HOTSPOT+
fiche voor leerkrachten en jongerenwerkers
om te werken rond veerkracht bij jongeren

Deze fiche kan worden gebruikt door leerkrachten en jongerenwerkers, in het kader van
het versterken van de veerkracht van leerlingen (ASO, TSO, BSO, KSO). Idealiter wordt
deze gebruikt in combinatie met het spel HOTSPOT; vooraf of aansluitend.
Richtleeftijd: leerlingen van de derde graad secundair onderwijs.
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Inleiding: Warme Stad Gent
Uit cijfers van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) blijkt dat 1 op de 5 jongeren niet goed in zijn vel zit
en met psychische problemen kampt. Iedereen voelt zich wel eens somber of heeft af en toe minder goede
momenten, maar wanneer deze gevoelens en symptomen ons dagelijks functioneren beïnvloeden, dan
noemen we dit psychische problemen. Heel wat psychische problemen ontstaan al op jonge leeftijd,
meestal tussen de 12 en 25 jaar. Slechts een klein deel van deze jongeren blijkt echter de stap te zetten
naar hulpverlening.
Daarom is het belangrijk om preventief in te zetten op factoren die het mentaal welbevinden versterken en
veerkracht verhogen bij kinderen en jongeren. Door ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren zich van
jongs af aan goed in hun vel voelen en weten waar ze terecht kunnen wanneer ze zich minder goed voelen,
kunnen veel problemen op latere leeftijd voorkomen worden.
Als Warme Stad staat in Gent het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren hoog op de agenda.
Samen met verschillende organisaties in de stad, zet Stad Gent verschillende initiatieven hiertoe op poten
rond 4 prioritair bepaalde doelen:
1.
2.
3.
4.

Kwetsbaarheid is bespreekbaar in Gent. Het taboe daalt.
Kinderen en jongeren krijgen de kans zich te ontplooien.
Het Gentse hulpverleningsaanbod is gekend, laagdrempelig en afgestemd op elkaar.
Gent geeft ruimte voor ontmoeting en verbondenheid.

Met dank aan een impuls van het Fonds ga voor Geluk werd Gent een Warme Stad en werd zo ook het spel
HOTSPOT ontwikkeld (meer info: https://www.warmestad.be/gent).
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HOTSPOT: het spel
HOTSPOT is een ‘serious game’ waarbij jongeren op een leuke, interactieve manier kennismaken met
Gentse sociale organisaties. Ze komen spelenderwijs te weten waar ze terecht kunnen met een (hulp)vraag.
HOTSPOT werd ontwikkeld door JES vzw in opdracht van Warme Stad Gent en wordt uitgerold in
samenwerking met OVERKOP Gent. Doel? Drempels naar hulp verlagen door te zorgen dat jongeren weten
waar ze terecht kunnen in Gent met vragen rond verschillende thema’s. Belangrijke aspecten die daarbij op
een veilige manier ook aan bod komen zijn het bespreekbaar maken van taboe-onderwerpen, en verbinding
stimuleren binnen de groep.
Jongeren kunnen het spel spelen in klasgroep of vanuit hun jeugdwerking. We focussen daarbij op jongeren
van de derde graad secundair onderwijs (zowel ASO, TSO, BSO en KSO).

Fit in je hoofd

Vrije tijd

Verslaving

Seksualiteit
& relaties

Samengevat:
•
•
•
•
•

4 thema’s: fit in je hoofd, seksualiteit en relaties, verslaving, vrije tijd
Je groep krijgt een opdracht bij elk thema, format ‘escape game’
Je probeert alle HOTSPOT-vlammetjes te verzamelen
Duur van het spel: 2u30
Locatie: OverKop Gent

Meer info en inschrijven: www.stad.gent/hotspot
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HOTSPOT+: inspiratie voor leerkrachten en
jongerenwerkers
Deze fiche voor leerkrachten en jongerenwerkers reikt tools aan om aan de slag te gaan rond welzijn,
zelfvertrouwen en veerkracht bij jongeren. Ideaal gebeurt dit voorafgaand of aansluitend op het spelen van
het HOTSPOT-spel (zie boven). De fiche is opgebouwd aan de hand van de 4 HOTSPOT-thema’s: fit in je
hoofd, seksualiteit en relaties, verslaving en vrije tijd. Je vindt hieronder per thema lespakketten en
educatieve spelen. Daarnaast geven we nog een aantal handige links mee, o.a. naar waar jongeren terecht
kunnen in Gent (de HOTSPOTS) en het Filmfragment ‘Geestig Gent’ waarin Radio Gaga met voornamelijk
jonge Gentenaars in gesprek gaat over hun mentaal welbevinden, ervaringen en tips. Deze fiche werd
nagekeken en goed bevonden door het Vlaams Instituut Gezond Leven, het Vlaams Expertisecentrum
Suïcidepreventie (VLESP), het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD), en de
stafmedewerkers geestelijke gezondheid van de Logo’s (Lokaal Gezondheidsoverleg).

Doelpubliek en eindtermen
De lespakketten en educatieve spelen zijn geschikt voor jongeren van zowel ASO, TSO, BSO en KSO van de
derde graad secundair onderwijs. Uiteraard kunnen ook jongerenwerkers hiermee aan de slag.
Zowel het HOTSPOT-spel als de lespakketten en educatieve spelen sluiten aan bij diverse
vakoverschrijdende eindtermen:
+

Leerlingen leren overleggen en actief deelnemen bij de uitvoering van groepsopdrachten;

+

Leerlingen blijven, ondanks moeilijkheden, een doel nastreven;

+

Leerlingen kunnen gegevens ter discussie stellen a.d.h.v. relevante criteria;

+

Leerlingen gaan alert om met media;

+

Leerlingen maken gebruik van de gepaste kanalen om hun vragen, problemen, ideeën
of meningen kenbaar te maken;

+

Leerlingen gaan om met verscheidenheid;

+

Leerlingen kunnen in teamverband instructies uitvoeren;

+

Leerlingen reflecteren over de opdrachten.

Vooraf: een verbindend groepsklimaat
Werken aan geestelijke gezondheid begint bij een veilige (school)context. Hoe de school en leerkrachten,
of de groep en jongerenwerkers, omgaan met geestelijke gezondheid is voor jongeren belangrijk. Zorg dus
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voor een veilige groepssfeer; dit kan door een aantal spelregels af te spreken (vb. respect voor elkaars
mening, luisteren naar elkaar, niet uitlachen).
De PICKASOLL-regels van Sensoa kunnen hier goede handvaten bieden. Breng de afspraken in de groep
vóór je aan lespakket/groepsgesprek begint. Geef de groep ook de gelegenheid om hier samen over na te
denken. Hou de afspraken bij de hand met een hand-out of projectie zodat je je er altijd naar kan verwijzen
als je het gesprek wil bijsturen:

P staat voor Privacy:
persoonlijke informatie is vertrouwelijk en blijft binnen de groep. Wat we hier horen,
gebruiken we niet in andere situaties. Ook de begeleiders doen dat niet.

I staat voor Ik-persoon:
we praten over onszelf, onze gevoelens, ervaringen en opvattingen.
We zijn open en eerlijk in wat we vertellen.

C Staat voor Cultuur:
hou rekening met de verschillende culturele achtergronden die in de groep meespelen.
'Cultuur' kan verwijzen naar je afkomst, maar ook naar je religie of je thuiscultuur.

K staat voor Kiezen:
kies wat je wel en niet vertelt. Niet alles is voor alle oren bedoeld. Je mag je gevoelens en gedachten voor
jezelf houden als je je niet comfortabel voelt in de groep.

A staat voor Actief:
wees actief in het groepsgebeuren. Je krijgt de kans om zelf te bepalen waarover het gaat. Wacht dus niet
af tot iemand anders iets inbrengt.

S staat voor Seksualiteit:
seksualiteit betekent niet alleen met iemand naar bed gaan. Seks zit ook in je hoofd en in je gevoelens.
We hebben het hier dus over alle vormen van seks en iedereen kan erover meepraten. Er zijn grote
verschillen in de wijze waarop mensen met seks omgaan.

O staat voor Oriëntatie:
mensen kunnen heteroseksueel, homoseksueel, lesbisch, biseksueel en meer zijn.
Welke seksuele oriëntatie je ook hebt, iedereen is uniek en verdient respect.

L staat voor Luisteren:
luisteren is belangrijk, niet alleen praten. Je hoeft niet iedereen leuk te vinden,
maar respect voor ieders eigenheid, talenten en interesses is wel belangrijk.

L staat voor Lachen:
humor is belangrijk. Het is soms een middel om geladen onderwerpen te ontmijnen.
Uitlachen kan niet.
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Wil je met je leerlingen op een leuke manier werken rond sociale en communicatieve vaardigheden?
Dan kan dit aan de hand van onderstaande spelen:

Het vaardighedenspel
van Peter Gerricken
De invalshoek bij dit veelzijdige communicatiespel is de
vraag: Wat kan ik? Het Vaardighedenspel kan in vrijwel
alle werk- en privésituaties worden gebruikt om op een
speelse manier de wijze van functioneren en
communiceren te bespreken én te verbeteren. Het spel is
dan ook bestemd voor iedereen die zich met
communicatie bezighoudt.
Het Vaardighedenspel bestaat uit 140 kaarten met daarop
sociale en communicatieve vaardigheden. Bijvoorbeeld:
helder formuleren, samenvatten, beslissingen nemen,
opbouwende kritiek geven en duidelijk uitleggen.
Doelgroep: vanaf 14 jaar
Voor meer informatie over dit spel, kan je terecht op
https://www.kwaliteitenspel.nl/nl/kaartspellen/nederland
stalig/vaardighedenspel
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GROK

GROK draagt bij aan het bewust worden van wat er in
jezelf en je medespelers leeft aan gevoelens en behoeften.
Als je GROK speelt, werk je met plezier aan het vergroten
van begrip, openheid, en verbondenheid in communicatie.
GROK is gebaseerd op Geweldloos Communiceren, een
proces dat ontwikkeld is door de Amerikaanse psycholoog
Marshall Rosenberg en wereldwijd wordt gebruikt om
vrede te stimuleren en conflicten op te lossen.
GROK kan gespeeld worden met kinderen en jongeren
vanaf ongeveer 8 jaar, onder begeleiding van een
volwassen begeleider.
Voor meer informatie over dit spel, zie
https://shop.aanstokerij.be/451-grok-kaartspel.html

Inspiratie rond de vier Hotspotthema’s
Met Hotspot willen we naast het bekend maken van de Gentse sociale kaart ook enkele lespakketten en
educatieve spelen aanreiken. Hiermee werk je aan het mentaal welbevinden van jongeren. We delen de
pakketten op volgens de vier hotspotthema’s: fit in je hoofd, seksualiteit, verslaving en vrije tijd.

1. Fit in je hoofd
Een goede geestelijke gezondheid stelt jongeren in staat om hun kansen te benutten. Ze gaan goed om met
wat er op je pad komt. Meer nog, ze groeien. We reiken hieronder enkele pakketten aan om te werken aan
de geestelijke gezondheid van jouw leerlingen.
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Take off
Dit gratis lespakket, stevig wetenschappelijk
onderbouwd, zit boordevol info, tips en bruikbare
methodieken voor alle leerkrachten van het
secundair onderwijs. Het biedt een globaal kader om
geestelijke gezondheid bij jongeren bespreekbaar te
maken en legt de nadruk op positieve en
beschermende waarden.
Het lespakket bestaat uit 2 delen: Pakket 1 voor 1215 jaar , Pakket 2 voor +15 jaar.
Pakket 1: gaat vooral over zelfbeeld (eigenwaarde
versterken en positief lichaam beleven).
Pakket 2: over beeldvorming en stigma rond
psychische problemen.
Je kan het gratis downloaden via
Geestelijkgezondvlaanderen.be/take-lessenpakket
Eindtermen: wanneer je als school aan de slag gaat
met het lessenpakket ‘Take off’, werk je actief aan de
(vakoverschrijdende) eindtermen rond mentale
gezondheid en de sociorelationele ontwikkeling van
leerlingen. Er zijn bovendien heel wat
aanknopingspunten met de toekomstige
sleutelcompetenties
(bv. competenties op het vlak van lichamelijk,
geestelijk en emotioneel bewustzijn en op vlak van
lichamelijke, geestelijke en emotionele gezondheid).
Leerkrachten kunnen het dus makkelijk inschuiven in
bestaande lessen.
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Het Kwaliteitenspel
Kaartenset waarmee je kwaliteiten en valkuilen van
een persoon kunt weergeven. Een kleurrijk
persoonlijkheidsspel dat helpt om meer zicht te
krijgen op de vraag: ‘Wie ben ik?’.
Is zowel geschikt om één op één te spelen, als in
groepsverband.
Door het spelen van het Kwaliteitenspel kan een
antwoord gevonden worden op vragen als:
+ Wat zijn mijn sterke en minder sterke
kanten?
+ Hoe zien anderen mij?
+ Welke kwaliteiten wil ik ontwikkelen?
Doelgroep: vanaf 12 jaar
Voor meer informatie over dit spel, zie
https://shop.aanstokerij.be/241kwaliteitenspel.html
Extra: het Kwaliteitenspel PLUS kan ook interessant
zijn voor minder talige jongeren. Bv. voor BuSO of
OKAN.
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Te Gek?! Infomobiel
Laat jongeren op een laagdrempelige manier kennis
maken met geestelijke gezondheid.
Er wordt de nodige aandacht besteed aan het taboe
rond psychische problemen en hoe Te Gek?! Dit
probeert te doorbreken. Een jonge
ervaringsdeskundige geeft de jongeren informatie
over mentaal welzijn en waar je terecht kan als je je
niet goed in je vel voelt zitten. Ze vertelt haar eigen
verhaal als een getuigenis. Er wordt ook gewerkt met
beeldmateriaal.
De infomobiel kan je boeken vanaf €250:
https://www.tegek.be/infomobiel.html
Voor volledige webshop, zie
https://www.tegek.be/scholenaanbod/overzicht.html

Eindtermen: competenties op het vlak van lichamelijk,
geestelijk en emotioneel bewustzijn en op vlak van
lichamelijke, geestelijke en emotionele gezondheid.
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Gevoelswereldspel
Gevoelens spelen een belangrijke rol in ons leven. Ze beïnvloeden
ons gedrag in hoge mate en daarom is het zinvol ze te kennen en
te begrijpen. Veel mensen vinden het echter lastig om hun
gevoelens onder woorden te brengen. Het ‘Gevoelswereldspel’
komt hieraan tegemoet.
Doelgroep: vanaf 14 jaar
Wil je meer informatie over dit spel? Neem dan een kijkje op:
https://www.kwaliteitenspel.nl/nl/kaartspellen/nederlandstalig/g
evoelswereldspel
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Kaartspel Donkere
Gedachten
Het kaartspel ‘Donkere Gedachten’ bevat 28 vragen om open te
praten hoe het écht met je gaat.
Doelgroep: 15 - 24 jaar
Wens je meer informatie of wil je het spel downloaden? Neem
dan een kijkje op: https://www.watwat.be/donkeregedachten/kaartspel-donkere-gedachten
WAT WAT is een platform van meer dan 70 organisaties (denk
aan Awel, Sensoa, VDAB, Publiq, Child Focus, etc.) die jongeren
willen informeren en toeleiden naar advies of hulp. Door de
krachten te bundelen onder 1 merknaam is WAT WAT het
referentiepunt voor jongeren met vragen.
Meer weten over WATWAT? Neem dan een kijkje op
https://www.watwat.be/
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Lesmap Warme William
Een Warme Stad creëert een ondersteunende omgeving voor
de kinderen, jongeren en jongvolwassenen in de stad, met een
integraal lokaal gezondheidsbeleid dat hun veerkracht
versterkt. Een Warme Stad is een stad waar mensen goed
zorgen voor zichzelf en voor elkaar. Symbool van deze
verbondenheid is Warme William, de mascotte van de Warme
Stad.
Met de lesmap van Warme William kan je nu ook zelf aan de
slag gaan en Warme William introduceren in jouw (klas)groep.
Het educatief pakket bestaat uit twee lesschema’s uitgewerkt
voor leerlingen van de eerste, tweede of derde graad
secundair onderwijs. Ontdek spelenderwijs wie Warme
William is en waarvoor hij staat.
Doelgroep: vanaf 12 jaar
Je kan de lesmap downloaden via:
https://www.warmewilliam.be/lesmap
Wil je meer informatie rond Warme William? Neem dan een
kijkje op https://www.warmewilliam.be/
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De Gelukzoekers

Dit kant en klare pakket leert jongeren hun
mentale veerkracht en geluk versterken. Geluk
kun je immers leren. En dat loont! Want wie
gelukkig is, heeft betere schoolprestaties,
meer energie en is minder vatbaar voor
psychische problemen.
‘De Gelukzoekers’ is geïnspireerd op
de positieve psychologie. Wetenschappelijk
onderzoek toonde aan dat er strategieën zijn
die je geluk en mentale fitheid kunnen
bevorderen. Deze vormen de basis van
de zeven gelukslijnen van het CMgeluksplan in het pakket. Via het spel en de
bijhorende lessenreeks spoor je met je
leerlingen langs die zeven gelukslijnen en zet
je hen aan om werk te maken van hun eigen
geluk.
‘De Gelukzoekers’ sluit aan bij de
vakoverschrijdende eindtermen voor het
secundair onderwijs en bij de Vlaamse
gezondheidsdoelstellingen in het kader van
suïcidepreventie.

HOTSPOT+

Als leerkracht kun je het spel zelf begeleiden of een
beroep doen op een spelbegeleider van De
Aanstokerij.
Doelgroep: tweede graad secundair onderwijs
Doelstellingen:
Jongeren informeren en sensibiliseren om werk te
maken van hun eigen geluk.
Leerkrachten de nodige handvatten en tips aanreiken
om te werken aan de veerkracht van de leerlingen en
aan een geestelijk gezondheidsbeleid op school
Spel: voor 8 tot 25 deelnemers gedurende 2 lesuren
Kostprijs: het spel en bijhorende lessenreeks worden
in één pakket aangeboden voor 38 euro (exclusief
verzendingskosten). Extra exemplaren van het
ondersteunend materiaal zijn gratis bij te bestellen.
Wil je graag meer informatie over dit pakket? Neem
dan een kijkje op
https://www.cm.be/professioneel/scholen/secundaironderwijs/de-gelukzoekers
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2. Seksualiteit en relaties
Relationele en seksuele vorming helpt jongeren om gezonde seksuele relaties te hebben. Seksualiteit hoort
bij het leven. Jongeren willen gezonde relaties aangaan die bijdragen tot hun (geestelijke) gezondheid en
welzijn. Seksuele en relationele vorming speelt dus een belangrijke rol in het mentaal welbevinden van
jongeren. De onderstaande educatieve pakketten vind je onder meer terug op www.sensoa.be als op
www.schooluitdekast.be.
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Gender in de blender
Deze educatieve map biedt concrete methodieken
om met leerlingen te werken rond het thema
genderdiversiteit en transgender.
Er komen 4 dimensies aan bod:
+ het biologische geslacht
+ de culturele normering (rolpatronen)
+ de seksuele geaardheid
+ de genderidentiteit
Je kan het lespakket gratis downloaden:
https://www.sensoa.be/materiaal/gender-deblender-over-genderdiversiteit-en-transgender
Globaal kunnen we stellen dat de werkvormen
binnen dit educatieve pakket bedoeld zijn om :
+

+
+
+
+
+

+
+

HOTSPOT+

Onderscheid te kunnen maken en de
samenhang te leren inzien tussen sekse en
gender
Genderdiversiteit bespreekbaar te maken
Genderidentiteit in het eigen leven te
situeren
Genderdiversiteit in tijd en cultuur te kunnen
herkennen
Feiten en fabels over genderdiversiteit en
transgender te kennen
De beleving van genderdiverse en
transgendere jongeren beter te kunnen
begrijpen
Te weten waar je terecht kan voor hulp en
advies
De oefeningen sluiten bijgevolg aan bij de
vakoverschrijdende eindtermen ‘Relaties en
seksualiteit’.
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Weetewa…
ge zijt mijn stereotype niet
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.
Je kan het gratis downloaden:
https://www.sensoa.be/materiaal/weetewa-ge-zijt-mijnstereotype-niet
Eindtermen: dit educatieve pakket sluit nauw aan bij
burgerschapscompetenties met inbegrip van competenties
inzake samenleven en de dynamiek en de gelaagdheid van
(eigen) identiteiten duiden. Meer bepaald bij de
competentie: de leerlingen hanteren strategieën om met
vooroordelen, stereotypering, machtsmisbruik en
groepsdruk om te gaan.

#SoWhat?! The gayme
Dit spel biedt een speelse gespreksvorm om gender en
seksuele diversiteit bespreekbaar te maken bij jongeren.
Aan de hand van veertig illustraties gaan jongeren in
gesprek met elkaar. Al spelenderwijs maken ze op deze
manier kennis met gevoelige thema’s in de maatschappij.
Het spel kan gespeeld worden van 8 tot 24 spelers.
Doelgroep: jongeren tussen 12 en 16 jaar
Hoe ontlenen?
Bij Wel Jong Niet Hetero
(Kammerstraat 22, Gent) of via
vorming@weljongniethetero.be
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Three Generations
Aan de hand van de film Three Generations wordt de
dialoog rond genderdiversiteit op gang gebracht.
Zowel de productie van de film, de thematiek en
verhaallijn als de filmtechnische duiding komen aan
bod. Leerlingen leren o.a. bij over bepaalde
begrippen en worden aangemoedigd na te denken
over het sociale aspect van trans zijn.
Je kan het lespakket gratis downloaden:
https://www.schooluitdekast.be/leerkrachtensecundair-onderwijs/methodieken/lesmap-threegenerations
Eindtermen: de lesmap over Three Generations sluit
aan bij de vakoverschrijdende eindtermen rond
lichamelijk, geestelijk en emotioneel bewustzijn.
Meer bepaald ‘Relaties en seksualiteit’.

Soulmate
‘Soulmate’ is een handig hulpmiddel om tot een open
gesprek te komen over seksualiteit, relaties en gevoelens.
Praten en luisteren staan tijdens het spelen centraal. Via
vraag-en themakaarten worden seksualiteit, relaties en
gevoelens bespreekbaar gemaakt. Op speelse wijze geven
de spelers zich beetje bij beetje bloot en komen ze steeds
dichter bij hun geheime soulmate. Het doel van dit spel is
zichzelf en anderen beter te leren kennen.
Doelgroep: vanaf 12 jaar
Voor meer informatie over het spel, zie
https://shop.aanstokerij.be/151-soulmate.html
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3. Verslaving

Bullshit Free Generation
Een lesuur lang al spelende leren, dat is de opzet van
het Bullshit free Bordspel. Doe-opdrachten,
quizvragen en discussievragen over roken wisselen
elkaar af.
Het spel is meest geschikt voor leerlingen van 12-15
jaar.
Het spelbord met opdrachtenkaartjes kan je gratis
downloaden:
https://www.bullshitfree.be/materialen/bullshitfree-databank/download/les-bordspel-over-roken
Het Bullshit free Bordspel is bruikbaar in de vakken:
PAV, MAVO, godsdienst/zedenleer, Nederlands,
verzorging, geschiedenis,… Hiernaast sluit het spel
aan bij het versterken van competenties op het vlak
van lichamelijk, geestelijk en emotioneel bewustzijn
en op vlak van lichamelijke, geestelijke en
emotionele gezondheid. Meer bepaald een gezonde
levensstijl opbouwen, onderhouden en versterken
(zie ook: de leerlingen analyseren een aantal
mogelijke risicovolle situaties verbonden aan
verslavingen).
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Crush
Crush leert jongeren op een verantwoordelijke
manier omgaan met alcohol en cannabis en daarbij
zorg te dragen voor zichzelf en anderen; het vertrekt
vanuit een levensdomein waar elke jongere voeling
mee heeft, namelijk vrienden en relaties. Het
materiaal is bedoeld voor 16 tot 18-jarigen en is
bruikbaar bij groepen tot 25 personen.
Het pakket kan je gratis downloaden:
https://www.vad.be/materialen/detail/crush--werken-met-jongeren-rond-relaties-alcohol-encannabis
Eindtermen: Crush sluit aan bij het versterken van
competenties op het vlak van lichamelijk, geestelijk
en emotioneel bewustzijn en op vlak van
lichamelijke, geestelijke en emotionele gezondheid.
Meer bepaald een gezonde levensstijl opbouwen,
onderhouden en versterken (zie: de leerlingen
analyseren een aantal mogelijke risicovolle situaties
verbonden aan verslavingen). Hiernaast past het ook
binnen de vakoverschrijdende eindtermen op vlak
van ‘relaties en seksualiteit’.
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You bet
'You bet!' verschaft 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. Met dit pakket willen we informatie
geven over onder andere de wetgeving inzake
kansspelen, maar ook inzicht in de factor 'toeval' en
de risico's verbonden aan kansspelen. Dit pakket is
in eerste instantie getest en bruikbaar gevonden bij
jongeren in het BSO en TSO.
'You bet!' is een educatief pakket voor 14-18-jarigen.
Voor meer informatie over dit pakket, zie
https://www.vad.be/catalogus/detail/you-bet
You Bet! draagt bij tot de realisatie van de
vakoverschrijdende eindtermen:
+ De jongeren zijn bekwaam om alternatieven
af te wegen en een bewuste keuze te maken
+ De jongeren kunnen onderwerpen
benaderen vanuit verschillende invalshoeken
+ De jongeren nemen verantwoordelijkheid op
voor het eigen handelen, in relaties met
anderen en in de samenleving
+ De jongeren dragen zorg voor de toekomst
van zichzelf en de ander
+ De jongeren beseffen dat maatschappelijke
fenomenen (bijvoorbeeld gokken) een
impact hebben op veiligheid en gezondheid
+ De jongeren stellen zich weerbaar op
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Friends & fun!
Friends & fun! is er voor jongeren van 15 tot 18+ die
op een risicovolle manier drinken of drugs
gebruiken. Ongewild raken zij zo soms in risicovolle
situaties verzeild. Hen hel pen om op dat moment de
meest verstandige keuze te maken is niet
vanzelfsprekend. Met Friends & fun! laten we
jongeren op een actieve manier nadenken en
stimuleren we hen om bewuste - gezonde en veilige
- keuzes te maken.
Je kan het pakket gratis downloaden:
https://www.vad.be/materialen/detail/friends--funover-veilig-uitgaan-en-middelengebruik
Eindtermen: Friends & fun! sluit aan bij het
versterken van competenties op het vlak van
lichamelijk, geestelijk en emotioneel bewustzijn en
op vlak van lichamelijke, geestelijke en emotionele
gezondheid. Meer bepaald een gezonde levensstijl
opbouwen, onderhouden en versterken (zie ook: de
leerlingen analyseren een aantal mogelijke
risicovolle situaties verbonden aan verslavingen).

HOTSPOT+
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Leerlijn verslavingspreventie
Met de nieuwe leerlijn verslavingspreventie kan je
makkelijk ontdekken waarrond je best werkt als je
les wil geven over alcohol, tabak, gokken, illegale
drugs of gamen. In enkele kliks ontdek je
preventieve aanbevelingen op maat van jouw klas.
De leerlijn geeft je aanbevelingen voor de 1ste
kleuterklas tot het 6de middelbaar. Er wordt steeds
de link gemaakt met vakoverschrijdende eindtermen
en bijhorende lesmaterialen.
Alle informatie over de leerlijn verslavingspreventie
kan je terugvinden via
https://www.vad.be/catalogus/detail/leerlijnverslavingspreventie-in-het-onderwijs

4. Vrije tijd
Hoe kunnen jongeren in Gent hun vrije tijd zinvol benutten? Leid als leerkracht je leerlingen indirect toe
naar het bestaande vrijetijdsaanbod. Een overzicht van websites en organisaties met het vrijetijdsaanbod
kan je terugvinden via de linken naar de ‘hotspots in Gent’, onderaan www.stad.gent/hotspot.
Je vindt er onder meer de link naar de hobbyzoeker van Stad Gent, waarop het overzicht van het
vrijetijdsaanbod staat. Maar je vindt er ook informatieve websites met bijvoorbeeld tips om je hobby
betaalbaar te houden!

HOTSPOT+
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HOTSPOTS in Gent: waar kan je terecht
Wat bedoelen we met Hotspots? Jongeren die het nodig hebben, vinden nog altijd moeilijk de weg naar
hulp. Het aanbod is nog te weinig gekend of er zijn drempels. Op www.stad.gent/hotspot staat een
overzicht van organisaties in Gent waar jongeren terecht kunnen. Je vindt er een oplijsting van organisaties
volgens de vier HOTSPOT-thema’s: : fit in je hoofd, seksualiteit en relaties, verslaving en vrije tijd.

Inspiratie om HOTSPOTS te leren kennen
Het ambassadeursspel
Neem met je klas een kijkje op de website van HOTSPOT. Daar is via de link onderaan een overzicht van
Gentse HOTSPOTS te vinden. Laat de leerlingen in kleine groepjes een Gentse organisatie uitkiezen. Deze
moeten ze leren kennen door de organisatie online op te zoeken, een bezoekje te brengen, of zelfs een kort
interview af te nemen met een medewerker. Laat hen daarna zelf ambassadeur spelen voor die organisatie
in een volgende les! Zo hebben ook hun klasgenoten de info mee!
Vragen die aan bod kunnen komen:
-

Waarvoor kan je bij deze organisatie aankloppen? Waarvoor niet?
Wie kan er terecht?
Wat is hun aanpak?
Waar vind je die organisatie in Gent? Wanneer is ze open? Moet je een afspraak maken of niet?
Kan je er anoniem terecht?
…

(!) heb je nood aan een persoonlijk gesprek met iemand professioneel? Op de sociale kaart van Gent werd het overzicht van
het laagdrempelig aanbod psycho-sociale hulp in kaart gebracht. Zie:
https://socialekaartvangent.be/sectoren/eerstelijnshulp-geestelijke-gezondheidszorg
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Handige tools & links
Klascement
Je kan je als leerkracht, student etc. gratis registreren
op de site klascement. Deze site biedt tal van
leermiddelen rond heel wat verschillende thema’s
waaronder geestelijke gezondheid.

Gezondheidsbeleid rond
geestelijke gezondheid op school
Wil je graag dat leerlingen goed in hun vel zitten,
zodat ook hun motivatie en schools presteren een
boost krijgen? Zou je veerkracht en welbevinden ook
een centrale plaats in jouw school willen geven?
Organiseert jouw school ook al héél wat initiatieven
rond mentaal welbevinden, maar is er nog geen
sprake van een samenhangend beleid?
Gezonde School helpt je om stap voor stap te
evolueren van losse acties rond emoties, welzijn en
naar een samenhangend beleid rond mentaal
welbevinden en veerkracht, rekening houden met
een aantal succesfactoren.
Wil je zelf aan de slag gaan met de Gezonde School
Methodiek?
Neem
dan
een
kijkje
op
https://www.gezondleven.be/settings/gezondeschool of neem contact op met Logo Gezond+ via
info@gezondplus.be
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WAT WAT

Opgroeien en een antwoord vinden op een karrevracht
aan dilemma’s. Het klinkt vertrouwd in de oren. Kleur ik
mijn haar blauw of toch maar niet? Is die mop racistisch
of gewoon grappig? Is porno kijken illegaal? Wat kan ik
doen als ik schoolmoe ben? Het informatiemerk WAT
WAT en de daar bijhorende website watwat.be willen
jongeren van 11 tot 24 helpen in de zoektocht naar een
correct antwoord.
WAT WAT is een platform van meer dan 70 organisaties
die jongeren informeren en toeleiden naar advies of
hulp. Door de krachten te bundelen onder 1 merknaam
gaan ze de versnippering aan initiatieven, websites en
campagnes tegen.
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Suïcidepreventiebeleid op school
Door in te zetten op geestelijke gezondheidsbevordering en het
bespreekbaar maken van psychische problemen kunnen scholen
bijdragen aan suïcidepreventie. Daarnaast is het belangrijk dat
scholen leerlingen met zelfmoordgedachten of leerlingen die iemand
verloren door zelfdoding kunnen opvangen en verwijzen naar hulp.
Hoe je als school aan suïcidepreventie kan doen, welke strategieën
en lessen zijn aanbevolen en hoe je leerlingen kan opvangen lees je
op de webpagina voor scholen van www.zelfmoord1813.be
Link:
https://www.zelfmoord1813.be/su%C3%AFcidepreventiebeleid/su%
C3%AFcidepreventiebeleid-op-school
Ook voor info, advies en hulp kan je steeds terecht op
www.zelfmoord1813.be

Links
stad.gent/hotspot

logogezondplus.be

warmestad.be/gent

Fitinjehoofd.be

desocialekaart.be

Noknok.be

Tot slot: Filmfragment Radio Gaga
op Geestig Gent
Warme Stad Gent wil een ondersteunende omgeving creëren voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen
in de stad (zie ook hierboven). Een warme stad is een stad waar mensen goed zorgen voor zichzelf en voor
elkaar. Een goede geestelijke gezondheid in de kindertijd vormt immers de basis voor gezondheid en
welbevinden later in een mensenleven. Een jongere die mentaal in evenwicht is, doet het goed op school
én later op de werkvloer, met een sociaal leven dat voldoening schenkt.
Om het thema onder de aandacht te brengen organiseerde Warme Stad Gent ‘GEESTIG GENT’ op 11
oktober 2017, waarop ook Radio Gaga van de partij was! Joris en Dominique brachten live radio vanuit hun
HOTSPOT+

Lesfiche voor leerkrachten en jongerenwerkers 2020

28

mobiele radio-caravan. Verschillende jongeren en bekende Gentenaars kwamen er plaatjes aanvragen en
brachten heel mooie, vaak pakkende getuigenissen over thema’s als seksualiteit, taboes, perfectionisme,
burn-out, suïcide, werken aan je mentaal welbevinden en veerkracht. Zij hielpen samen een stap verder te
zetten in het doorbreken van taboes die er jammer genoeg nog steeds zijn.
Warme Stad Gent maakte hier samen met de televisiemakers van Radio Gaga een mooie reportage van.
We willen onder andere hiermee het thema blijven aankaarten!
Radio Gaga sprak er met:
+

Debby: Zij gaat zelf naar de therapeut en praat daar open over, geen taboes!

+

Senne: Een jongen die transgender is, hij werd er zich van bewust in het 5de middelbaar. Hij werd
hard geholpen door professionele hulp maar vooral ook lotgenoten toen hij het psychisch
moeilijk had

+

Nic Balthazar: Hij heeft het over een welbekend fenomeen in de geestelijke gezondheidszorg
genaamd ‘burn-outs’.

+

Jan Toye: Zijn zoon pleegde in 2004 suïcide en dit heeft hem een enorme klap gegeven. Sindsdien
zet hij zich in voor de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren.

+

Jentel: Hij ging zelf op zoek naar hulp bij het CLB na twee mentale crashes. Zo kwam hij terecht
bij een psycholoog.

+

Sander: Kon bij zijn depressie terecht bij de bleekweide. Hij vertelt hier meer over.

+

Gilles De Schrijver: Hij vertelt dat het nodig is om een uitlaatklep te hebben tijdens moeilijke
periodes (bv de puberteit). Een uitlaatklep waarbij je emoties mag en kan uiten.

Je kan de interviews bekijken met de klasgroep om de verschillende thema’s aan te halen. De educatieve
pakketten en spelpakketten in deze bundel kunnen helpen de thema’s verder aan te kaarten.
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Heb je na het doornemen van deze fiche vragen of
suggesties, of wil je graag meer informatie rond
bepaalde lespakketten of educatieve spelen?
Neem dan contact op met
welzijnengelijkekansen@stad.gent
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