
LESPAKKET OVER 
GAMEN

1E GRAAD B-STROOM



PLAY vertrekt uit een positieve insteek om 
jongeren inzicht te geven in hun eigen 
gamegedrag en dat van hun leeftijdsgenoten. 
PLAY wil hen aan het denken zetten over hun
vrijetijdsinvulling en wil hen laten nadenken 
over mogelijke alternatieve activiteiten en 
hobby’s. 

PLAY is bruikbaar in onderwijs & bijzondere 
jeugdzorg 



WAAROM DEZE 
DOELGROEP?

AANTAL LEERLINGEN MET POSITIEVE VAT-SCORE

cut off 3 

(mogelijks risicovol)

cut off 4 

(mogelijks problematisch)

12-14 11,0% 2,5%

15-16 9,3% 1,8%

17-18 8,4% 1,6%

Jongens 15,7% 3,4%

Meisjes 3,5% 0,6%

A-stroom 10,4% 2,3%

B-stroom 17,1% 4,9%

ASO 6,9% 1,2%

BSO 10,2% 2,4%

TSO 11,4% 2,2%

Totaal 9,9% 2,1%



THEMA’S

Thema 1 - mijn gameprofiel vs. De groep
Deel 1 – voorbereiding + opdracht vragenlijsten
Deel 2 – Inhoud 

Thema 2 – verantwoord gamen
Gamewijs – het spel 
 Real life game-tips

Thema 3 – vrije tijd 
 Raad je hobby 
Nabespreking

Thema 4 – Wat maakt gamen zo aantrekkelijk? 
(+) 
What’s your ranking? 
Afronding: de quiz 



MATERIALEN

• Handleiding voor de begeleider + bijlagen 

• Werkbundel voor de jongeren

• Brief voor de ouders

• PowerPoint bij thema 1

• Digitaal spelbord



AANDACHT VOOR 
BETROKKENHEID VAN 
OUDERS

➢ Hogere betrokkenheid verhoogt het preventieve effect

Hoe?

• Brief met zelftest bij de start (bijlage 1)

• Expliciet de mogelijkheid bieden AKKGW te organiseren

• Interview met ouders



IS DIT PAKKET 
GESCHIKT VOOR MIJN 
JONGEREN?

• Leerkrachten maken zélf de beste inschatting.

• Correcte leeftijd? Is gamen onderdeel van hun 
leefwereld? Gamen de meesten?

• Suggestie verder aanpassen aan de groep!

• Aan de slag rond veilig online



WAT ALS… PREVENTIE 
NIET VOLDOENDE IS?

• Alert zijn op signalen 

Niet uitgeslapen zijn of klagen over vermoeidheid; 
Huiswerk of taken worden snel of niet gemaakt om te 

kunnen gamen; Verminderde schoolresultaten; Extra 
prikkelbaar en slechtgehumeurd zijn, bijvoorbeeld als de 

computer of spelconsole niet beschikbaar zijn…

• Verdere opvolging is van belang

• Inbedding in Drugbeleid!



OP EEN RIJ (+) 



THEMA 1 – WIE BEN IK ALS GAMER 
VS. DE GROEP





GAMEPROFIEL VAN DE GROEP

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Aantal jongeren

Hoe lang speel je games op een schooldag?

Niet

Minder dan 60  minuten

Tussen 1 uur en 2 uur

Tussen 2 uur en 3 uur

Meer dan 3 uur



Weten je ouders hoeveel je gamet? 



WETEN JE OUDERS WAT JE NAAST GAMEN 
NOG ALLEMAAL DOET? 



Hebben jouw ouders hetzelfde 
ingevuld op de drie vragen over 

afspraken? 

Hoe lang? Wanneer? Welke games?





GAME-EXPERTS (+)

▪Stelling 1 - Gamen is leuker dan sporten.

▪Stelling 2 - Van gamen leer je niets bij. 

▪Stelling 3 - In games kan je echte vrienden maken.

▪Stelling 4 - Ik heb geen andere hobby’s nodig om 
mij uit te leven, laat mij maar altijd gamen.



WELK TYPE GAMER BEN 
JIJ?





THEMA 1 – Doelstellingen

• Jongeren en hun ouders/opvoeders:

o worden gestimuleerd om het gesprek aan te gaan over gamen.

o weten wat thuis de afspraken zijn over gamen.

• Jongeren:

o krijgen zicht op hoe hun ouders/opvoeders naar hun gamegedrag kijken en wat zij van hun 
gamegedrag weten.

o zijn zich bewust van hun eigen gamegedrag en dat van hun leeftijdsgenoten.

o begrijpen wat leeftijdsgenoten leuk/minder leuk vinden aan gamen.

o krijgen zicht op welk type gamer ze zijn.



THEMA 2 - VERANTWOORD GAMEN



GAME-WIJS

http://www.vad.be/materialen/detail/gamewijs
http://www.vad.be/gamewijs/


REAL LIFE GAME-TIPS

• Speel geen games net voor je gaat slapen.

• Maak eerst je huiswerk voor je gamet. 

• Maak tijd voor andere hobby’s, vrienden en familie. 

• Pauzeer tijdens het gamen. Game maximum 60 minuten aan één stuk. 

• Zet zo weinig mogelijk info op je gameprofiel. 

• Spreek met je ouders af hoe lang je wil gamen en wanneer



THEMA 2 - Doelstellingen

• De jongeren kennen de tips om verantwoord te gamen

• De jongeren proberen tips om verantwoord te gamen in de praktijk om te zetten.



THEMA 3 - VRIJE TIJD 



RAAD JE HOBBY



RAAD JE HOBBY - NABESPREKING

• Kende je alle hobby’s uit het spel? Heb je veel hobby’s? 

• Wat doe je graag? Wat is jouw favoriete hobby? Heb je ook een hobby die je niet leuk vindt?  

• Welke hobby’s waren nieuw voor jou? Welke hobby’s zou je graag doen?

• Waar ben je goed in? Wat is jouw talent? Wat vinden je ouders één van je talenten? Is het zo dat je 
van je talent je hobby maakt?

• Hoe kan je andere hobby’s leren kennen? 

• Wat heb je allemaal nodig om een bepaalde hobby te doen? Zijn er soms dingen die je tegenhouden 
om een bepaalde hobby te doen? 

• Gamen is ook een hobby. Wat zijn jouw redenen om te gamen?

• Wat voel je als je gamet? Kan je het gevoel ook op een andere manier krijgen? Hoe? 



THEMA 3 - Doelstellingen

• Jongeren leren het algemene vrijetijdsaanbod kennen

• Jongeren krijgen inzicht/ideeën in wat ze graag doen

• Jongeren krijgen inzicht in hun huidige vrijetijdsinvulling



THEMA 4 - WAT MAAKT GAMEN ZO 
AANTREKKELIJK: DE WERKING VAN 
GAMES (+)









AFRONDING: DE QUIZ 



THEMA 4 - Doelstellingen

• Jongeren krijgen zicht op de werking van games.

• Jongeren weten wat gamen zo aantrekkelijk maakt.



http://www.vad.be/media/1672689/leerlijnen_graden_2014.pdf


VRAGEN? 

preventieTAD@cgg-vbo.be

016 85 79 79

Of uw lokale of intergemeentelijke 
preventiewerker!

mailto:preventieTAD@cgg-vbo.be

