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In deze brochure stelt Logo Oost-Brabant het aanbod voor om binnen jouw school of klas 
werk te maken van mentale gezondheid. Uiteraard is dit slechts een greep uit het volledige 
aanbod van allerhande partners.

Laat je inspireren door tal van projecten, methodieken, vormingen en verruim je blik op het 
gezondheidsbeleid op school! Wanneer een methodiek zich specifiek richt naar 
leerlingen uit het buitengewoon onderwijs dan wordt dit expliciet vermeld.

In deze brochure vind je informatie voor het secundair onderwijs. Er is een aparte brochure 
voor het basisonderwijs. 

In de rechterbovenhoek is telkens aangeduid om welk soort interventie het gaat: 

•  Projecten (projecten over de hele school of over de klassen heen, ruimer dan één actie 
of methodiek)

•  Beleidsmateriaal (ondersteuningsmethodiek in de uitbouw van een breder 
gezondheidsbeleid op school of in de klas)

•  Educatief materiaal (spelmateriaal, methodieken te gebruiken in de klas of school, 
lesmateriaal … )

•  Vormingen (vormingen voor leerkrachten, directie, zorgcoördinatoren om zelf aan de
slag te gaan rond een specifiek thema)

•  Workshop (workshop gericht naar leerlingen, ouders … )
Ondersteuning (achtergrondinformatie voor de leerkracht, extra ondersteuning 
voor ouders … )

Materiaal kan gratis ontleend worden bij Logo Oost-Brabant via de webshop op 
www.logo-oostbrabant.be/materialen

Wil je bijkomende info en/of ondersteuning? Vragen over andere thema’s? 
Contacteer dan Logo-Oost-Brabant: 016 89 06 05 of info@logo-oostbrabant.be.

Veel plezier!

Inleiding
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Om een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid binnen scholen te garanderen, heeft het Vlaams 
Instituut Gezond Leven een basisinstrument ontwikkeld dat scholen helpt bij de evolutie van 
losse acties naar een samenhangend gezondheidsbeleid namelijk de gezondheidsmatrix. 
Naast onderstaande informatie is bijkomende uitleg over de gezondheidsmatrix te vinden op 
de website van het Vlaams Instituut Gezond Leven.

De gezondheidsmatrix

Het aanleren van sociale vaardigheden en het werken aan het algemeen welbevinden van 
kinderen en jongeren is niet eenvoudig. Effecten ondervinden van de ondernomen acties 
vereist doordacht en procesmatig werk. Uit de literatuur blijkt een uitgesproken voorkeur voor 
de ‘heleschoolbenadering’. Deze aanpak omvat het aanpassen van de klas, de schoolomge-
ving en waarden en normen op school. Het betrekt hierbij ouders en de hele schoolgemeen-
schap. Zoals hieronder weergegeven in de afbeelding, stimuleert de gezondheidsmatrix het 
opzetten van preventieve acties op verschillende niveaus namelijk op het niveau van de 
leerling, klas, school en omgeving buiten de school. Verder stimuleert het ook om werk te 
maken van een mix van strategieën, namelijk via educatie, omgevingsinterventies, afspraken/
regels en zorg/begeleiding. 

Gezondheidsbeleid op school

https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-school/gezondheidsbeleid-op-school
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Wat? 

→ SPEL DAT DE LEEFWERELD VAN JONGEREN BESPREEKBAAR MAAKT

De spelers worden verdeeld in teams. Ze wandelen door een fictieve stad en moeten zo 
snel mogelijk de school bereiken. Om hun eindbestemming te bereiken moeten de spelers 
opdrachten vervullen, meningen uitwisselen en vragen beantwoorden over de onderwerpen 
die in 3D aan bod komen: gezondheid, ruzie, seksualiteit, agressie, middelengebruik, multi-
media en welbevinden. Zowel de positieve als de negatieve aspecten van deze thema’s komen 
tijdens het spelen aan bod. De groep die het spel wint, krijgt het voorrecht om uit een stapel 
actiekaarten een concrete actie te kiezen voor de hele klas. Deze heeft tot doel het thema dat 
tijdens het spel aan bod kwam nog verder uit te diepen.

Voor wie?
Voor jongeren van 12 tot 18 jaar

Gezondheidsmatrix
Educatie (strategie) – klas (niveau)

3D Denken Durven Doen
Educatief materiaal
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Wat?

→ SENSIBILISERINGSCAMPAGNE GEESTELIJKE GEZONDHEID

Elk jaar tellen we tien dagen af naar 10 oktober, de Werelddag van de Geestelijke Gezondheid. 
‘Samen veerkrachtig’ is daarbij de rode draad. Ook als school kan je ermee aan de slag! Werk 
aan de geestelijke gezondheid van zowel de leerlingen als het schoolteam. Uiteraard kan je 
ook na deze tiendaagse nog aan de slag met de inspiratie. 

Dit jaar zetten we tijdens de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid 2021 één Vlaamse actie 
in de kijker. Het project ‘Neem plaats op onze bank’ motiveert ontmoetingen en informele 
contacten tussen mensen onderling. Je vindt ongetwijfeld een bankenproject dat bij jou past 
in onze inspiratiegids. Babbelbanken, gevelbanken, ‘Bank zoekt plek’, project bankdirecteurs 
… Neem zeker contact met ons op voor meer inspiratie of ondersteuning. 

De inspiratiegids is gratis te downloaden via deze link of via de website van Logo Oost-Brabant. 
Gratis materialen bestellen kan via de webshop. Uiteraard kan je ook na deze tiendaagse nog 
aan de slag met de inspiratiegids.

Voor wie?
Voor algemene bevolking

Gezondheidsmatrix
Educatie (strategie) – Klas, School en Omgeving (niveau)
Omgevingsinterventies  (strategie) - Klas, School en Omgeving (niveau)
 

10-daagse van de Geestelijke Gezondheid
Project

https://www.samenveerkrachtig.be/images/2021/2021_Inspiratiegids_10-daagse_GG_FINAL_1.pdf
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Wat? 

→ LESPROGRAMMA OVER VEERKRACHT EN ZELFVERTROUWEN

‘Aan de slag met positieve psychologie’ bevat een eigentijds en modern lesprogramma dat 
gebaseerd is op wetenschappelijke inzichten vanuit de positieve psychologie. Het lespro-
gramma, opgedeeld in zes hoofdstukken met elk vijf tot zes lessen, heeft als doel om leerlin-
gen vaardigheden te laten ontwikkelen die een gevoel van welbevinden kunnen creëren en 
die de veerkracht vergroten. De activiteiten in dit programma sluiten aan bij de leefwereld 
van jongeren: in de lessen worden YouTube video’s en afspeellijsten met hun favoriete muziek 
gebruikt. De lessen bieden leerkrachten een flexibel instrument om leerlingen te inspireren. 
Coöperatief leren, een onderbouwde en effectieve didactische aanpak, is onderdeel van alle 
lessen. De auteur van het boek, dr. Ilona Boniwell, heeft een TEDx talk gegeven over het aan-
leren van geluk en veerkracht.

Je vindt dit educatief materiaal terug in de webshop van Logo Oost-Brabant.

Een voorbeeldles, bijhorende hand-outs, literatuurlijst, inhoudstafel en introductie zijn 
gratis te downloaden op de website van uitgeverij SWP.

Een inleiding over het boek is gratis te downloaden op de website van Zippy’s vrienden. (‘Aan 
de slag met positieve psychologie’ maakt deel uit van een doorlopende leerlijn beginnend bij 
‘Zippy’s vrienden’ voor 6- tot 8-jarigen en ‘Apple’s vrienden’ voor 8- tot 10-jarigen.) 

Voor wie?
Voor kinderen tussen 10 en 15 jaar

Gezondheidsmatrix
Educatie (strategie) – klas (niveau)

Aan de slag met positieve psychologie
Educatief materiaal

https://www.youtube.com/watch?v=DbC18wFkHNI
https://www.swpbook.com/boeken/132/voortgezet-onderwijs/1899/aan-de-slag-met-positieve-psychologie
http://zippysvrienden.nl/documents/downloads/Inleiding%20Ernst%20Bolmagazine%20Aan%20de%20slag%20met%20Positieve_psychologie.pdf
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Wat?

→ DIDACTISCH PAKKET OVER ZELFVERTROUWEN EN ZELFBEELD

Met BodyTalk werk je in klasverband aan het ontwikkelen van eigenwaarde, zelfwaardering 
en goede sociale contacten. Je kan ook werken aan vaardigheden om te leren omgaan met 
problemen of manieren om om te gaan met momenten waarop je niet lekker in je vel zit. De 
leerlingen maken in groepjes oefeningen die vooral bedoeld zijn om discussies uit te lokken 
over hun zelfbeeld en de manier waarop ze naar hun lichaam kijken. Samen wordt dan bespro-
ken wat de invloed van de media, van leeftijdsgenoten maar ook van ouders is. Zo worden ze 
bijvoorbeeld meer weerbaar tegen de invloed van beelden in de media van onrealistische 
schoonheidsidealen.

Je vindt dit educatief materiaal terug in de webshop van Logo Oost-Brabant.

Voor wie?
Voor kinderen van 11 tot 14 jaar

Gezondheidsmatrix
Educatie (strategie) - Klas (niveau)

BodyTalk
Educatief materiaal
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Wat?

→ CAMPAGNEDAG OVER COMPLIMENTEN

Op 1 maart vieren we elk jaar de 'Nationale Complimentendag'. Deze dag draait om het geven 
van  oprechte aandacht  en het tonen van  persoonlijke waardering. Twee zaken die niet te 
koop zijn, maar de mens (juist daarom) wel het diepst raken.

Verschillende materialen 
•  Inspiratiegids complimentendag
•  Complimentenlintjes
•  Complimentenkaartjes
•  Complimentenstickers
•  Complimentenboekje

Verschillende activiteiten 
•  Positief roddelen
•  Complimentendouche 
•  Complimentenboom

Voor wie?
Voor alle leeftijden

Gezondheidsmatrix
Educatie (strategie) – School (niveau)

Complimentendag
Project

https://logo-oostbrabant.be/sites/default/files/materialfiles_logo_oostbrabant/02%20Complimentendag%201%20maart.pdf
https://logo-oostbrabant.be/content/complimentenlintjes-0
https://logo-oostbrabant.be/content/mijn-compliment-voor-jou
https://logo-oostbrabant.be/content/complimentenstickers-0
https://logo-oostbrabant.be/sites/default/files/materialfiles_logo_oostbrabant/2021-Complimentenboekje-LOB.pdf
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-school/mentaal-welbevinden-op-school/mentaal-welbevinden-in-de-klas/jezelf-kunnen-zijn/positief-roddelen
http://www.werkvormen.info/werkvorm/complimentendouche
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-school/mentaal-welbevinden-op-school/mentaal-welbevinden-in-de-klas/jezelf-kunnen-zijn/complimentenboom
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Wat? 

→ DIDACTISCH PAKKET OVER EENZAAMHEID EN VERBONDENHEID

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 een-
zaam? De methodiekenmap ‘Connected’ speelt in op de behoefte die niet altijd wordt uitge-
sproken. Wie geeft er immers graag toe aan zijn eigen uitsluiting? En toch bestaat het op grote 
schaal. 

De werkmap ‘Connected’ bestaat uit oefeningen en methodieken die gaan over samenho-
righeid, empathie, communicatie, pesten en diversiteit, betrokkenheid en verantwoordelijk-
heid. Iedere werkvorm is voorzien van theoretische onderbouwing, een nabespreking en links 
met de eindtermen. Het materiaal is heel waardevol en bruikbaar om de nieuwe eindtermen 
te bereiken. Er is echter wel nog een link naar de vroegere vakoverschrijdende eindtermen 
(VOETen).

Je vindt dit educatief materiaal terug in de webshop van Logo Oost-Brabant.

Voor wie?
Voor jongeren van 12 tot 18 jaar

Gezondheidsmatrix
Educatie (strategie) – klas (niveau)

Connected
Educatief materiaal
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Wat? 

→ SPEL OM CONTACT TUSSEN OUDERS EN JONGEREN TE VERBETEREN

Via het spel ‘Contactdoos’ kan gemakkelijker een gesprek worden aangegaan over thema’s die 
vaak moeilijk bespreekbaar zijn met jongeren zoals relaties, seksualiteit, risicogedrag, drugs 
en alcohol. Maar ook thema’s zoals communicatie, opvoeding, school en vrije tijd komen aan 
bod. De spelers denken na over het contact met hun ouder(s)/ tiener(s) en vormen over dit 
contact een eigen mening. Op deze manier krijgen ze meer inzicht en begrip voor de leefwe-
reld, behoeften, problemen, verlangens en drijfveren van elkaar. De communicatieve vaardig-
heden worden doorheen het spel ook geoptimaliseerd.

Je vindt dit educatief materiaal terug in de webshop van Logo Oost-Brabant.

Voor wie?
Voor jongeren van 11 tot 14 jaar

Gezondheidsmatrix
Educatie (strategie) – klas (niveau)

Contactdoos
Educatief materiaal
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Wat?

→ SPEL OVER DE MAAKBAARHEID VAN HET LEVEN

‘De Gelukzak’, een spel geïnspireerd op de positieve psychologie, legt de nadruk op de maak-
baarheid in het leven. Geluk komt je niet altijd zomaar tegemoet, je moet het soms ook in 
eigen handen nemen. Al pratend en discussiërend komen situaties aan bod die jongeren 
tegenkomen in het echte leven en wordt er besproken hoe dit opgelost kan worden. De vele 
doe-opdrachten zorgen dat het spel in een ontspannen sfeer verloopt.

Je vindt dit educatief materiaal terug in de webshop van Logo Oost-Brabant.

Voor wie? 
Voor jongeren van 14 tot 18 jaar

Gezondheidsmatrix
Educatie (strategie) – klas (niveau)

De gelukzak
Educatief materiaalEducatief materiaal
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Wat?

→ SPEL OM WERK TE MAKEN VAN JE EIGEN GELUK

De Gelukzoekers is een educatief pakket dat opgebouwd is uit een educatief spel en een les-
senreeks. Het pakket informeert en sensibiliseert jongeren om werk te maken van hun eigen 
geluk, welbevinden en mentale veerkracht. De lessenreeks is opgebouwd uit zeven lesbrie-
ven die aansluiten bij de eindtermen*.
Het educatief spel is geïnspireerd op de positieve psychologie. Tijdens het spel spoor je over 
een metronetwerk van 7 gelukslijnen. Op een leuke en boeiende manier wordt werk gemaakt 
van het eigen geluk.

Je vindt dit educatief materiaal terug in de webshop van Logo Oost-Brabant. 

Voor wie? 
Voor jongeren van 14 en 16 jaar (tweede graad)

Gezondheidsmatrix
Educatie (strategie) – klas (niveau)

* Het materiaal is heel waardevol en bruikbaar om de nieuwe eindtermen te bereiken. Er is echter wel 
nog een link naar de vroegere vakoverschrijdende eindtermen (VOETen).

De gelukzoekers
Educatief materiaal



14

Wat? 

→ BOEK OVER DE VIJF ROLLEN VAN DE LERAAR

Effectieve leraren vervullen in hun lessen vijf verschillende rollen. De leraar is: gastheer, pre-
sentator, didacticus, pedagoog en afsluiter. 
Het boek ‘De vijf rollen van de leraar’ beschrijft voor elke rol op concrete, praktische wijze 
welk gedrag een effectieve leraar wel én niet vertoont. Ook worden talloze suggesties gege-
ven van manieren waarop de leraar zich de rollen (en het gedrag daarbij) eigen kan maken. 
Dit boek is relevant voor iedereen die voor de klas staat: leraren in het basisonderwijs, voort-
gezet onderwijs, middelbaar en beroepsonderwijs. Het is een rijke bron voor elke leraar die 
zijn professionaliteit verder wil ontwikkelen.

Je vindt dit ondersteuningsmateriaal terug in de webshop van Logo Oost-Brabant. 

Voor wie?
Voor leerkrachten

Gezondheidsmatrix 
Educatie (strategie) – klas en school (niveaus)
Omgevingsinterventies (strategie) – klas en school (niveaus)

De vijf rollen van de leraar
Ondersteuning



15

Wat?

→ SPEL OM ZICHZELF EN ANDEREN BETER TE LEREN KENNEN

Het ‘Eigen wijsheden’-spel bestaat uit 144 kaarten. Daarbij staat op de voorzijde een citaat en 
op de achterzijde een vraag die gekoppeld is aan dit citaat. De citaten zijn onderverdeeld in 
zes thema’s:

•  Relaties
•  Leiderschap
•  Communicatie
•  Zingeving
•  Persoonlijke ontwikkeling

Door het beantwoorden van de vragen leren jongeren én volwassenen zichzelf, maar ook 
anderen beter kennen. Er wordt een discussie gestart over onderwerpen die anders soms 
moeilijk te bespreken zijn.

Je vindt dit educatief materiaal terug in de webshop van Logo Oost-Brabant. 

Voor wie? 
Voor jongeren en volwassenen vanaf 14 jaar

Gezondheidsmatrix
Educatie (strategie) – klas (niveau)

Eigen wijsheden
Educatief materiaal
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Wat?

→ BOEK MET SPELIDEEËN OVER GROEPSBEVORDERING

In Energize II verzamelde Leefsleutels* 101 werkvormen om in de klas mee aan de slag te gaan. 
Het zijn spelideeën die niet alleen in de les Leefsleutels, maar ook in andere lessen, activitei-
ten of projecten kunnen gebruikt worden: opwarmers, ijsbrekers, groepsverdelers, samen-
werkingsopdrachten, doe-oefeningen … Er is bij elke werkvorm ruim aandacht besteed aan 
doelstellingen, reflectievragen en suggesties.

Je vindt dit educatief materiaal terug in de webshop van Logo Oost-Brabant. 

Voor wie? 
Voor jongeren van 12 tot 12 jaar

Gezondheidsmatrix
Educatie (strategie) – klas (niveau)

* Zie pagina 22

Energize II
Educatief materiaal
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Wat?

→ MODEL OVER GELUK EN MENTAAL WELBEVINDEN

Praten over hoe je je voelt, is niet simpel. Vooral voor kinderen en jongeren is het moeilijk. Zij 
hebben nog niet de juiste woordenschat om uit te drukken hoe ze zich voelen. Een gesprek 
kan dus stranden op: “Ça va met jou? Goh, ja, ça va zeker.” De geluksdriehoek, met haar bouw-
stenen en richtvragen, geeft jou als leraar, leerlingenbegeleider of zorgcoördinator de nodige 
tools en woordenschat om mentaal welbevinden bespreekbaar te maken en leerlingen te 
sensibiliseren over het stukje ‘geluk’ dat ze zelf kunnen beïnvloeden.

Ontdek hier hoe je ermee aan de slag kan in de klas of op school.

In de workshop ‘Geluk zit in een klein driehoekje’ leer je de Geluksdriehoek van dichtbij 
kennen. We toveren de informatie uit de driehoek tot leven zodat je daarna zelf aan de slag 
kunt met je geluksgevoel.

Voor wie?
De Geluksdriehoek: voor de algemene bevolking vanaf 3 jaar. De driehoek geeft adviezen 
voor een grote groep mensen. 
De workshop: voor iedereen vanaf 16 jaar.
Binnenkort wordt een educatief pakket gemaakt over de geluksdriehoek.

Gezondheidsmatrix
Educatie (strategie) - Klas (niveau)

Geluksdriehoek
Educatief materiaal & workshop

https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-school/de-geluksdriehoek-op-school


18

Het spel van lesgeven
Ondersteuning

Wat?

→ SPEL OVER LEREN REAGEREN OP LASTIGE SITUATIES IN DE KLAS

Het doel van het spel is leren omgaan met lastige situaties, reflecteren over eigen gedrag en 
manier van lesgeven. 
Leraar zijn is geweldig, maar niet elke dag even gemakkelijk. Hoe ga je om met een boze of 
verdrietige leerling of met een klas die niet vooruit te branden is? Door buiten de les regelma-
tig te oefenen met lastige, veel voorkomende situaties en te reflecteren op je eigen gedrag, 
kan je (meer) grip krijgen op de uitdagingen van het lesgeven. Het spel van lesgeven biedt 
een schat aan praktische oefeningen die je leren hoe je het beste omgaat met verschillende 
situaties en leerlingen. 

Je vindt dit ondersteuningsmateriaal terug in de webshop van Logo Oost-Brabant. 

Voor wie?
Voor leerkrachten (beginnend en ervaren) in het secundair onderwijs

Gezondheidsmatrix 
Educatie (strategie) – klas en school (niveaus)
Omgevingsinterventies (strategie) – klas en school (niveaus)
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Wat? 

→ SPEL OM ASPECTEN VAN SAMENWERKING BESPREEKBAAR TE MAKEN

‘Het teamspel’ biedt een uitstekend concept voor het verbeteren van samenwerking in teams 
in organisaties. Centrale vragen zijn daarbij: Wat is de missie van uw team? Wat zijn de ambi-
ties van de teamleden en hoe passen die in het gezamenlijke doel van het team? Wat zijn de 
onderlinge rolverwachtingen tussen de teamleden? Wat zijn de procedures en werkafspraken 
die u maakt om uw doelen te bereiken? Hoe zijn de onderlinge verhoudingen? 
Met Het Teamspel maak je de belangrijkste aspecten van teamwork bespreekbaar. Want voor 
een hecht team is goede samenwerking onmisbaar. Net daarvoor heb je antwoord nodig op 
belangrijke vragen als: 'Wat is onze bijdrage?', 'Wat zijn nu eigenlijk onze belangrijkste doelen?', 
'Hoe hebben we de taken en rollen verdeeld?' En, last but not least: 'Hoe zien we elkaar?' Die 
antwoorden vind je met Het Teamspel, dé toolkit voor procesbegeleiders. 

Je vindt dit ondersteuningsmateriaal terug in de webshop van Logo Oost-Brabant. 

Voor wie?
Voor leerkrachten 

Gezondheidsmatrix 
Educatie (strategie) – klas en school (niveaus)
Omgevingsinterventies (strategie) – klas en school (niveaus)

Het teamspel
Ondersteuning
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Wat?

→ PAKKET OM GEPAST TE REAGEREN OP SEKSUEEL GEDRAG VAN KINDEREN EN JONGEREN

Het vlaggensysteem biedt een antwoord op de vraag hoe men pedagogisch kan omgaan met 
en reageren op seksueel gedrag van kinderen en jongeren. Het kwalificeert dit gedrag op basis 
van een aantal criteria en geeft aan wat een gepaste reactie is. 
Het pakket bestaat uit een boek met handleiding en leidraad, een educatieve kaartenset met 
tekeningen om in de praktijk mee aan de slag te gaan en een cd met digitale hand-outs, teke-
ningen en een normatieve lijst.

Je vindt dit materiaal terug in de webshop van Logo Oost-Brabant. 

Voor wie?
Voor leerkrachten, kinderen en jongeren

Gezondheidsmatrix
Educatie (strategie) – klas en school (niveaus)
Omgevingsinterventies (strategie) – klas en school (niveaus)

Het vlaggensysteem
Ondersteuning & educatie
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Wat? 

→ VERSCHILLENDE SPELEN OVER KWALITEITEN

Ken je kwaliteiten: werken met kwaliteiten in de klas
Praat op een speelse manier met kinderen en jongeren over hun kwaliteiten.
Het spel bevat 60 basiskwaliteiten en 30 voortgezette kwaliteiten, achtergrondinformatie en 
verschillende methodieken. 
Voor wie? 
Voor kinderen en jongeren van 8 tot 17 jaar

Kwaliteitenspel
Het kwaliteitenspel bestaat uit 140 speelkaarten. Op elke speelkaart staat een karaktereigen-
schap. Op de helft van de speelkaarten staan woorden die kwaliteiten aanduiden: flexibel, 
creatief, betrouwbaar … Op de andere helft staan minder goede kanten of valkuilen: arrogant, 
slordig ... Door de kaarten te gebruiken krijgen de spelers  een beter beeld van hun kwaliteiten 
en valkuilen. Bovendien leren de spelers zo welke kwaliteiten ze graag willen ontwikkelen.
Voor wie? 
Voor jongeren vanaf 14 jaar

Coachkaarten en Kwaliteitenspel
Het coachkaarten en kwaliteitenspel is een 2-in-1 kaartenspel. Het kaartenspel bestaat uit 50 
kaarten met aan de voorkant van elke kaart een inspirerende afbeelding en aan de achterkant 
een kwaliteit beschreven. Je kunt dit dus gebruiken als coachkaarten en foto-associatiespel, 
én daarnaast als kwaliteitenspel.
Voor wie? 
Voor kinderen en volwassenen vanaf 4 jaar

Je vindt deze educatieve materialen terug in de webshop van Logo Oost-Brabant. 

Gezondheidsmatrix
Educatie (strategie) – klas (niveau)

Kwaliteiten
Educatief materiaal
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→ WERKBOEKEN EN HANDLEIDINGEN
Dit programma voor het secundair onderwijs biedt leerkrachten en leerlingen materiaal om 
op een interactieve en ervaringsgerichte wijze aan sociale vaardigheden te werken.

Leefsleutels voor jongeren 
De begeleidersmap bundelt een 30-tal lessen onderverdeeld in vijf thema’s die elkaar opvol-
gen. 
Voor wie?
Voor jongeren uit het eerste jaar secundair onderwijs

Leefsleutels voor jongeren: Weerbaarheid, Omgaan met verschil-
len en vriendschap
Dit programma is een aanvulling bij Leefsleutels voor Jongeren - eerste jaar. Afhankelijk van 
de interesse en de noden van de leerlingen en van de prioriteiten van de begeleider, kan je een 
keuze maken uit lessen en activiteiten over verschillende thema’s.
Voor wie?
Voor jongeren uit het tweede en derde jaar secundair onderwijs 

Leefsleutels voor jongeren PLUS
Dit programma wil tegemoet komen aan de groeiende behoefte in het BuSO en de B-stroom 
aan educatieve programma’s op het gebied van relatie- en persoonlijkheidsvorming en -ont-
wikkeling en training in communicatieve en sociaal-emotionele vaardigheden.
Voor wie?
Voor jongeren van het eerste, tweede en derde buitengewoon onderwijs 

Leefsleutels in actie
Dit programma streeft ernaar dat jongeren de basisvaardigheden uit de eerste graad verder 
inoefenen en toepassen in projecten, stages, schoolreizen, geïntegreerde werkperiodes en 
geïntegreerde proeven.
Voor wie?
Voor jongeren van 15 tot 18 jaar.

Je vindt dit educatief materiaal terug in de webshop van Logo Oost-Brabant.

Gezondheidsmatrix
Educatie (strategie) – klas (niveau)

Leefsleutels
Educatief materiaal
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→ WEBSITE EN WORKSHOP OM VEERKRACHT TE VERSTERKEN

Dit zelfeducatie-instrument voor jongeren, in de vorm van een website (www.noknok.be), is 
opgebouwd rond vier knaltips en staat boordevol informatie, verhalen en opdrachten om aan 
de slag te gaan met je eigen veerkracht.

Als school kan je leerkrachten en leerlingen helpen om zich beter in hun vel te voelen. Ga na 
hoe je de vier knaltips kan verankeren in jouw school. Ondersteun leerlingen en leerkrach-
ten om veerkrachtiger te voelen. Zoek naar manieren om ook als directie aan goede zelfzorg 
te doen. Maak afspraken met leerkrachten, zorgleerkrachten en schoolnabije diensten voor 
goede signaalherkenning, opvang en begeleiding van leerlingen en personeel.

Je vindt affiches, stickers, postkaartjes en digitale banners terug in de webshop van Logo 
Oost-Brabant. De vorming kan je ook via de webshop aanvragen.

Voor wie?
Website www.noknok.be: voor jongeren van 12 tot 16 jaar
Vorming ‘oppeppers voor een tienerhoofd’: voor iedereen die met jongeren werkt

Gezondheidsmatrix
Educatie (strategie) – Leerling (niveau) 
 

NokNok
Ondersteuning & vorming

http://www.noknok.be
http://www.noknok.be
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→ EEN AVONTUURLIJK KAARTSPEL DAT VERBINDT, INSPIREERT EN RAAKT

‘Schatgravers’ is een kaartspel, met schatkaarten en karweikaarten. Met het spel ontdek je 
waardevolle eigenschappen (schatten) van jezelf en van je medespelers. Je zult bij het spelen 
merken dat Schatgravers je op dynamische wijze laat verbinden met jezelf en de ander.
Schatgravers kan in verschillende situaties en leefomgevingen ingezet worden. Het spel is 
zowel voor kinderen, jongeren als volwassenen prikkelend en werkzaam. Schatgravers kan 
één op één gespeeld worden maar ook in groepen. Het kan gebruikt worden als gezelschaps-
spel, maar ook coachend, therapeutisch, stimulerend of preventief ingezet worden. Ook 
zonder coach ervaring kun je dit spel prima spelen.

Je vindt dit educatief materiaal terug in de webshop van Logo Oost-Brabant.

Voor wie?
Van 5 jaar tot 99 jaar

Gezondheidsmatrix
Educatie (strategie) – Individueel en Klas (niveau)

Schatgravers
Educatief materiaal
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→ SERIOUS GAME OVER GEESTELIJKE GEZONDHEID EN MENTALE WEERBAARHEID

In Silver krijgen jongeren op een creatieve en interactieve manier meer inzicht in hun 
gedachten, emoties en gedrag door het volgen van een aantal personages en verhaallijnen. 
Silver bouwt aan het herkennen en aanpakken van denkgewoontes en het reguleren van 
emoties en werkt ook indirect aan probleemoplossend denken en sociale vaardigheden. De 
inhoud is gebaseerd op cognitieve gedragspsychologie. 

Je kan het educatief materiaal downloaden via deze link of www.silvergame.be.

Voor wie? 
Voor jongeren van 12 tot 16 jaar.

Gezondheidsmatrix
Educatie (strategie) – klas (niveau)

Silver Game
Educatief materiaal

https://www.silvergame.be/wp-content/uploads/2021/05/Educatief-Pakket-Silver.pdf
http://www.silvergame.be
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→ SPEL OVER BEHOEFTEN EN VERLANGENS

Behoeften spelen een belangrijke rol in ons leven. Ze bepalen een groot deel van ons gedrag. 
Zo worden we geconfronteerd met onze eigen behoeften, met de behoeften van mensen 
om ons heen én met de behoeften die ons vanuit de samenleving worden opgedrongen. Zo 
wordt ons leven een spel van verlangens waarbij de centrale vraag luidt: “Waar heb ik nu echt 
behoefte aan?”. Dit spel helpt de spelers om orde te scheppen binnen de wirwar aan behoef-
ten. Alleen zo kunnen ze hun gedrag op hun wensen afstemmen.

Je vindt dit educatief materiaal terug in de webshop van Logo Oost-Brabant.

Voor wie? 
Voor jongeren vanaf 14 jaar

Gezondheidsmatrix
Educatie (strategie) - Klas (niveau)

Spel van verlangens
Educatief materiaal



27

Wat?

→ SPEL OM SAMENWERKING EN COMMUNICATIE TE BEVORDEREN

SQN staat voor ‘sine qua non’, een noodzakelijk te vervullen voorwaarde. Voor mensen in lei-
dinggevende posities of leerkrachten is deze voorwaarde:

•  Communicatie
•  Regelmatig terugkijken op je eigen functioneren

Met de SQN Managing Tools leer je op een luchtige manier nadenken over jezelf en te luiste-
ren naar wat anderen te zeggen hebben. De kaartenset zorgt voor scherpere vaardigheden 
om beter te communiceren en samen te werken.

Je vindt dit ondersteuningsmateriaal terug in de webshop van Logo Oost-Brabant. 

Voor wie?
Voor leerkrachten 

Gezondheidsmatrix 
Educatie (strategie) – klas en school (niveaus)
Omgevingsinterventies (strategie) – klas en school (niveaus)

SQN Managing Tools
Ondersteuning
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→ LESPAKKET OVER GEESTELIJKE GEZONDHEID

‘Take off’ is een lessenpakket van de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid vzw, 
Eetexpert vzw en Cera. Het pakket leert jongeren hoe ze hun eigenwaarde versterken, hun 
lichaam positief beleven, omgaan met tegenslagen en het belang van een sociaal netwerk. 
Het doel van het lessenpakket is jongeren mentaal weerbaarder te maken, zodat ze open en 
vrij durven spreken over hun gedachten en gevoelens. Kortom: zichzelf durven zijn. 

Je kan de lessenpakketten downloaden op de website van Te Gek?!

Voor wie? 
Pakket 1: Voor jongeren van 12 tot 15 jaar
Pakket 2: Voor jongeren vanaf 15 jaar

Gezondheidsmatrix
Educatie (strategie) – klas (niveau)

Take Off
Educatief materiaal

https://www.tegek.be/campagnes/school-en-jongeren/scholenaanbod/take-off
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→ SPEL OM VAARDIGHEDEN IN KAART TE BRENGEN

Het vaardighedenspel bestaat uit 140 speelkaarten. Op elke kaart staat een sociale of commu-
nicatieve vaardigheid: helder formuleren, opbouwende kritiek geven, beslissingen nemen … 
Je gebruikt de speelkaarten om vaardigheden in kaart te brengen die nodig zijn voor de 
werking van de groep of een individu. Daarna gebruik je de kaarten om na te gaan in welke 
mate de groep of het individu de vaardigheden meester is. 
Het is niet eenvoudig om zelf te verwoorden waar je goed in bent. Met dit spel leer je je eigen 
vaardigheden en die van je groep beter kennen.

Je vindt dit educatief materiaal terug in de webshop van Logo Oost-Brabant.

Voor wie?
Voor jongeren vanaf 14 jaar

Gezondheidsmatrix
Educatie (strategie) - Klas (niveau)

Vaardighedenspel
Educatief materiaal
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Veerkrachtige Wandelingen

Wat? 

→ WANDELING OM VEERKRACHT TE VERSTERKEN

Met deze wandeling versterk je niet alleen de veerkracht van je leerlingen, maar verbeter je 
ook de sfeer in de klas en laat je leerlingen kennis maken met verschillende jongerenorgani-
saties, zowel binnen de hulpverlening als zij die een aanbod hebben omtrent ontspanning 
en vrije tijd. De leerlingen worden bewust gemaakt van het bestaan van de organisaties en 
krijgen een inkijk in hun werking. Doorheen de wandeling komen verschillende oefeningen 
aan bod die inzetten op respect voor elkaar, een positieve sfeer in de klas, versterken van de 
veerkracht, kwaliteiten en talenten, ontspanning en tot rust komen, sociale vaardigheden, 
welbevinden… Als leerkracht of school kan je zelfstandig aan de slag met het draaiboek voor 
de wandeling, een achtergrondbundel waar je doorheen het ganse jaar mee aan de slag kan 
(met oefeningen, projecten en acties, zowel op klas- als schoolniveau) en een leerlingenbun-
del die kan worden meegegeven met de jongeren zelf.

Je vindt dit project terug in de webshop van Logo Oost-Brabant.

Voor wie?
Voor leerlingen van het secundair onderwijs

Gezondheidsmatrix
Educatie (strategie) – klas en school (niveau)

Project
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→ SPEL OVER VERBAAL, FYSIEK EN PSYCHISCH GEWELD

‘Vlinderslag’ laat de spelers van gedachten wisselen over verbaal, fysiek en psychisch geweld: 
steaming, pesten, vandalisme ... De kern van het spel bestaat uit 15 tekeningen. Elke tekening 
beeldt een gewelddadige situatie uit. De spelers krijgen de kans om hun gevoelens over deze 
situatie te uiten. Hiervoor kunnen ze beroep doen op een gevoelskaart die ze bij aanvang van 
het spel ontvingen. 
In de spelhandleiding worden bij elke tekening een aantal vragen voorzien. De spelleider kan 
hierop terugvallen om het gesprek te stimuleren en de spelers vanuit een andere invalshoek 
naar de situaties te laten kijken.

Je vindt dit educatief materiaal terug in de webshop van Logo Oost-Brabant.

Voor wie?
Voor kinderen van 9 tot 15 jaar

Gezondheidsmatrix
Educatie (strategie) - Klas (niveau)

Vlinderslag
Educatief materiaal
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→ BEWUSTMAKINGSCAMPAGNE OM EMOTIES BESPREEKBAAR TE MAKEN

Een Warme William is iemand die écht naar je luistert: een vriend(in), een ouder, een leer-
kracht ... Het is iemand die je uitnodigt om te vertellen wat er scheelt.
Want iedereen zit wel eens wat minder goed in zijn vel. En dan is het fijn dat er een Warme 
William voor je klaarstaat. Een persoon die je kan vertrouwen. Iemand op wie je kan bouwen. 
En ja, ook jij kan zo een Warme William zijn. Warme William zet in op het versterken van de 
veerkracht en het mentaal welzijn. 

▶  Volgende materialen zijn gratis te downloaden op de website van Warme William: 
•  De lesmap
•  Het vragenspel met instructies voor leerkrachten in de lesmap
•  De affiches, luistertips, folders, cartoons en stijlgids.  

▶  Volgende materialen vind je terug op de website van Logo Oost-Brabant:
•  Wandelingen: het antwoordformulier voor wandelingen, de opdrachten en luistertips
(die ook op weerbestendige A3-borden beschikbaar zijn) zijn gratis te downloaden 
op de website van Logo Oost-Brabant. 
•  Buttons
•  Tote Bags
•  Stickers
•  Warme William-pak
•  Opblaasbare Warme William
•  Deskbeertjes

Voor wie?
Voor kinderen en jongeren van 0 tot 24 jaar 

Gezondheidsmatrix
Educatie (strategie) – klas en school (niveaus)
Omgevingsinterventies (strategie) – klas en school (niveaus)

Warme William
Educatief materiaal & poject

https://www.warmewilliam.be/
https://www.warmewilliam.be/lesmaplager
https://www.warmewilliam.be/vragenspel
https://www.warmewilliam.be/affiche
https://www.warmewilliam.be/luistertips
https://www.warmewilliam.be/folder
https://www.warmewilliam.be/cartoons
https://www.warmewilliam.be/stijlgids
https://logo-oostbrabant.be/content/warme-william-wandeling-zomer-en-wintereditie
https://logo-oostbrabant.be/content/warme-william-buttons
https://logo-oostbrabant.be/content/warme-william-tote-bags
https://logo-oostbrabant.be/content/warme-william-stickers
https://logo-oostbrabant.be/content/warme-william-pak
https://logo-oostbrabant.be/content/opblaasbare-warme-william
https://logo-oostbrabant.be/content/warme-william-deskbeertjes
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→ KADERMETHODIEK VOOR SAMENHANGEND GEZONDHEIDSBELEID OP SCHOOL

Als afsluiter ...
www.gezondeschool.be is de website met alle informatie die van belang is bij het uitwerken 
van een gezondheidsbeleid op school. Je kan er drie basisinstrumenten (gezondheidsma-
trix, stappenplan en spinnenweb) terugvinden die op elk gezondheidsthema toepasbaar zijn. 
Deze instrumenten kun je gebruiken voor elk type school, van deeltijds tot buitengewoon 
onderwijs.

Voor wie?
Voor leerkrachten en directie

Gezonde school - kadermethodiek
Beleidsmateriaal

https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-school

