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      WELBEVINDEN      Geestelijk gezond zijn? Dat is gelukkig zijn, u goed 
in uw vel voelen, geen stress hebben, geloven 
in uzelf, … We willen het allemaal tegelijk. Wat 
dacht u van een school of organisatie die daaraan 
bijdraagt?

MATERIALENBOX

In de materialenbox ‘Welbevinden’ ontdekt 
u een greep uit het aanbod van Logo Brussel. 
Zo krijgt u een idee van wat we in huis hebben. 
Handig voor een infomoment met collega’s of als 
inspiratie om het beleid rond welbevinden verder 
uit te werken.

U ziet hieronder wat er zoal in zo’n materia-
lenbox zit. Er zijn boxen voor het basis- én voor 
het secundair onderwijs. Maar ook jeugdwerk en 
jongerenorganisaties mogen ze gebruiken. Hebt u 
extra materiaal nodig? Dat kiest u achteraan in de 
lijst en laat u bij uw ontlening toevoegen aan uw 
box.’
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      WELBEVINDEN      U ontleent de materialenbox gratis bij Logo Brussel,  
maar betaalt wel een waarborg van 20 euro.  
Mail naar Frieda Van Assche op frieda.van.assche@vgc.be,  
of bel haar op 02 563 03 67. 

U krijgt hierbij ook een overzicht. 
Daarmee reserveert u het materiaal dat u wilt gebruiken.

Weet u niet goed waar u het 
meest geschikte materiaal 
vindt? Of wilt u een woordje 
uitleg? Logo Brussel helpt 
u graag. U ontleent er 
ook folders, affiches en 
materiaal voor infostanden en 
tentoonstellingen. 

Wilt u een project opstarten 
of bijsturen? Logo Brussel 
geeft u met plezier vrijblijvend 
advies over gezondheids-
thema’s. Dat is gratis, maar 
breng wel altijd het CLB op de 
hoogte van uw vraag.

Met sommige vragen helpt 
een partnerorganisatie u beter. 
Dan verwijst Logo u door naar:
• Centrum Geestelijke 

Gezondheidszorg Houba 
(CGG Houba)

• Centrum Algemeen 
Welzijnswerk Mozaïek-
preventie (CAW)

• Vlaams Instituut voor 
Gezondheidspromotie en 
Ziektepreventie (VIGeZ)

• Vereniging voor Alcohol- en 
andere Drugproblemen (VAD)

• Sensoa
• documentatiecentra van 

ziekenfondsen 

Wilt u het materiaal zelf 
aankopen? Contacteer dan 
Logo Brussel voor meer infor-
matie of om te bestellen. 
U hoort meteen of het in 
voorraad is.

GRATIS
ADVIES

MATERIAAL 

AANKOPEN?
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Materialenbox  
Welbevinden 

NOKNOK

Soort:   kaartjes en armbandjes die www.noknok.be voor jongeren promoten
Doelgroep:  tot 16 jaar
Uitgever:  VIGeZ (Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie)

Extra info: de NokNok-website maakt via de NokNok-figuren het thema ‘goed in je vel 
voelen’ toegankelijker

FIT IN JE HOOFD

Soort:   affiches en kleine brochures die www.fitinjehoofd.be promoten 
Doelgroep:  vanaf 16 jaar
Uitgever:  VIGeZ (Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie)

Extra info: tien tips om mentaal gezond door het leven te gaan, mét test

BROODJE SPECIÀL: HAPKLAAR, SPEELS EN DIVERS

Soort:   spel
Doelgroep:  jongeren tussen 12 en 19 jaar 
Uitgever:  Jong en van Zin vzw

Extra info: dit spel helpt jeugdwerkers, leerkrachten en andere mensen die met jongeren 
werken om diversiteit op een leuke manier aan te kaarten. Zo denken jongeren na over 
anders-zijn en wisselen ze meningen uit. Ze ontdekken dat iedereen uniek is en dat 
diversiteit een verrijking is.

Het spel bestaat uit opdrachten. De groep krijgt een sticker per uitgevoerde opdracht. 
Doel? Zo snel mogelijk vijf stickers op een spaarkaart. Een volle spaarkaart levert een 
diploma op.

EIGEN WIJSHEDEN SPEL

Soort:   spel
Doelgroep:  jongeren vanaf 14 jaar
Uitgever:  CIS (Centrum Informatieve Spelen)

Extra info: het Eigen Wijsheden Spel bestaat uit 144 kleurrijke kaarten met een citaat op 
de voorkant en een vraag op de achterkant. Die gaan over zes thema’s: relaties, leider-
schap, communicatie, verandering, zingeving en persoonlijke ontwikkeling. De vraag 
brengt het gesprek op gang en nodigt de spelers uit om hun creativiteit te gebruiken. 
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GELUKZAK (VAARDIGHEDENSPEL)
 
Soort:   spel
Doelgroep:  jongeren tussen 14 en 18 jaar 
Uitgever:  Jong en van Zin vzw
 
Extra info: de Gelukzak legt via positieve psychologie de nadruk op de maakbaarheid 
van het leven. Want het geluk staat niet altijd aan onze kant, en de zon schijnt niet 
elke dag. De Gelukzak benadrukt dat we ons geluk zélf in handen moeten nemen. 

De spelers lossen situaties uit het echte leven op door erover te discussiëren. Na dit 
spel stoten ze zich geen twee keer meer aan dezelfde steen.

Het spel is leerrijk én gezellig. Het daagt de spelers uit om hilarische doe-opdrachten 
(samen) tot een goed einde te brengen. Een perfecte metafoor voor het echte leven: 
soms zit het mee, soms zit het tegen.

GEVOELSWERELDSPEL

Soort:   spel
Doelgroep: jongeren vanaf 14 jaar 
Uitgever:  CIS (Centrum Informatieve Spelen)
 
Extra info: onze gevoelens beïnvloeden ons gedrag. Het is dus belangrijk ze te kennen 
en te begrijpen. Het Gevoelswereldspel helpt jongeren om ze in kaart te brengen, en 
te verwoorden.

3D – DENKEN! DURVEN! DOEN!

Soort:   spel 
Doelgroep:  secundair onderwijs 
Uitgever:  Leefsleutels

Extra info: 3D is een interactief spel waarbij leerlingen een tocht maken door een 
fictieve stad. Ze geven hun mening en wisselen van gedachten bij een korte vraag, een 
kringgesprek of een teamopdracht. 

De groep of de begeleider kiest een van de zes thema’s waarrond het spel draait: 
welbevinden, ruzie en agressie, middelengebruik, gezondheid, seksualiteit of 
multimedia. 

KWALITEITENSPEL

Soort:   spel
Doelgroep:  jongeren uit het secundair onderwijs 
Uitgever:  CIS (Centrum Informatieve Spelen)

Extra info: het Kwaliteitenspel is een kaartenset waarmee u positieve en minder 
positieve eigenschappen van een persoon weergeeft. Een kleurrijk persoonlijkheidsspel 
dat meer zicht geeft op de vraag: ‘Wie ben ik?’
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LINK! ALLES OVER SEKS

Soort:   brochure
Doelgroep:  jongeren tussen 15 en 18 jaar uit het secundair onderwijs
Uitgever:  Sensoa

Extra info: jongeren tussen 15 en 18 jaar zijn heel geïnteresseerd in seks, en hebben er 
dus vaak vragen over. Daarom ontwikkelde Sensoa de brochure Link! 

In de brochure staan verhalen, testjes en mythes over anticonceptie, soa’s, ‘de 
eerste keer’, … Jongeren lezen er ook meer over internet, relaties, weerbaarheid en 
ongemakken bij seks.

CONNECTED, ‘IK WIL WETEN WIE JE BENT!’

Soort:   methodiekenmap met lesideeën
Doelgroep:  leerkrachten
Uitgever:  Jong en van Zin vzw

Extra info: jongeren staan tegenwoordig continu met elkaar in verbinding. Ze zijn 
online verbonden met de halve wereld. Maar hoe écht is dat contact? En voelen 
jongeren zich eenzaam? De methodiekenmap Connected speelt hierop in. U ontdekt 
oefeningen en methodieken die gaan over samenhorigheid, empathie, communicatie, 
pesten en diversiteit, betrokkenheid en verantwoordelijkheid. 

ENERGIZE! 2
 
Soort:   handboek
Doelgroep:  leerkrachten in het secundair onderwijs
Uitgever:  Leefsleutels
 
Extra info: Energize! 2 is een verzameling van 101 werkvormen om in de klas mee 
aan de slag te gaan. Elke werkvorm heeft duidelijke doelstellingen, reflectievragen en 
suggesties.

GOED IN JE VEL, WERKEN AAN ZELFWAARDERING
 
Soort:   lespakket voor leerkrachten
Doelgroep:  leerkrachten van meisjes uit de eerste graad secundair onderwijs
Uitgever:  Eetexpert en Dove

Extra info: Dove wil meisjes zichzelf leren aanvaarden zodat ze hun schoonheid zien 
zoals ze echt is. Zo zijn ze gewapend tegen negatieve invloeden en druk van buitenaf. 
Met een educatief lesprogramma en het werkboek Goed in je vel, helpt Dove meisjes 
op weg naar een beter zelfbeeld.
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GEESTELIJK GEZONDHEIDSBELEID OP SCHOOL

Soort:   brochure
Doelgroep:  schoolondersteuners
Uitgever:  de preventiecoaches

Extra info: de preventiecoaches organiseerden in het najaar van 2013 de vormings-
trajecten ‘Geestelijk Gezondheidsbeleid in secundaire scholen’. Ze richtten zich per 
provincie op alle schoolnabije partners. De onderwerpen gingen van beschermende 
factoren en suïcidepreventie tot procesbegeleiding en coaching. In deze syllabus leest 
u alle goede voorbeelden. 
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Uitbreiding 
van de box: 
Welbevinden +
De ideale box voor uw doelgroep? Die stelt u zelf samen 
door uw standaardbox naar hartenlust uit te breiden met 
extra materiaal.

HAPPY SHOTS-GELUK

Soort:   werkmap en infomap
Doelgroep:  jongeren
Uitgever:  MJA (Maatschappelijke Jongeren Actie)

Extra info: de werkmap rond het project Happy Shots sensibiliseert rond het thema 
geluk. Jongeren stuurden drie foto’s in van wat hen écht gelukkig maakt. MJA stelde 
een selectie van die foto’s ludiek tentoon in zeven steden. Vijf foto’s schopten het tot 
postkaart. In deze werkmap ontdekt u de achtergrond van het project en een aantal 
tips en methodieken.

GELUKKIG ZIJN: JONGEREN EN GELUK, GAAT DAT WEL SAMEN?

Soort:   vormingspakket (draaiboek, onderzoeksrapport en magazine)
Doelgroep:  jongeren tussen 13 en 19 jaar
Uitgever:  Jong en van Zin vzw

Extra info: Gelukkig Zijn is een vormingspakket om met jongeren te praten over hun 
psychosociaal welbevinden. U ontdekt ondersteunende werkvormen om jongeren de 
vaardigheden te leren waarmee ze hun problemen sneller durven delen.

COMSOVA?

Soort:   werkmap
Doelgroep:  deeltijds onderwijs
Uitgever:  Leefsleutels

Extra info: veel jongeren in het deeltijds onderwijs liepen frustraties op in hun school-
loopbaan. Comsova? helpt u om hen aangepast te begeleiden. De werkmap bundelt 
werkvormen om met jongeren aan hun communicatieve en sociale vaardigheden te 
werken. Ze gaan over kennismaking, afspraken, regels en inspraak, communicatie, 
creatieve activiteiten, samenwerkingsopdrachten, zelf- en groepsinzicht, reflectie, …
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[KLAS] X: DE KRACHT VAN EEN KLAS

Soort:   spel
Doelgroep:  secundair onderwijs
Uitgever:  Klasse en Centrum Informatieve Spelen

Extra info: [klas] X geeft jongeren op een ludieke manier inzicht over hun klasgroep en 
de werking van hun school. Het zet hen aan om na te denken over hun rol en die van 
hun klasgenoten in de klas en op school.

GELUKZOEKERS

Soort:   educatief pakket
Doelgroep:  tweede graad van het secundair onderwijs
Uitgever:  CM en Centrum Informatieve Spelen

Extra info: De Gelukzoekers is gebaseerd op positieve psychologie. Het spel loopt 
langs zeven gelukslijnen. In combinatie met de bijbehorende lessenreeks zet het 
leerlingen aan om hun eigen geluk te maken.

HET GAT IN DE HAAG: CONTACTSLEUTELS

Soort:   lespakket
Doelgroep:  leerkrachten in het kleuteronderwijs
Uitgever:  De Sleutel

Extra info: in Het Gat in de Haag ontdekt u voor elk kleuterjaar tien verhalen en dertig 
grote prenten. Bij elk verhaal horen vijftien creatieve activiteiten. Die stimuleren de 
ontwikkeling van sociale vaardigheden bij kleuters.

BETER OMGAAN MET DE EMOTIES VAN KLEUTERS  
(VOLGENS HET TOVERBOS)

Soort:   handboek
Doelgroep:  basisonderwijs
Uitgever:  Lannoo

Extra info: in dit boek ontdekt u hoe u kleuters leert omgaan met hun emoties. 
Onveiligheid, pijn, emoties die voortkomen uit conflict- of rouwsituaties, vreugde, 
trots, … Kinderen van 2,5 tot 5 jaar beheersen ze vaak moeilijk.

HET TEAMSPEL
 
Soort:   spel
Doelgroep:  leerkrachten en teams
Uitgever:  Thema

Extra info: in Het Teamspel simuleert u teamwerk. U krijgt de rol van werknemer of 
toezichthouder in een bedrijf dat papieren tapijtjes produceert. In de eerste ronde 
gebeurt dat in een klassiek productieproces, in de tweede ronde in teams. Daarna 
bespreekt u de problemen en oplossingen die u tegenkwam. Ten slotte vergelijkt u die 
met uw eigen job.

2014_BR_Materialenbox_Welbevinden.indd   9 20/03/14   11:32



10

 

DE VIJF ROLLEN VAN DE LERAAR
Soort:   handboek
Doelgroep:  leerkrachten
Uitgever:  CPS (Onderwijsontwikkeling en advies)

Extra info: kent u de vijf rollen van de leraar? Dit boek beschrijft ze een voor een. U 
krijgt voor elke rol een heel praktische, concrete omschrijving van gepast en ongepast 
gedrag. U ontdekt daarnaast talloze suggesties om die rollen en het bijbehorende 
gedrag aan te nemen.

HET SPEL VAN LESGEVEN

Soort:   spel
Doelgroep:  leerkrachten
Uitgever:  CPS (Onderwijsontwikkeling en advies)

Extra info: leraar zijn is boeiend, maar niet elke dag even gemakkelijk. Hoe gaat u om 
met een boze of verdrietige leerling? Bereid u voor op moeilijke situaties door ze in 
te oefenen. Door te reflecteren over gedrag en door veelvoorkomende situaties voor 
te bereiden, krijgt u meer grip op de uitdagingen van het lesgeven. In Het Spel van 
Lesgeven ontdekt u een schat aan praktische oefeningen.
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