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Educatief pakket over gokken voor 16-18-jarigen 

Doelstelling

Kennis en inzicht verwerven in de werking van kansspelen. Attitudes  vormen die 
jongeren in staat stellen verantwoordelijk om te gaan met diverse kansspelen.

You Bet! wil:

• informatie bieden over de gokwetgeving

• informatie bieden over de risico’s van deelname aan kansspelen

• inzicht geven in de aantrekkelijkheid/werking van kansspelen

• kritisch staan tegenover de beloofde (verhoopte) geldwinst bij kansspelen

Bedoeld voor…

• 16-18 jarigen

• Leerlingen in het TSO - BSO

• Leefgroepen in de bijzondere jeugdzorg

• Bij uitbreiding alle jongeren

• Groepen tot 20 personen

• Bestellen via www.vad.be 

• €15
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Het Educatief pakket

You Bet! - het spel Bluf! - dvd

You bet! – het spel

Doelstellingen

De jongeren… 

• kennen de gokwetgeving.

• weten dat deelnemen aan kansspelen risico’s inhoudt.

• zien in dat de factor ‘toeval’ een belangrijke rol speelt bij gokspelen.

• weten waar je hulp kan zoeken bij gokproblemen.
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Aan de slag! 

• 4 -20 deelnemers opgedeeld in 2-4 teams

• 2 lesuren van 50 minuten

• Elk team krijgt €80 startkapitaal

Wie wint? 

• Het team dat eerst 10 punten behaalt!

• Waar of niet waar: KENNISVRAAG

• Weten is winnen: KENNISVRAAG

• Waag je gok:  GOKSPEL

Waar of niet waar?
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Weten is winnen

Sportweddenschap

Lotto
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slot

gokspelen

BANK TEAM 1 TEAM 2 TEAM 3

START SALDO 140 80 80 80

EIND SALDO 185 40 85 30

bluf! – dvd
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DOELSTELLINGEN 

De jongeren… 

• denken na over de voor- en nadelen van gokken.

• weten dat deelnemen aan kansspelen risico’s inhoudt: geldverlies, 
verlies van vriendenkring/relatie, crimineel gedrag.

• vormen een eigen mening over reclame voor kansspelen.

• kunnen hun standpunt over gokken met argumenten onderbouwen.

• kunnen zich inleven in de situatie van de personages in de film.

DEEL 1

• Aflevering 1: Four of a kind – het begin (voorstelling hoofdpersonages)

Individuele opdracht + klasgesprek

Welk van de vijf vrienden spreekt jou het meest aan?

Geef met 1 woord aan welk adjectief best past bij elk personage 
(goedgelovig, brutaal, mooi…)

Waarom spelen de 5 vrienden kaartspelen? Is dit herkenbaar?
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DEEL 2

• Aflevering 2: Bono - De inzet 

• Aflevering 3: The rise - De winst

Individuele opdracht + klassikale nabespreking

Eén ding dat ik heb onthouden uit deze twee afleveringen is 

………………………..

Als mijn beste vriend mij zou vragen om mee te gaan pokeren voor geld 

(of geld in te zetten op een weddenschap), dan zou ik zeggen 
………………………..

Duo-opdracht: voorspellen - Hoe gaat het verder? 

DEEL 3

• Aflevering 4: The Fall – de jacht 

• Aflevering 5: Royal flush – de wanhoop 

Klasgesprek

Welk van de vijf vrienden spreekt jou het meest aan?

Geef opnieuw met 1 woord aan welk adjectief best past bij elk 
personage.

Stellingenspel

Door te veel te gokken verlies je niet alleen geld maar ook je vrienden

Reclame voor kansspelen zou helemaal moeten verboden worden

Doe-het-zelf quiz

Vragen? 

CGG VBO

Preventiewerking tabak, alcohol en andere drugs

Joyce Borremans | Gwen Maris| Kimberly Michiels

Kapucijnenvoer 16, Leuven

Tel 016/85 79 79

preventieTAD@cgg-vbo.be


