: 89 minuten 
Thema: pesten – relaties  
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