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V o o r w o o r d  

 
Als laatstejaarsstudenten van de opleiding Bachelor in de Orthopedagogie aan de 
„Katholieke Hogeschool Limburg‟ hebben we gekozen voor het project „Educatieve 
spelen ontwikkelen voor meisjes (+15 jaar) rond seksualiteit, middelengebruik, 
assertiviteit en (culturele) diversiteit‟. We hebben dit project ontwikkeld voor  
leefgroep Jonathan die gelegen is te Diest. Deze leefgroep valt onder de 
overkoepelende organisatie VZW Huize Sint-Vincentius.  
 
Het verwezenlijken van dit projectboek heeft veel tijd, energie en opzoekwerk van 
ons gevraagd, maar we stonden er niet alleen voor. Naast de hulp die we kregen op 
inhoudelijk gebied, hebben we ook op veel persoonlijke steun kunnen rekenen. We 
maken van dit voorwoord gebruik om een aantal personen te bedanken.  
 
Vooreerst gaat onze dank uit naar Ellen Rackels en Tinneke Swerts, onze 
projectbegeleidsters. Hun hulp en ondersteuning betekenen een ongelofelijke 
meerwaarde voor ons eindresultaat. Ze waren steeds flexibel en stonden altijd voor 
ons klaar als we met vragen of onduidelijkheden zaten. Ze gaven steeds feedback op 
onze theorieën waar we hen dankbaar voor zijn.  
 
Vervolgens bedanken we onze theoretisch begeleidster, Wendy Denissen.  
Ze las met veel aandacht en toewijding onze theorieën na en stak hier veel tijd in. Ze 
gaf steeds duidelijke feedback waarmee we verder aan de slag konden. Ook kregen 
we van haar tips waardoor de vormgeving resulteerde in een samenhangend en 
logisch opbouwend geheel.  
 
We geven natuurlijk ook een woord van dank aan onze procesbegeleidster Marjolijn 
Pex. Bij haar konden we iedere week terecht met onze vragen. Ze stond ons steeds 
met raad en daad bij en was altijd eerlijk en correct.  
 
We bedanken graag alle lectoren van de „Katholieke Hogeschool Limburg‟ 
departement Sociaal Agogisch Werk van de opleiding Bachelor in de 
Orthopedagogie. Dankzij hen hebben we de nodige bagage meegekregen om ons 
projectboek te ontwikkelen.  
 
Verder gaat onze dank uit naar de organisaties die we in Nederland hebben bezocht.  
Dit zijn kamertraining Hogendorp, begeleidingscentrum, kamertrainingscentrum 
Talita en de gesloten jeugdvoorziening De Lindehorst. Dankzij de contactpersonen 
uit deze voorzieningen hebben we ons Internationaal Studieproject kunnen realiseren 
en is onze kennis omtrent de werking in deze organisaties vergroot. We bedanken 
hen graag voor de medewerking en gastvrijheid.  
 
Ook niet te vergeten willen we de meisjes van leefgroep Jonathan bedanken voor 
hun inzet, interesse en enthousiasme. 
 
De medewerkers van het Jongeren Adviescentrum (JAC) in Hasselt en het Centrum 
Informatieve Spelen (C.I.S.) in Leuven bedanken we voor de nodige informatie die ze 
hebben verschaft omtrent onze creatieve uitwerking van de spelen. 
 



 

 
 

Verder gaat er dank uit naar de personen die ons projectboek hebben nagelezen. 
Dankzij hen werd ons project vanuit een andere invalshoek bekeken.  
 
We bedanken vooral elkaar, want door elkaar te vertrouwen en te steunen hebben 
we ervoor kunnen zorgen dat dit projectboek een mooi geheel is geworden.  
 
Als voorlaatste zijn we onze ouders, partners, naaste familie en vrienden dankbaar 
voor de nodige steun en hulp die ze hebben geboden.  
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A l g e m e n e  i n l e i d i n g  

 
Als laatstejaarsstudenten aan de „Katholieke Hogeschool Limburg‟ is het aan ons om 
aan te tonen dat we het diploma Bachelor in de Orthopedagogie waardig zijn.  
De school biedt ons de kans om een project naar keuze te verwezenlijken.  
We hebben alle zes gekozen voor hetzelfde project, een project dat ingediend werd 
door VZW Huize Sint-Vincentius, specifiek door leefgroep Jonathan.  
 
Vanuit VZW Huize Sint-Vincentius, leefgroep Jonathan werd ons gevraagd om vier 
educatieve spelen voor meisjes (+15 jaar) uit de Bijzondere Jeugdzorg uit te werken 
rond de thema‟s seksualiteit, middelengebruik, assertiviteit en (culturele) diversiteit. 
De spelen zijn bedoeld voor maximum tien personen vanaf de leeftijd van 15 jaar. 
De leefgroep Jonathan is een horizontale meisjesgroep gelegen te Diest. 
In deze leefgroep wordt begeleiding geboden aan maximum acht meisjes in 
leefgroepverband en twee meisjes op studio, verbonden aan de leefgroep.  
 
Hoewel er al educatieve spelen op de markt zijn, stellen Ellen Rackels en Tinneke 
Swerts (projectbegeleidsters) vast dat deze spelen verouderd zijn en zich vooral 
richten naar jongere kinderen. Zij merken op dat zowel de begeleiding als de 
jongeren vragende partij zijn naar een creatieve manier om deze thema‟s 
bespreekbaar te maken. Het is de bedoeling dat de begeleiding via educatieve en 
creatieve spelen, meer laagdrempelig kan werken met de meisjes zodat deze 
moeilijke thema‟s spelenderwijs bespreekbaar worden. 
We houden bij de uitwerking van onze spelen in het achterhoofd dat de meisjes de  
spelen ook onderling kunnen spelen en dat een actieve deelname van een 
begeleider niet noodzakelijk is. 
De spelen dienen leeftijdsgebonden te zijn, aangepast aan de leefwereld van de 
meisjes en in een begrijpbare taal geformuleerd te zijn. 
 
We hebben voor dit project gekozen, omdat het ons enorm aanspreekt om ons te 
verdiepen in de vier thema‟s en om hiermee laagdrempelig te werken door spelen te 
ontwikkelen. Bovendien kunnen we via dit project op een leuke manier kennis 
opdoen omtrent de Bijzondere Jeugdzorg. 
We zijn alle zes bereid en enthousiast om dit te verwezenlijken, het is een uitdaging 
die we zeker willen aangaan.  
 
In dit projectboek kunt u lezen waaraan we de afgelopen maanden hebben gewerkt.  
Het projectboek bestaat uit twee delen, namelijk het theoretisch gedeelte en de 
implementatie.  
In het eerste deel, het theoretisch gedeelte beschrijven we alle theorieën die we 
nodig hebben om ons te verdiepen in de vier thema‟s en de doelgroep, om 
vervolgens hieruit de spelen uit te werken. 
In het tweede deel verwoorden we de praktische uitwerking van ons project, namelijk 
de implementatie. Aan de hand van het theoretisch gedeelte verantwoorden we al 
onze keuzes die we hebben gemaakt en beschrijven we de concrete uitwerking van 
dit project. We beginnen ieder hoofdstuk met een inleiding en sluiten telkens af met 
een besluit waarin we onze kritische bedenkingen weergeven.  
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Om een beter zicht te krijgen in onder andere hoever de kennis van de meisjes reikt 
over de vier thema‟s en welke aspecten van elk thema ze het liefst verwerkt zien in 
de spelen, hebben we een enquête opgesteld. We vonden dit een goede manier om 
ons beter in te leven in de leefwereld van de meisjes en zicht te krijgen over welke 
informatie we zeker in de spelen dienen op te nemen. 
In bijlage 1 vindt u een leeg exemplaar van de enquête en in bijlage 2 de resultaten. 
De lezer moet in het achterhoofd houden dat deze resultaten niet bindend en 
representatief zijn. De resultaten mogen niet veralgemeend worden. 
 
In beide delen leggen we linken naar de voorzieningen in Nederland die we hebben 
bezocht om ons Internationaal Studieproject te verwezenlijken.  
We hebben vier voorzieningen bezocht in en rond Utrecht in Nederland. De 
doelgroep van elke voorziening komt overeen met die van VZW Huize 
Sint-Vincentius. De eerste voorziening kamertraining Hogendorp richt zich tot 
jongeren van 16 tot 18 jaar en valt onder de overkoepelende organisatie Rading. Het 
voornaamste doel is dat de jongeren zelfstandig leren leven. De tweede en derde 
voorziening die we hebben bezocht behoren tot de overkoepelende organisatie 
Timon, waarvan we een bezoek hebben gebracht aan het begeleidingscentrum en 
het kamertrainingscentrum Talita. Het begeleidingscentrum is een residentiële 
voorziening waar jongeren van 16 tot 22 jaar kunnen wonen. Men werkt hier 
voornamelijk aan praktische zelfstandigheid en het verhogen van de weerbaarheid. 
Bij het kamertrainingscentrum Talita vangt men vrouwen op die zwanger zijn of een 
kindje hebben en die hulp nodig hebben bij de zorg van hun kind. De laatste 
bezochte voorziening De Lindehorst is een gesloten jeugdvoorziening voor meisjes 
met gedragsproblemen. Hier worden meisjes van 12 tot 18 jaar opgevangen en 
beschermd. 
 
Tijdens de interviews hebben we steeds dezelfde vragen gesteld, op deze manier 
kregen we een beeld over de visie, doelgroep, werking en hoe ze werken rond de 
vier thema‟s.  
Bij het uitschrijven van het projectboek zijn we de gelijkenissen en verschillen tussen 
VZW Huize Sint-Vincentius, leefgroep Jonathan en de voorzieningen in Nederland 
tegengekomen. Voor meer informatie kunt u bijlage 3 raadplegen waarin u de 
verslagen van elke voorziening kunt terugvinden.  
 
We geven in deze inleiding nog enkele punten weer die nuttig zijn om te lezen 
alvorens u het projectboek gaat doornemen. Zo duiden de cursieve delen in beide 
delen op linken die we leggen met leefgroep Jonathan, de spelen en de enquête. 
We gebruiken voetnoten in de tekst om moeilijke begrippenkaders te definiëren zodat 
deze voor de lezer verstaanbaar zijn. Onze kritische mening wordt steeds 
beschreven in de besluiten. 
 
We hopen dat u met net zoveel enthousiasme als wij hebben gehad, ons projectboek 
zal lezen. 
 
Veel leesplezier! 
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HOOFDSTUK 1: VOORSTELLING PROJECTORGANISATIE 

Leefgroep Jonathan situeert zich binnen de overkoepelende organisatie VZW Huize 
Sint-Vincentius. We hebben ervoor gekozen om allereerst een voorstelling te geven 
van de overkoepelende organisatie waarna we ons toespitsen op leefgroep 
Jonathan. 
 
In het eerste onderdeel worden de visie, missie en werkingsprincipes van VZW Huize 
Sint-Vincentius weergegeven die eveneens van toepassing zijn op de leefgroep. We 
zullen enkel de werkingsprincipes toelichten die we van belang achten voor de 
spelen. We bespreken als eerste het contextgericht werken opdat we de jongeren 
kunnen benaderen in hun context en rekening houden met de invloed die de 
omgeving op hen uitoefent. Vanuit leefgroep Jonathan wordt er gevraagd om op een 
emancipatorische wijze de spelen aan te bieden. Inzichten vanuit het 
emancipatorisch werken leveren hier een bijdrage aan voor onze uitwerking van de 
spelen. Dit principe wordt als tweede besproken. Ten derde is het participatief aspect 
voornaam en willen we de jongeren aansporen tot een actieve deelname en 
mondigheid gedurende de spelen. Als vierde werkingsprincipe kiezen we voor het 
competentiebevorderend werken met als reden dat we de krachten van de jongeren 
willen aanspreken. Concreet betekent dit voor de spelen dat we de jongeren 
stimuleren om hun krachten optimaal te leren benutten.  
Deze principes worden bekeken vanuit de werking binnen VZW Huize 
Sint-Vincentius waarna we deze toepassen op het project. 
 
Als volgend onderdeel van dit hoofdstuk geven we een voorstelling van leefgroep 
Jonathan waar zowel de doelgroep en de bespreking van de problematiek, alsook de 
verscheidenheid in de leefgroep aan bod komen. Deze aspecten zijn van belang 
aangezien de spelen afgestemd dienen te worden op de doelgroep.  
We halen hierbij het balansmodel van Bakker aan om u als lezer een duidelijk beeld 
te schetsen over hoe een problematische opvoedingssituatie (POS) tot stand kan 
komen. 
Het assenstelsel van KOK wordt aangehaald, omdat dit een belangrijk hulpmiddel is 
bij het analyseren van de vraagstelling van de jongeren. Hiermee wordt aangetoond 
dat we te maken hebben met een diverse leefgroep.  
 
Het hoofdstuk wordt ondersteund met voldoende voorbeelden en toepassingen. Er 
zal ook verschillende malen een vergelijking worden gemaakt vanuit het 
Internationaal Studieproject. 
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1 ALGEMENE VOORSTELLING VZW HUIZE SINT-VINCENTIUS 

“VZW Huize Sint-Vincentius is een” voorziening “binnen de Bijzondere Jeugdbijstand, 
erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.” De voorziening bestaat 
uit verschillende hulpverleningsvormen, namelijk residentiële1- , ambulante2- en 
semi-ambulante3 hulpverlening alsook begeleid zelfstandig wonen4 (BZW) 
(www.huizesintvincentius.be). 

1.1 Visie en missie 

VZW Huize Sint-Vincentius richt zich tot kinderen/ jongeren die in een 
problematische opvoedingssituatie (POS) verkeren. Vanuit een Christelijke 
levensvisie beogen ze drie taken. Ten eerste het opvangen van deze 
kinderen/jongeren, ten tweede hen samen met hun gezin begeleiding te bieden en 
ten derde het bieden van ondersteuning aan de kinderen/jongeren en hun gezin 
(“VZW Huize Sint-Vincentius”, 2008). Er wordt nauw samengewerkt met de bredere 
context van de kinderen/jongeren (www.huizesintvincentius.be).  
De begeleiding is gericht op het sturen van veranderingen, die niet door de context 
verwezenlijkt kunnen worden en waarbij hulpverlening dus noodzakelijk is (“VZW 
Huize Sint-Vincentius”, 2008). 
  
De vraag naar begeleiding verloopt altijd via de Bijzondere Jeugdbijstand, zo moet  
de vraag gesteld worden door het Comité Bijzondere Jeugdzorg of de 
Jeugdrechtbank. Als aan deze voorwaarde niet wordt voldaan, kan VZW Huize 
Sint-Vincentius de vraag niet realiseren (www.huizesintvincentius.be). Deze 
aanmelding wordt uitgebreid besproken in hoofdstuk 2. 
 
Als Internationaal Studieproject hebben we gelijkaardige voorzieningen bezocht in 
Nederland, provincie Utrecht. Zoals in de algemene inleiding is toegelicht hebben we 
een bezoek gebracht aan kamertraining Hogendorp, begeleidingscentrum Timon, 
kamertrainingscentrum Talita en de gesloten jeugdvoorziening De Lindehorst. De 
visies van deze bezochte voorzieningen zijn te herleiden tot het contextgericht 
werken. Zo werkt Hogendorp (Rading) volgens het contextueel denkkader van Nagy, 
Timon volgens vijf pijlers waarvan enkele gericht zijn op het verbeteren van de 
context en in De Lindehorst proberen ze nauw samen te werken met de ouders zodat 
dit netwerk bestaande blijft (zie bijlage 3). 

1.2 Werkingsprincipes 

Met als uitgangspunt „kind- en contextbegeleiding‟, vertrekt de hulpverlening van 
VZW Huize Sint-Vincentius vanuit negen werkingsprincipes: 

1. contextgericht werken, 
2. emancipatorisch werken, 

                                            
1
 Residentiële hulpverlening houdt in dat personen 24u op 24u, zeven dagen op zeven in de 

voorziening kunnen verblijven. 
2
 Bij ambulante hulpverlening verplaatst de dienst zich naar de thuissituatie om de personen te 

begeleiden oftewel verplaatsen de persoon zich naar de dienst om begeleiding te ontvangen. 
3
 Semi-ambulante hulpverlening biedt overdag opvang (vb. dagcentra). De personen verblijven 

‟s avonds, „s nachts en in de weekends thuis. 
4
 Bij begeleid zelfstandig wonen kunnen jongeren vanaf 17 jaar ambulant begeleid worden. 

http://www.huizesintvincentius.be/
http://www.huizesintvincentius.be/
http://www.huizesintvincentius.be/
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3. participatief werken, 
4. vraaggestuurd werken, 
5. cliëntgericht werken, 
6. aanklampend werken, 
7. competentiebevorderend werken, 
8. cultuursensitief werken, 
9. individueel en methodisch werken (“VZW Huize Sint-Vincentius”, 2010). 

Hier worden vier van deze principes toegelicht. Binnen de hulpverlening wordt er veel 
aandacht besteed aan het contextgericht werken. Hierbij worden theoretische 
denkkaders gehanteerd vanuit het contextuele denken volgens Nagy.  
Het volgend principe dat wordt besproken is het emancipatorisch werken. 
Emancipatie en empowerment spelen in de hulpverlening een belangrijke rol. 
VZW Huize Sint-Vincentius hecht hier veel belang aan (“VZW Huize Sint-Vincentius”, 
2010). Het emancipatorisch werken wordt toegelicht vanuit het emancipatorisch 
gedachtegoed volgens Bosch. Vanuit deze theorie wordt er verder ingegaan op de 
werkingsprincipes participatie- en competentiebevorderend werken.  
Er wordt geopteerd om enkel deze principes uit te werken aangezien deze 
handvaten bieden voor de uitwerking van de spelen. 

1.2.1 Contextgericht werken 

In de contextuele theorie van Nagy wordt toegelicht dat de hulpverlening 
onlosmakelijk verbonden is met het gezin/de familie. Deze theorie heeft als doel een 
overkoepelende theorie te vormen om de werkelijkheid van de mens te vatten.  
Nagy zoekt verklaringen voor het gedrag en de problemen van mensen in alle 
voorgaande generaties. Dit wil zeggen dat de problemen van vandaag, in verband 
met familiale relaties en breuken en terugkerende problematieken, hun oorsprong 
vinden in de vorige generaties (Heylen & Janssens, 2001).  
 
„Context‟ verwijst naar de relationele werkelijkheid van de mens. Iedereen maakt deel 
uit van een familiaal netwerk waarin iedereen is verbonden met iedereen in een 
dynamisch balans van geven en nemen. Familie blijft levenslang een belangrijke rol 
spelen, ongeacht hoe deze relatie ook is (Heylen & Janssens, 2001). 
Om een beeld te krijgen van de relationele werkelijkheid moet men vier dimensies in 
acht nemen:   

1. Dimensie van de feiten: Dit zijn waarnemingen die zich in het leven van de 
mens hebben voorgedaan of nog aanwezig zijn, bijvoorbeeld leeftijd, aantal 
kinderen, medische achtergrond,enzovoort; 

2. Dimensie van de psychologie: Hier gaat het over gevoelens, angsten, dromen, 
verwachtingen, leerprocessen, enzovoort; 

3. Dimensie van de interacties: Men kijkt naar de manier waarop de familieleden 
met elkaar communiceren en hoe de onderlinge relaties zijn; 

4. Dimensie van de rationele ethiek: Dit vormt de basis voor het creëren van 
vertrouwen, veiligheid en solidariteit tussen de mensen (Heylen & Janssens, 
2001).  
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De invloed die de contextuele theorie uitoefent op de hulpverlening zorgt ervoor dat 
er verschillende stappen kunnen ondernomen worden. De eerste stap is erkenning 
bieden aan het kind of de volwassene, dit wil zeggen dat men het onrecht dat is 
aangedaan gezien wordt. Een tweede stap is de basishouding van meervoudige 
partijdigheid aan te houden. Hieronder wordt verstaan dat men niet alleen het 
verhaal hoort van de persoon die voor hem zit maar men moet ook begrip tonen voor 
de andere personen in de context (omgeving). Op basis hiervan wordt een balans 
gemaakt van ieders bijdragen. In de derde stap wil men het kind of de volwassene 
terug versterken als persoon. Hier zoekt de hulpverlener naar hulpbronnen vanuit 
hun netwerk. Deze hulpbronnen zijn mensen uit hun omgeving waarop ze kunnen 
steunen als het eens minder goed gaat. Als laatste stap start men het proces van 
ontschuldigen. Hier krijgt de persoon inzichten in het waarom van het onrecht dat 
hen is aangedaan. Deze inzichten zorgen ervoor dat ze opnieuw kunnen investeren 
in huidige relaties. Heel dit proces gebeurt op het tempo dat het kind of de 
volwassene aangeeft (Lenie & Vanmechelen, 2010). 
 
De spelen zijn bedoeld voor de meisjes in de leefgroep, hierbij is er niet onmiddellijk 
contact met de context. Toch is het belangrijk om tijdens het spelen bovenstaande 
stappen te ondernemen. De begeleiding moet ervoor zorgen dat ze voldoende 
erkenning geven aan de meisjes. Wanneer de meisjes in de spelen met bepaalde 
aspecten geconfronteerd worden die voor hen moeilijk liggen, bijvoorbeeld seksueel 
misbruik, dan dient hier begrip voor te worden opgebracht. In de spelen moet er 
rekening worden gehouden met allerlei gevoelens die bij de meisjes opgeroepen 
kunnen worden. Er moet van meervoudige partijdigheid blijk worden gegeven, zo 
kunnen er bij de meisjes discussies ontstaan en ervaringen worden opgehaald, het is 
belangrijk om naar ieders verhaal te luisteren. Om de meisjes te versterken als 
persoon wordt hen in de spelen spelenderwijs kennis bijgebracht. Naast het opdoen 
van kennis leren ze ook bepaalde vaardigheden aan. Door middel van de stellingen 
kunnen de meisjes bijvoorbeeld hun mening vormen en ervoor uitkomen, aangaande 
het thema assertiviteit wordt het spel als methodiek gehanteerd waarmee de meisjes 
leren assertief te zijn. Voor meer informatie verwijzen we u door naar deel 2, 
hoofdstuk 2, paragraaf 3. 
 
Tussen de contextuele theorie en systeemtheorie bevindt zich een dunne grens, 
beide theorieën sluiten kort bij elkaar aan. De differentiatie ligt in het feit dat de 
systeemtheorie zich richt tot een afzonderlijk systeem (vb. enkel het gezin), binnen 
de contextuele theorie worden er verschillende systemen samengenomen (vb. gezin 
en school). Een systeemdenker bekijkt de werkelijkheid via de deelelementen en hun 
relatie onderling. Een persoon functioneert altijd in interactie met zijn omgeving en 
omgekeerd. Er is een wederzijdse beïnvloeding aanwezig (Wauters, 2009). 
Deze theorie speelt een belangrijke rol in de hulpverlening. Er wordt op gewezen dat 
wanneer men gedragsverandering bij de jongere wil bereiken, deze verandering ook 
moet worden meegenomen binnen het systeem (o.a. het gezin, school) 
(“VZW Huize Sint-Vincentius”, 2010). 
Een belangrijk systeem van de jongere is het gezin, dit omvat de verschillende 
gezinsleden en de onderlinge relaties. Het gezin vormt een systeem doordat ze 
gemeenschappelijk gedeelde betekenissen voortbrengt over ervaringen, het gezin 
zelf of als bredere familie. Kenmerkend voor gezinnen zijn de betekenisvolle 
interacties (Vansteenwegen, 1995). Om deze redenen is het belangrijk om in de 
hulpverlening te werken met het kind en het gezin.  
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De hulpverlening helpt hen zoeken naar een nieuw evenwicht, waarbinnen er voor 
iedereen betere  ontwikkelings- en ontplooiingskansen zijn. Indien men zich enkel tot 
het kind richt, wordt dit evenwicht niet bereikt. Bijgevolg worden de ontstane 
gedragsveranderingen tenietgedaan (“VZW Huize Sint-Vincentius”, 2010). 
Binnen leefgroep Jonathan vindt men het belangrijk om de ouders of andere 
belangrijke personen uit de omgeving in de mate van het mogelijke te betrekken in 
de begeleiding. Zo wordt er in de leefgroep gewerkt met een gezinsbegeleider, deze 
staat in voor het onderhouden van de contacten met de ouders. De ouders worden 
betrokken bij het bespreken van het handelingsplan. Binnen de eerste zes weken 
van het verblijf wordt er door een begeleider, in overleg met het meisje en indien 
mogelijk met haar ouders (of voogd), een handelingsplan opgesteld. Hierin worden 
zowel de hulpvragen van het meisje, haar ouders en van de consulent opgenomen 
(zie hoofdstuk 2, paragraaf 2.1.3). Om de zes maanden wordt dit handelingsplan 
naar de consulent opgestuurd en indien mogelijk besproken tijdens een 
evolutiegesprek met de consulent. Voor dit gesprek worden de belangrijkste 
betrokkenen (vb. ouders, pleegouders, voogd, enzovoort) uitgenodigd. De ouders 
worden gestimuleerd om mee te werken aan de vooropgestelde doelstellingen 
(“Leefgroep Jonathan”, z.d.). 
 
Zoals reeds aangehaald bij de visie en missie (zie paragraaf 1.1) is uit het 
Internationaal Studieproject gebleken dat het contextgericht werken een belangrijk 
gegeven is binnen de hulpverlening. In leefgroep Jonathan wordt er een onderscheid 
gemaakt tussen een hulpverleningsplan en een handelingsplan. Het 
hulpverleningsplan is afkomstig van de consulent (na doorverwijzing), hierin wordt de 
achtergrond van het gezin en de jongere vermeld. Het handelingsplan is het 
individueel begeleidingsplan van de jongere. Het handelingsplan wordt net zoals het 
hulpverleningsplan in de bezochte voorzieningen binnen de zes weken opgesteld. Er 
zijn verschillen in het opstellen van het hulpverleningsplan (NL) en het 
handelingsplan (BE). Zo werken Rading en Timon nauw samen met de jongere in het 
opstellen van dit plan, de jongere heeft hierin een grote inspraak. Rading wil er zelfs 
naartoe werken dat de jongeren hun eigen hulpverleningsplan opstellen. Het 
hulpverleningsplan wordt regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd aan de hand van 
competenties. Wat van belang is in het opstellen van het hulpverleningsplan is het 
contact met de ouders. De ouders worden, voor zover dit haalbaar is, nog steeds 
gehoord en spelen een belangrijke rol in het hulpverleningsproces. Verschillend is 
dat in leefgroep Jonathan de gezinsbegeleider contacten onderhoudt met het gezin 
terwijl in de bezochte voorzieningen de contacten worden onderhouden door de 
mentor (individuele begeleider) (“Leefgroep Jonathan”, z.d.) (zie bijlage 3). 
 
In de spelen kan er niet rechtstreeks rekening worden gehouden met de context 
aangezien de spelen in de leefgroep worden aangebracht. Men moet zich er wel van 
bewust zijn dat er verschillende interacties zijn tussen de meisjes en hun omgeving 
en dat ze hierdoor beïnvloed kunnen worden. De context van de meisjes kan 
bijvoorbeeld een invloed hebben in het bespreken van verschillende stellingen. Een 
stelling trekt als het ware een discussie open waarbij er een beroep wordt gedaan op 
de persoonlijke meningen en visies van de meisjes.  Het is goed om op te merken 
dat deze gekleurd worden door het eigen referentiekader. De meisjes krijgen van 
thuis uit bepaalde opvattingen mee, op basis daarvan vormen de meisjes een 
waarden- en normenpatroon. Deze kunnen in strijd zijn met andermans waarden en 
normen wat kan leiden tot conflictueuze situaties.  
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Het kan bijvoorbeeld zijn dat ouders die zelf veel alcohol nuttigen er geen probleem 
van maken dat hun dochter dronken wordt. Dit is in strijd met de leefgroepregels, 
maar bijvoorbeeld ook met een meisje wiens ouders streng toezien op het 
alcoholgebruik waarbij haar altijd gezegd wordt dat alcohol voor zwakke mensen is. 
Hiermee wordt benadrukt dat, hoewel er geen rechtstreeks contact is met de ouders 
tijdens het aanbrengen van de spelen, de context toch een belangrijke plaats 
inneemt.  

1.2.2 Emancipatorisch werken 

Een volgend principe in de werking is het „emancipatorisch werken‟. Encarte zegt dat 
„emancipatie‟ (zoals geciteerd in Van Hove, 2000, p. 341) teruggaat naar “het proces 
van vrijmaking van personen of groepen uit een toestand van afhankelijkheid, het 
opheffen van vroeger beperkende maatregelen en het geven of verkrijgen van gelijke 
rechten”. Hieraan wordt onder andere invulling aan gegeven door het verhogen van 
de zelfredzaamheid en het versterken van de individuele en maatschappelijke 
weerbaarheid. De jongere krijgt de mogelijkheid om op verschillende domeinen een 
nog grotere zelfstandigheid te verwerven (“VZW Huize Sint-Vincentius”, 2010). Een 
voorbeeld hiervan is de praktische zelfstandigheidtraining in leefgroep Jonathan. Zo 
moeten de meisjes onder andere zelfstandig koken in de weekends en 
vakantieperiodes, de was doen, kamerpoets, enzovoort (“Leefgroep Jonathan”, z.d.). 
Bosch (2007) spreekt over zelfverantwoorde zelfbepaling wanneer de jongere in 
staat is zelfstandig te beslissen, te oordelen en te handelen op een verantwoorde 
wijze.  
 
Een verwant begrip is „empowerment‟, dit begrip komt voort uit het werkwoord „ to 
empower‟ wat het verlenen van macht of kracht betekent (Van Hove, 2000). Om 
controle te kunnen nemen over de eigen situatie en het eigen leven, worden er in 
VZW Huize Sint-Vincentius samen met de jongere en zijn context randvoorwaarden 
gecreëerd (“VZW Huize Sint-Vincentius”, 2010). De begeleiders moeten het recht 
van de jongere op zelfbeschikking respecteren en een beroep doen op de 
verantwoordelijkheid van de jongere. De jongere krijgt zo meer ruimte en kan een 
mate van controle verwerven (Bosch, 2007). Er wordt binnen VZW Huize 
Sint-Vincentius ruimte gegeven maar toch is er een mate van toezicht. Er zal sturing, 
ondersteuning en afgrenzing geboden worden wanneer er onvoldoende 
vaardigheden aanwezig zijn bij de jongere en/of de context. Zo wordt er aan de 
meisjes van de leefgroep bijvoorbeeld de ruimte gegeven om hun uren vrije tijd in te 
plannen in een weekplanning (= zelfbeschikking). Deze indeling moet voldoen aan 
een aantal regels en vervolgens worden goedgekeurd door de begeleiding 
(= toezicht). Verder moet er binnen het „emancipatorisch werken‟ een evenwicht 
gevonden worden tussen de verlangens van de jongere en zijn context en de 
maatschappelijke aanvaardbaarheid (“VZW Huize Sint-Vincentius”, 2010). 
 
De begrippen emancipatie en empowerment duiden erop om vanuit een houding van 
respect voor de zelfstandigheid met de meisjes om te gaan. De spelen worden op 
deze manier aangebracht, niet belerend, maar toch leerzaam. In de spelen worden 
de meisjes geconfronteerd met de gevolgen van bepaalde gedragingen. Doordat ze 
hierover meer kennis verwerven, worden ze in staat gesteld om bewuste keuzes te 
maken waarover ze hun verantwoordelijkheid dragen.  
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Niet alleen krijgen de meisjes zelf de kans om meer kennis op te doen, er wordt ook 
ruimte gegeven aan de meisjes om hierover hun eigen mening te vormen. Belangrijk 
is dat de meisjes naar elkaar luisteren. 

1.2.3 Participatief werken 

Een principe dat nauw aansluit bij het „emancipatorisch werken‟ is het nastreven van 
participatie. Dit betekent zowel het gebruikmaken van de hulpverlening en de 
deelname aan de hulpverlening. Er wordt rekening gehouden met de mening van de 
jongeren. De jongeren krijgen de mogelijkheid tot meedenken, inspraak en mee 
beslissingen mogen nemen in eigen belang (“VZW Huize Sint-Vincentius”, 2010). 
Volgens Bosch (2007) is de geëmancipeerde mens een mondig mens. 
 
Bij het spelen van de spelen wordt iedereen betrokken en wordt er de kans geboden 
dat alle meisjes inbreng kunnen geven. Iemand die minder aanwezig is en weinig 
durft te zeggen, zal gestimuleerd worden om toch voldoende mee te denken, mee te 
praten en te discussiëren over het thema. Er wordt naar de inspraak van de meisjes 
geluisterd, zo zijn de inhoudelijke thema‟s door de meisjes aangegeven aan de hand 
van de enquête, waarop de invulling van de spelen is gebaseerd.  

1.2.4 Competentiebevorderend werken 

In paragraaf 1.2.2 werd er reeds ingegaan op het begrip „empowerment‟ waarbij de 
eigen krachten worden aangesproken, het competentiebevorderend werken gaat 
hierop verder. Door competentiebevorderend te werken streeft men ernaar een 
evenwicht te bereiken tussen de ontwikkelingstaken en de vaardigheden. De 
positieve krachten worden aangemoedigd en versterkt. Zowel de jongere alsook het 
gezin worden gestimuleerd om binnen hun eigen competenties tot verandering te 
komen (“VZW Huize Sint-Vincentius”, 2010). Bosch (2007) geeft aan dat wanneer de 
kwaliteiten van personen naar boven komen, ze kunnen werken aan een zelfstandig 
leven. Een voorbeeld vanuit leefgroep Jonathan is dat de meisjes worden 
gestimuleerd in de kamerorde waardoor ze vrije tijd kunnen winnen. 
 
In de spelen wordt dit gerealiseerd door bijvoorbeeld de meisjes vanuit hun 
mondigheid te stimuleren om op een constructieve manier hier gebruik van te maken. 
Ze worden onder andere gestimuleerd om voor zichzelf op te komen, te discussiëren, 
leiding nemen en feedback te geven, waarbij ze rekening dienen te houden met de 
gevoelens van anderen. 

2 LEEFGROEP JONATHAN 

Leefgroep Jonathan legt de nadruk op het ontwikkelen van de praktische en 
emotionele zelfstandigheid opdat de jongeren een realistisch toekomstperspectief 
kunnen vormen. Rond deze drie pijlers wordt er in de leefgroep intensief gewerkt. De 
jongeren worden hierin ondersteund en begeleid (“VZW Huize Sint-Vincentius”, 
2009). De eigen mogelijkheden en krachten van de jongeren worden zoveel mogelijk 
aangesproken. Op die manier streeft men in het hulpverleningsproces naar een zo 
groot mogelijke betrokkenheid van de jongere en haar context (“Leefgroep 
Jonathan”, z.d.). 
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Wanneer de werking van de bezochte voorzieningen wordt vergeleken met die van 
leefgroep Jonathan is er een gelijkenis te vinden in de soort begeleiding die geboden 
wordt, namelijk zowel individuele-  alsook groepsbegeleiding. Zowel in leefgroep 
Jonathan als in de bezochte voorzieningen is de individuele begeleiding vooral 
gericht op de gesprekken en evaluaties met de jongeren. In de bezochte 
voorzieningen wordt er bij de evaluaties gebruik gemaakt van competenties. Door 
middel van het verwerven van de competenties, kunnen de jongeren meer vrijheden 
bekomen, in De Lindehorst kunnen de meisjes bijvoorbeeld vakantie verdienen 
indien ze aan bepaalde competenties voldoen (zie bijlage 3). In leefgroep Jonathan 
worden tijdens de evaluatiemomenten de vooropgestelde doelen overlopen en wordt 
hier het verdere verloop van de hulpverlening op aangepast. Er kunnen vrijheden 
worden verworven die doelgerelateerd zijn (E. Rackels & T. Swerts, begeleiders bij 
VZW Huize Sint-Vincentius leefgroep Jonathan, persoonlijke communicatie, 24 
november 2010).  

2.1 Doelgroep 

Leefgroep Jonathan is een horizontale5 meisjesgroep. Er wordt in residentieel 
verband begeleiding geboden aan meisjes van 15 tot 20 jaar. Leefgroep Jonathan 
bestaat uit een leefgroepwerking en een studiowerking, met een totale capaciteit van 
tien meisjes. In leefgroepverband kunnen er acht meisjes verblijven, in de 
studiowerking twee. De meisjes kunnen, omwille van een POS of andere 
problematische situaties, (tijdelijk) niet langer thuis verblijven 
(www.huizesintvincentius.be).  
 
De keuze voor de bezochte voorzieningen is gebaseerd op de doelgroep van 
leefgroep Jonathan. De doelgroepen van de bezochte voorzieningen sluiten hierbij 
aan. Er zijn dezelfde problematieken terug te vinden zoals bijvoorbeeld (seksuele) 
mishandeling, verwaarlozing, hechtingsstoornis, enzovoort. Het verschil is dat er in 
België wordt gesproken van een problematische opvoedingssituatie, terwijl deze term 
in Nederland niet gekend is. In Nederland worden de problematieken benoemd, maar 
worden deze niet ondergebracht onder een algemene term (zie bijlage 3). 
In de bezochte voorzieningen komen de leeftijden ongeveer overeen. Net zoals in 
België moeten de jongeren, wanneer ze langer dan hun 18de willen verblijven in een 
voorziening, een aanvraag van verlenging van plaatsing indienen (E. Rackels & T. 
Swerts, begeleiders bij VZW Huize Sint-Vincentius leefgroep Jonathan, persoonlijke 
communicatie, 24 november 2010). 

2.1.1 Problematische opvoedingssituatie (POS) 

In de Bijzondere Jeugdbijstand wordt een POS omschreven als “een situatie waarin 
de fysieke integriteit, de affectieve, morele, intellectuele of sociale 
ontplooiingskansen van minderjarigen in het gedrang komen, door bijzondere 
gebeurtenissen, door relationele conflicten of door de omstandigheden waarin zij 
leven” (zoals geciteerd in Maes, 2009, p. 15). 
Deze definitie stelt de ontplooiingskansen van de minderjarige centraal en zegt dat 
wanneer deze in het gedrang komen er sprake is van een POS. 

                                            
5
 Er wordt een onderscheid gemaakt tussen horizontale en verticale leefgroepen. Bij horizontale 

leefgroepen is er sprake van eenheid in geslacht en leeftijdscategorie. Verticale leefgroepen zijn 
gericht tot zowel meisjes als jongens (gemengd) en de leeftijden zijn gespreid.  

http://www.huizesintvincentius.be/
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2.1.2 Hoe komt men in een problematische opvoedingssituatie terecht? 

Het balansmodel van Bakker (1998) wordt gehanteerd om na te gaan hoe problemen 
in het gezin of bij de jongere kunnen ontstaan, kortom hoe een POS tot stand kan 
komen. 
 
Opvoeden vindt plaats binnen een context en is een complex gebeuren. Het 
balansmodel van Bakker is een model om naar opvoeding te kijken. Het model geeft 
inzicht in het ontstaan en het voorkomen van (ontwikkelings) problemen bij kinderen 
en jongeren. Het is een sociaal- ecologisch en transactioneel ontwikkelingsmodel. 
Het vertrekt vanuit het principe dat de ontwikkeling van een kind/ jongere een 
dynamisch proces is, waarbij kind- , ouder en gezins-, en omgevingsfactoren 
voortdurend in wisselwerking zijn en op die manier de ontwikkeling beïnvloeden 
(Bakker, 1998). 
 
Het balansmodel bestaat uit twee schalen. Aan de ene kant de draaglasten, aan de 
andere kant de draagkrachten (zie schema 1). Onder „draaglasten‟ worden de taken 
die ouders en kinderen/jongeren te vervullen hebben, verstaan. Beiden hebben ze op 
verschillende terreinen levenstaken te verrichten. De draaglast kan vergroot worden 
door bepaalde risicofactoren of gebeurtenissen die extra stress tot gevolg hebben. 
Tegenover de draaglasten staan de draagkrachten. De draagkrachten zijn een 
geheel van competenties en beschermende factoren die ouders en jongeren in staat 
stellen de bedreigende factoren het hoofd te bieden. Het zou ideaal zijn wanneer de 
balans in evenwicht is. Indien de draaglast groter is dan de draagkracht kunnen er 
problemen ontstaan (Bakker, 1998). Wanneer een meisje bijvoorbeeld een 
traumatische ervaring achter de rug heeft (vb. incest), vergroot dit de draaglast in het 
gezin. De ouders stellen verwachtingen aan hun dochter (vb. affectie), maar ze 
kunnen geen sociale steun bieden en niet met het meisje praten. Het probleem kan 
uiteindelijk niet meer worden opvangen. De draagkracht van de ouders is door het 
probleemgedrag afgenomen. Dankzij een toegenomen draaglast en een afgenomen 
draagkracht is de balans uit evenwicht en kan er bijgevolg een POS ontstaan. Dit kan 
een oorzaak zijn waarom de meisjes van leefgroep Jonathan worden opgenomen. 
 
Om de invloed van risico- en beschermende factoren beter te kunnen begrijpen, 
wordt er een onderscheid gemaakt tussen factoren op micro-, meso- en 
macroniveau. Op microniveau bevinden zich de ouders, kind- en gezinsfactoren. 
Eigenschappen van de ouders, het kind en het gezinssysteem staan hier centraal 
(vb. welke opvoedingsstijl de ouders hanteren). Onder mesoniveau worden de 
sociale factoren en gezins- en buurtfactoren verstaan. Hierbij kan gedacht worden 
aan het sociale netwerk en de sociale bindingen (vb. de school) maar ook aan de 
kwaliteit van de buurt. Tenslotte is er het macroniveau, dit zijn de maatschappelijke 
achtergrondfactoren. Het gaat om maatschappelijke en culturele condities (vb. 
waarden en normen, inkomsten) die het gezinsleven bepalen (www.youthpolicy.nl). 
 
Één factor op zich kan niet de oorzaak zijn van het probleem. Men moet kijken naar 
het resultaat van het totaal aantal risico- en beschermende factoren en de wijze 
waarop ze elkaar versterken of verzwakken. De risico- of beschermende factoren 
hebben met andere woorden geen directe invloed op het ontstaan van ontwikkelings- 
en opvoedingsproblemen, ze bepalen wel de randvoorwaarden waarbinnen de 
opvoeding plaatsvindt.  

http://www.youthpolicy.nl/
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Gezinnen die geconfronteerd worden met verscheidene risicofactoren op de 
verschillende niveaus zijn dus bijzonder kwetsbaar en lopen extra kans op 
ontwikkelings- en opvoedingsproblemen (Bakker, 1998). 
 
Als antwoord op de vraag kan gezegd worden dat wanneer de schaal „draaglast‟ veel 
groter is dan de schaal „draagkracht‟ een problematische opvoedingssituatie kan 
ontstaan (Bakker, 1998). 
 

 
Schema 1: Schematische voorstelling van het balansmodel van Bakker (1998) 
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2.2 Verscheidenheid in de leefgroep 

Leefgroep Jonathan is zeer divers. De meisjes komen elk uit een andere 
problematische opvoedingssituatie (POS) met een ander verleden en verschillende 
combinaties van problematieken in de thuissituatie (vb. parentificatie, verwaarlozing, 
enzovoort). Het zijn niet enkel de problematieken die de leefgroep divers maken 
maar ook het feit dat de leefgroep wisselend is en er nieuwe meisjes komen. Het 
gevolg hiervan is dat er een grote diversiteit heerst aan hulpvragen en noden. Er 
wordt een grote soepelheid verwacht van de begeleiders om elke hulpvraag zo 
correct mogelijk te kunnen beantwoorden. Het is daarom in eerste instantie van groot 
belang dat de hulpvragen helder zijn (E. Rackels & T. Swerts, begeleiders bij VZW 
Huize Sint-Vincentius leefgroep Jonathan, persoonlijke communicatie, 27 september 
2010). 
 
In leefgroep Jonathan kan gesteld worden dat ieder meisje een eigen hulpvraag 
heeft. De verscheidenheid heeft tot gevolg dat de spelen voor ieder meisje 
voldoende uitdaging en kansen moeten bieden. De manier waarop de spelen worden 
aangebracht bestaat uit verschillende spelvormen. Zo worden er in één spelconcept 
verschillende categorieën gebruikt zoals bijvoorbeeld kennisvragen en 
doe-opdrachten opdat er variatie is in het spel. Er wordt getracht zoveel mogelijk de 
meisjes en hun interessegebied aan te spreken. 
 
KOK (1991) heeft een assenstelsel uitgewerkt als hulpmiddel bij problematische 
opvoedingssituaties, die systematischer en zorgvuldiger geanalyseerd moeten 
worden dan normale opvoedingssituaties (Voets, 2009). Kortom, het is een 
hulpmiddel dat helpt bij het analyseren van de vraagstelling van de jongeren. 
 
Het assenstelsel (zie schema 2) bestaat uit drie assen. 
 
1) De relationele as: R-r as 
Deze as geeft de vraag weer van het kind met betrekking tot de affectieve relatie. De 
R- as is een synoniem voor de relationele as. Wanneer een kind of jongere nood 
heeft aan een intensere of frequentere vorm van affectief aanbod, dan zal deze 
vraag zich situeren op het R1 gebied. Op het R1 gebied lukt het pedagogisch 
handelen niet meer zo goed, maar er is nog een connectie, een voorbeeld hiervan is 
een POS. De jongeren hebben een band met hun ouders, maar door verschillende, 
beïnvloedende factoren is de ouder-kind relatie verstoord. Deze verstoorde ouder-
kind relatie heeft als gevolg dat het opvoeden niet meer optimaal verloopt. Op het R2 
gebied is er geen band meer, het basisvertrouwen in de volwassenwereld is weg. 
Een duidelijk voorbeeld hiervan is een hechtingsstoornis. De hechtingsstoornis kan 
zich voordoen bij jongeren die geadopteerd zijn en in hun eerste levensjaren geen 
affectieve relatie zijn aangegaan met één vaste persoon (Voets, 2009). 
 
2) De cognitieve as: S-V as 
Op de cognitieve as staat de vraag naar steun op cognitief disfunctioneren centraal. 
Er zijn twee belangrijke aspecten bij het cognitief functioneren, namelijk het kunnen 
analyseren en flexibiliteit.  
Kinderen en jongeren die te weinig houvast hebben aan de ordening van hun 
omgeving hebben nood aan structuur (S) om vervolgens hun omgeving te kunnen 
analyseren.  
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De S-vraag is synoniem aan de structuurvraag, in sommige problematische 
opvoedingssituaties worden in de context onvoldoende structuur en houvast 
aangeboden. Bijvoorbeeld wanneer de ouders veel vrijheid aan de jongere geven 
waarbij de jongere nog niet de vaardigheden bezit om met deze vrijheid om te gaan. 
In leefgroep Jonathan wordt er aan de meisjes een structuur geboden.  
Er is een vaste dagindeling wat voorspelbaarheid biedt, het zorgt voor ordening van 
de omgeving. 
Het kan ook voorkomen dat kinderen en jongeren last hebben met de constante 
veranderingen in hun omgeving. Ze willen als het ware alles hetzelfde houden omdat 
ze te weinig vaardigheden bezitten om zich soepel aan hun omgeving aan te passen. 
Deze kinderen en jongeren hebben nood aan versoepeling (V). 
De V-vraag is synoniem aan de vraag om versoepeling, dit vergt uitdaging. De vraag 
wordt gesteld wanneer biotopen te weinig uitdaging bieden of wanneer het kind 
constant hetzelfde wil doen. Deze as wijst erop dat men zeer aandachtig moet kijken 
naar de jongere om de noden en wensen van de jongere te erkennen en te zien 
welke vaardigheden ze al verworven hebben. Op deze manier kan er een antwoord 
worden geboden op de vraag om meer structuur of versoepeling te verschaffen 
(Voets, 2009). 
 
3) De conatieve as: Z-H as 
Mensen ontwikkelen zich in zowel individuele als sociale zin. Men is dus groepslid en 
individu, dit zijn twee eisen die men moet verzoenen. Hierbij is een subtiele 
wisselwerking vereist waarbij de balans kan overslaan naar twee kanten. De 
overaccentuering van de sociale dimensie alsook de overaccentuering van het 
individualisme zijn duidelijk merkbaar in de puberteit. In de puberteit zijn de jongeren 
op zoek naar hun eigen identiteit en maken ze zich los van hun ouders, dit verwijst 
naar de overaccentuering van het individualisme. Doordat de jongeren steeds meer 
onafhankelijk worden van hun ouders gaan de leeftijdsgenoten een extra belangrijke 
rol spelen in hun sociaal netwerk, met als gevolg overaccentuering van de sociale 
dimensie (zie hoofdstuk 3, paragraaf 1.3). Conatief gezien kan er dus in het gedrag 
een vraag te lezen zijn naar harmoniering (H). Hieronder stelt KOK dat het te grote 
egocentrisme duidelijk een storende factor is in het opvoedingsproces. De nadruk ligt 
hier op het „IK‟. Een gevolg hiervan is dat de persoon niet harmonisch kan omgaan 
met zijn omgeving, hij/zij is te zeer op zichzelf gericht (zie hoofdstuk 3, 
paragraaf 1.4). Een voorbeeld van het egocentrisme is het narcisme, dit wordt 
omschreven als de liefde voor het eigen „IK‟. 

- De H- vraag luidt dan: help mij bij het soepel omgaan met de wereld om mij. 
IK  WERELD 

- De Z staat hier voor „zelf‟. Het kind, de jongere groeit niet uit tot een eigen 
persoonlijkheid, tot een eigen „IK‟. Hij/zij wil zich constant aanpassen aan de 
eisen van de omgeving. De Z- vraag luidt: help me bij het loslaten van mijn 
over-aanpassing en het weer terugvinden en durven realiseren van mezelf. 
IK= WERELD (Voets, 2009). 
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Schema 2: Schematische weergave assenstelsel KOK (1991)
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3 BESLUIT 

De overkoepelende organisatie VZW Huize Sint-Vincentius biedt ondersteuning en 
begeleiding aan kinderen/jongeren in een problematische opvoedingssituatie (POS) 
en het gezin. Binnen deze werking zijn er verschillende hulpverleningsvormen. 
Leefgroep Jonathan is een onderdeel van de voorziening VZW Huize 
Sint-Vincentius.  
 
Zowel in de visie en missie alsook in de werkingsprincipes komt het contextueel 
aspect sterk naar voren. De leefgroep Jonathan besteedt hier aandacht aan door het 
gezin te betrekken in de hulpverlening van de meisjes. Als groep vinden we het 
belangrijk dat er ook met de ouders gewerkt wordt, ze kennen tenslotte hun kind het 
beste en mits ondersteuning kan er misschien voor gezorgd worden dat het meisje 
terugkeert naar het thuismilieu. Wanneer alle hulpverlening stopt moet het meisje 
opgevangen worden door haar netwerk wat voldoende sterk en stabiel moet zijn 
zodat er steun geboden kan worden. Dankzij de theoretische inzichten omtrent het 
contextueel denken zijn we tot het besef gekomen dat dit van heel groot belang is. 
Toch maken we de bedenking in hoeverre het gezin betrokken kan worden in het 
leefgroepgebeuren van het meisje. We vinden dat er grenzen aan gesteld moeten 
worden zodat de leefgroepwerking nog voldoende stabiliteit kan bieden. 
 
We hebben een aantal werkingsprincipes bekeken. Hierbij hebben we onmiddellijk 
aandachtspunten geformuleerd met betrekking tot de spelen. We zullen rekening 
houden met emancipatie, participatie en het bevorderen van de eigen krachten. In de 
omgang met de meisjes zijn deze principes van belang aangezien ze uit een POS 
komen.  
 
Bakker (1998) omschrijft aan de hand van het balansmodel dat een POS kan 
ontstaan wanneer er teveel draaglasten en te weinig draagkrachten zijn om dit op te 
vangen. We vinden dit model overzichtelijk, omdat er verschillende aspecten in beeld 
worden gebracht. Ieder meisje heeft een eigen voorgeschiedenis met als gevolg dat 
ieder meisje individuele hulpvragen heeft. We zijn van mening dat elk meisje haar 
specifieke vragen heeft, daarom moeten de opvoedingsantwoorden divers zijn. Bij 
het opstellen van het handelingsplan worden deze hulpvragen besproken en wordt er 
gezocht naar een gepast antwoord. Naast deze individuele hulpvragen zijn er 
algemene leefgroepdoelen waarbij bepaalde grenzen worden gesteld en afspraken 
worden gemaakt. We achten het noodzakelijk om de meisjes in hun eigenheid te 
respecteren.  
 
Zoals werd aangegeven dient de vraag tot begeleiding gesteld te worden vanuit het 
Comité Bijzondere Jeugdzorg of de Jeugdrechtbank. De meisjes in leefgroep 
Jonathan zijn dus in aanraking gekomen met de Bijzondere Jeugdbijstand. In het 
volgend hoofdstuk wordt de werking van de Bijzondere Jeugdbijstand weergegeven. 
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HOOFDSTUK 2: BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND 

In dit hoofdstuk gaat u als lezer kennis maken met de structuur van de Bijzondere 
Jeugdbijstand. Deze structuur wordt verduidelijkt omdat de meisjes van leefgroep 
Jonathan in een problematische opvoedingssituatie (POS) verkeren met als gevolg 
dat ze in aanraking zijn gekomen met de werking van de Bijzondere Jeugdbijstand.   
 
De Bijzondere Jeugdbijstand bestaat uit twee luiken, namelijk het sociaal en het 
gerechtelijk luik. Dit wordt in het eerste onderdeel schematisch weergegeven. Deze 
twee luiken worden vermeld omdat de meisjes van leefgroep Jonathan vanuit zowel 
het sociaal als gerechtelijk luik aangemeld kunnen worden en zodat u als lezer met 
de gehele werking van de Bijzondere Jeugdzorg kennis kunt maken.  
 
Als tweede onderdeel wordt het sociaal luik toegelicht. Het sociaal luik is gebaseerd 
op vrijwillige hulpverlening, waarin het Comité Bijzondere Jeugdzorg (CBJ) en de 
Bemiddelingscommissie (BC) zich bevinden. Het CBJ bestaat uit een sociale dienst, 
een bureau en de preventiecel. De taken van de vernoemde instanties worden 
verder toegelicht zodat u als lezer een beeld krijgt over de werking en het doel van 
de vrijwillige hulpverlening.  
 
Het gerechtelijk luik komt als derde onderdeel aan bod waarin de werking van de 
Jeugdrechter wordt besproken bij zowel een problematische opvoedingssituatie 
(POS) als bij een misdrijf omschreven feit (MOF).  
 
Als laatste wordt de theorie over uithuisplaatsing weergegeven. De diensten van de 
Bijzondere Jeugdbijstand kunnen ervoor zorgen dat de jongere uit de natuurlijke 
omgeving gehaald wordt. De meisjes die in leefgroep Jonathan verblijven kunnen 
(tijdelijk) niet langer thuis wonen. Uit huis geplaatst worden is niet vanzelfsprekend 
en kan veel teweegbrengen bij de jongere. Deze theorie wordt hier besproken 
omwille van de impact die het heeft op de meisjes en om u als lezer een zicht te 
geven op de oorzaken en gevolgen van uithuisplaatsing.  
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1 SCHEMATISCH OVERZICHT VAN DE BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND 

De Bijzondere Jeugdbijstand bestaat uit een sociaal en een gerechtelijk luik. Het 
sociaal luik bestaat uit het Comité Bijzondere Jeugdbijstand (CBJ) en de 
Bemiddelingscommissie (BC). Onder het Comité Bijzondere Jeugdbijstand vallen het 
Bureau voor Bijzondere Jeugdbijstand, de preventiecel en de sociale dienst. Het 
gerechtelijk luik bestaat uit de Jeugdrechtbank (JRB), dit wordt weergegeven in 
schema 3 (Maes, 2009). Het sociaal luik wordt eerst toegelicht waarna overgegaan 
wordt naar het gerechtelijk luik. 
 

Schema 3: Schematische voorstelling Bijzondere Jeugdbijstand (Maes, 2009) 

2 SOCIAAL LUIK 

2.1 Comité voor Bijzondere Jeugdbijstand 

Het Bureau voor Bijzondere Jeugdbijstand, de preventiecel en de sociale dienst 
maken deel uit van het CBJ.  

2.1.1 Bureau voor Bijzondere Jeugdbijstand 

Het Bureau Bijzondere Jeugdbijstand verleent hulp en bijstand in problematische 
opvoedingssituaties, ook POS genaamd (zie hoofdstuk 1, paragraaf 2.1.1) en dit 
zowel aan de minderjarige zelf als aan het gezin. De eerste taak van het Bureau is, 
via tussenkomst van de sociale dienst, vorm te geven aan dienst- en hulpverlening in 
een POS. Het bureau dient steeds rekening te houden met de verscheidenheid van 
beschikbare voorzieningen, hierbij geldt het subsidiariteitsbeginsel. Het 
subsidiariteitsbeginsel betekent dat eerst de minst ingrijpende hulpverlening moet 
plaatsvinden zodat men indien nodig een meer ingrijpende maatregel kan toepassen. 
Men streeft naar een hulpverlening die zoveel mogelijk in het familiaal milieu 
plaatsvindt (Maes, 2009). 
Maes (2009, p. 16) omschrijft de tweede taak van het Bureau als volgt: “aan 
jeugdmagistraten die minderjarigen of hun ouders naar het comité hebben verwezen, 
de waarborg verlenen dat er werkelijk hulp zal worden geboden, en hen meedelen of 
deze hulpverlening wordt aangevat, nog wordt voortgezet of wordt voltooid”. 
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2.1.2 Preventiecel  

De preventiecel valt onder het Comité Bijzondere Jeugdzorg en heeft een dubbele 
taak te vervullen. Enerzijds bestaat de opdracht uit het treffen van algemene 
maatregelen die kunnen verhinderen dat jongeren in probleemsituaties verzeild 
geraken. Anderzijds dient de preventiecel plaatselijk of in regionaal verband met 
initiatieven samen te werken, te ondersteunen, bevorderen en eventueel te 
coördineren. Enkele voorbeelden van de initiatieven van de preventiecel zijn 
campagne voeren rond veilig vrijen, soa, alcoholgebruik, enzovoort. De taak van de 
preventiecel verloopt in vijf stappen die we als volgt kunnen noteren: inventariseren, 
onderzoeken en prioriteiten stellen, een strategie ontwikkelen, overleg en 
samenwerking en implementatie (Maes, 2009). 
 
De spelen die voor de meisjes van leefgroep Jonathan worden gemaakt hebben ook 
een preventieve functie. Zo worden er onderwerpen aangekaart die moeilijk 
bespreekbaar zijn. Op die manier verkrijgen de meisjes spelenderwijs correcte 
informatie. Enkele voorbeelden van initiatieven van de preventiecel worden ook 
verwerkt in de spelen, zo zijn er vragen en stellingen met betrekking tot veilig vrijen, 
alcoholgebruik en soa. 

2.1.3 Sociale dienst 

Wanneer men een hulpvraag heeft, komt men niet direct terecht bij de comité- of 
bureauleden, maar bij de consulenten van de sociale dienst. Ze staan als het ware in 
voor het veldwerk en werken de hulpverleningsprogramma‟s uit (Maes, 2009). 
Aanpassingen van  hulpverleningsprogramma‟s en evaluatieformulieren worden in 
leefgroep Jonathan – in de mate van het mogelijke – halfjaarlijks besproken met alle 
betrokkenen (hulpverlener, consulent, jongere, ouders, voogd). Deze aanpassingen 
van de handelingsplannen en evaluatieformulieren worden opgestuurd naar de 
plaatsende instanties (E. Rackels & T. Swerts, begeleiders bij VZW Huize 
Sint-Vincentius leefgroep Jonathan, persoonlijke communicatie, 7 december 2010). 
De consulenten werken naargelang de aard van de POS een oplossing uit. Deze  
oplossing kan variëren, één van de mogelijkheden kan een advies of een overleg zijn 
met de personen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij de POS betrokken zijn.  
In het achterhoofd houdend dat het sociaal luik op een vrijwillige hulpverlening 
berust, is een vrijwillige medewerking van de betrokken partijen aan te raden. Er 
wordt dan ook gezorgd voor een maximale betrokkenheid bij de hulp- en 
bijstandsverlening (Maes, 2009). 

2.2 Bemiddelingscommissie 

Wanneer één van de betrokken partijen het oneens is en de vrijwillige hulpverlening 
dreigt vast te lopen, wordt de Bemiddelingscommissie (BC) ingeschakeld (Maes, 
2009). Vanuit leefgroep Jonathan werd vermeld dat het eerder de jongere zelf en niet 
de ouder is die de BC inschakelt (E. Rackels & T. Swerts, begeleiders bij VZW Huize 
Sint-Vincentius leefgroep Jonathan, persoonlijke communicatie, 24 november 2010). 
Deze instantie dient om te bemiddelen tussen de opgeroepen partijen met het oog op 
het bereiken van een minnelijke schikking. Wanneer de vrijwillige hulpverlening dreigt 
te blokkeren dient de BC als laatste verzoeningsinstantie.  
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De commissie staat niet in om over het hulpverleningsplan te oordelen, wel zal ze 
vaststellen dat er geen overeenkomst is tussen beide partijen die betrokken zijn bij 
de regeling van de hulpverlening. De BC treedt dan op als communicatiekanaal 
tussen de betrokken partijen om zo tot een akkoord te komen in het conflict en om 
beide standpunten dichter bij elkaar te brengen. Het is belangrijk om de 
hulpverlening in het gerechtelijk luik zoveel mogelijk te vermijden (Maes, 2009). 
Het optreden van de BC kan tot drie te onderscheiden resultaten leiden: 

1. Als er een minnelijke schikking tot stand komt, wordt ze vastgelegd in een 
geschrift dat ondertekend wordt door de betrokken partijen; 

2. Wanneer de BC niet tot een minnelijke schikking kan komen, heeft ze de 
mogelijkheid om de zaak uit handen te geven en zo zal de commissie dus alle 
hulp stopzetten. Wanneer het uit handen wordt gegeven, deelt de BC mee dat 
in de POS geen voldoende ernstige indicaties aanwezig zijn om een 
dwingende maatregel uit te lokken; 

3. Wanneer er volgens de BC te veel belangen van de minderjarige op het spel 
staan, kan zij aankloppen bij het Openbaar Ministerie (OM). De BC kan het 
OM adviseren om de zaak naar de Jeugdrechtbank door te verwijzen. Hier zal 
een medewerker van het OM het advies van de BC nalezen waarna het zal 
doorgegeven worden aan de Jeugdrechter (Maes, 2009).  

Tijdens de bezoeken aan de voorzieningen in Utrecht kwam ter sprake dat er in 
België gewerkt wordt met een Bemiddelingscommissie. Deze dienst is van belang bij 
vrijwillige hulpverlening, moest er discussie of onenigheid bestaan tussen de 
verschillende betrokken partijen (jongere, ouders, consulent en/of voorziening). De 
contactpersonen van de bezochte voorzieningen vermelden dat ze in Nederland niet 
werken met deze dienst (zie bijlage 3).  

3 GERECHTELIJK LUIK 

Zoals in schema 3 gesitueerd wordt, valt de Jeugdrechtbank (JRB) onder het 
gerechtelijk luik. De Jeugdrechter treedt zowel op in problematische 
opvoedingssituaties (POS) als in een als misdrijf omschreven feit (MOF). Eerst 
worden de maatregelen bij een POS toegelicht waarna overgaan wordt naar de 
maatregelen van een MOF. 

3.1 Jeugdrechtbank 

De Jeugdrechtbank bevindt zich in het gerechtelijk luik van de Bijzondere 
Jeugdbijstand (zie schema 3). Binnen de Jeugdrechtbank is een Jeugdrechter 
tewerkgesteld die bevoegd is om afdwingbare maatregelen te nemen in drie 
situaties. In eerste instantie treedt de Jeugdrechter op wanneer de POS niet meer 
door vrijwillige hulpverlening verholpen kan worden (zie paragraaf 2.2). Ten tweede 
treedt de Jeugdrechter op wanneer de jongere een MOF heeft gepleegd, 
bijvoorbeeld het toedienen van slagen en verwondingen. Ten derde kan ze ter 
bescherming van de minderjarige, maatregelen treffen ten aanzien van de ouder(s) 
(Maes, 2009).  
Hieronder worden de twee eerste taken besproken van de Jeugdrechter. Het treffen 
van maatregelen ten aanzien van de ouder(s) wordt niet besproken aangezien er in 
de uitwerking van het project niet samengewerkt wordt met de ouder(s). Enkel de 
maatregelen ten aanzien van de jongeren zijn hier van toepassing. 
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3.1.1 De gerechtelijke jeugdbijstand in problematische opvoedingssituaties  

Het gerechtelijk optreden bij een POS kan in twee gevallen gebeuren. Ten eerste 
wanneer het Openbaar Ministerie (OM) een afdwingbare pedagogische maatregel 
nodig vindt, nadat de zaak door de Bemiddelingscommissie (BC) doorverwezen 
werd. Ten tweede, wanneer onmiddellijke bijstand op vrijwillige basis niet meer 
mogelijk is en de integriteit van de minderjarige gevaar loopt. Dit wil zeggen dat de 
minderjarige zich in een ernstige en acute situatie bevindt die bedreigend voor 
hem/haar is, hierbij zal het OM dwingend optreden. In geval van een POS met 
hoogdringendheid zal het OM de zaak doorsturen naar de Jeugdrechtbank (JRB) 
(Maes, 2009). In leefgroep Jonathan worden zowel meisjes aangemeld vanuit een 
afdwingbare pedagogische maatregel als uit hoogdringendheid (E. Rackels & T. 
Swerts, begeleiders bij VZW Huize Sint-Vincentius leefgroep Jonathan, persoonlijke 
communicatie, 10 november 2010). 
De twee situaties waarin de Jeugdrechtbank kan optreden in een POS worden 
hieronder beschreven. 

3.1.1.1 Afdwingbare pedagogische maatregel 

In een POS kan de Jeugdrechtbank 13 maatregelen nemen, wanneer de zaak door 
de BC werd doorverwezen naar het OM die een afdwingbare pedagogische 
maatregel noodzakelijk acht. Enkele mogelijke maatregelen kunnen zijn: de 
minderjarige onder toezicht stellen van de sociale dienst bij de JRB, de minderjarige 
zelfstandig of onder permanent toezicht op een kamer te laten wonen. Bij het nemen 
van maatregelen horen enkele principes die in acht genomen moeten worden (Maes, 
2009). Men spreekt over volgende principes: 

- Er is geen gradatie opgebouwd in de opsomming van de maatregelen, ze zijn 
niet opgemaakt in volgorde van ingrijpendheid; 

- Een meer ingrijpende maatregel, zoals een verwijdering uit het milieu van de 
jongere moet uitzonderlijk zijn en slecht kunnen worden verantwoord door de 
ernst van de POS; 

- Gezinsgerichte werking, de hulpverlening in een POS is een zaak voor zowel 
de kinderen als de ouders; 

- Er moet een maximale duur vermeld worden bij de maatregelen, dit om 
bijkomende rechtszekerheid en een duidelijker toekomstperspectief te bieden; 

- De jongere moet na zijn hulpverlening zo snel mogelijk terug in het thuismilieu 
geïntegreerd kunnen worden (Maes, 2009). 

3.1.1.2 Hoogdringendheid 

De Jeugdrechter kan hier kiezen uit verschillende mogelijkheden van hulpverlening. 
Hij kan naargelang de omstandigheden de maatregel herzien, verlengen of 
vervangen door een andere maatregel. De hulpverlening bij hoogdringendheid wordt 
buiten het natuurlijk milieu georganiseerd omwille van de gevaartoestand van de 
jongere (Maes, 2009). Mogelijke maatregelen bij hoogdringendheid kunnen zijn:  

- Onder begeleiding stellen van een onthaal- en oriëntatiecentrum;  
- Een observatiecentrum;  
- De minderjarige onder permanent toezicht op een kamer te laten wonen 

(Maes, 2009).  
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Bij deze maatregelen gelden de gewone procedureregels (zie paragraaf 3.1.1.1).  
Bij een situatie van hoogdringendheid wordt nog steeds het nodige gedaan om 
vrijwillige hulpverlening te organiseren. Wanneer er een vrijwillige hulpverlening 
georganiseerd kan worden, zal de Jeugdrechter de maatregel intrekken (Maes, 
2009). De meisjes van leefgroep Jonathan verblijven in een residentiële voorziening. 

3.1.2 De gerechtelijke Jeugdbijstand bij een als misdrijf omschreven feit 

In het kader van de gerechtelijke Jeugdbijstand bij een als misdrijf omschreven feit 
(MOF), bestaat de taak van de Jeugdrechtbank uit het opleggen van maatregelen 
van bewaring, behoeding en opvoeding aan minderjarigen die een MOF hebben 
gepleegd (Maes, 2009). 
De Jeugdrechtbank moet bij het nemen van een beslissing ook rekening houden met 
volgende punten: 

- De persoonlijkheid van de jongere; 
- De leefomgeving van de jongere; 
- De ernst, de omstandigheden, de schade en de gevolgen van de feiten die de 

jongere heeft gepleegd; 
- Rekening houden met de vroegere maatregelen die ten aanzien van de 

betrokkene werden genomen, en diens gedrag gedurende de uitvoering 
hiervan; 

- De veiligheid van de jongere;  
- De openbare veiligheid (Maes, 2009). 

Op grond van deze beslissingsfactoren gaat de Jeugdrechter motiveren waarom zij 
bepaalde maatregelen neemt, dit is met name de motiveringsplicht (Maes, 2009). 
 
Naar aanleiding van ons bezoek in Utrecht kan er een verschil opgemerkt worden in 
de werking van de Bijzondere Jeugdzorg. De aanmelding van de jongere in 
Nederland gebeurt altijd via het Bureau Jeugdzorg (vergelijkbaar met het Comité 
Bijzondere Jeugdzorg in België). 
Er kunnen maatregelen getroffen worden door de Kinderrechter (vergelijkbaar met de 
Jeugdrechter in België) maar ook dan plaatst het Bureau Jeugdzorg de jongere, er is 
dan sprake van een samenwerking. In België zijn de twee luiken, het sociaal en 
gerechtelijk luik, gesplitst. Zo kan de Jeugdrechter in België jongeren plaatsen en 
verdere maatregelen treffen (gedwongen hulpverlening). Kortom het grote verschil zit 
erin dat de Bijzondere Jeugdzorg in België bestaat uit een sociaal en gerechtelijk luik 
met een duidelijke grens en dat de Jeugdrechter in België jongeren plaatst terwijl dit 
in Nederland gebeurt door het Bureau Jeugdzorg (zie bijlage 3). 

4 UITHUISPLAATSING VAN JONGEREN 

Iedere dag worden er jongeren om verscheidene redenen door instanties binnen de 
jeugdzorg (tijdelijk) uit huis geplaatst. Een reden van uithuisplaatsing kan een POS 
zijn, zoals verwaarlozing, mishandeling, enzovoort. De meisjes van leefgroep 
Jonathan kunnen (tijdelijk) niet langer thuis verblijven omwille van onder andere een 
POS en bevinden zich nu in leefgroepverband (zie hoofdstuk 1, paragraaf 2.1). 
Uithuisplaatsing is vaak een ingrijpende gebeurtenis en dit voor alle betrokkenen 
(Knorth, Strijker & Zandbergen, 2007).  
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4.1 Wat houdt uithuisplaatsing in? 

Uithuisplaatsing van een jongere betekent dat deze voor kortere of langere periode in 
een ander milieu dan het eigen gezin geplaatst wordt. Het gaat hier over een 
24u/24u zorg en deze kan twee vormen aannemen. Ten eerste een plaatsing in 
gezinsverband, dit wil zeggen dat de jongere in een pleeggezin terechtkomt. Als 
tweede vorm is er de plaatsing in leefgroepverband, dit wil zeggen dat de jongere 
terechtkomt in een residentiële voorziening zoals de meisjes van leefgroep Jonathan. 
Een dergelijke gebeurtenis vindt alleen plaats wanneer de opvoedingssituatie een 
ernstige bedreiging vormt voor de ontwikkeling van de jongere en hier wordt best 
zeer voorzichtig mee omgegaan. Het merendeel van de meisjes van leefgroep 
Jonathan komen uit een POS. Buiten deze vormen zijn er nog andere oplossingen 
voor uithuisplaatsing die niet altijd even drastisch zijn, zo kan een jonge bijvoorbeeld 
een tijd verblijven op een zorgboerderij. 
Uithuisplaatsing kan in België op vrijwillige of gerechtelijke basis plaatsvinden. Een 
vrijwillige plaatsing houdt in dat er rekening gehouden wordt met de wensen van de 
jongere/ouder(s), er wordt dan samen gekeken wat realiseerbaar is. Een 
gerechtelijke plaatsing houdt in dat het verblijf wordt opgelegd door de Jeugdrechter 
zoals is besproken in paragraaf 3.1. Er wordt altijd gezocht naar de minst ingrijpende 
vorm van hulpverlening. Dit betekent, zo dicht mogelijk bij huis en een zo kort 
mogelijke verblijfsduur. Kortom dit houdt in dat zij, in plaats van in het eigen gezin, 
enige tijd worden opgevoed in een internaat, residentiële opvang, pleeggezin, 
enzovoort (Knorth, Strijker & Zandbergen, 2007).  

4.2 Oorzaken en gevolgen van uithuisplaatsing 

Er zijn een aantal risico‟s verbonden aan een uithuisplaatsing. Jongeren nemen vaak 
de schuld op zich, omdat de jongere denkt dat het door zijn/haar gedrag komt dat 
hij/zij uit huis geplaatst wordt. Het kan natuurlijk zijn dat het gedrag van de jongere 
zelf aanleiding geeft tot ingrijpen. Men kan hierbij denken aan ernstige 
gedragsproblemen, psychiatrische problemen, enzovoort, maar de oorzaak kan ook 
liggen bij het gebrek aan pedagogische vaardigheden bij de ouders (zie hoofdstuk 5, 
paragraaf 1). Plaatsing in een voorziening kan ook leiden tot „onbedoelde negatieve 
effecten‟ die worden veroorzaakt door de negatieve invloed van groeps- en 
leeftijdsgenoten. Enkele voorbeelden hiervan kunnen zijn: spijbelen, druggebruik, 
diefstal, enzovoort (Knort, Strijker & Zandbergen, 2007).  
 
In één van de spelen wordt er gebruik gemaakt van stellingen en vragen met 
betrekking tot negatieve gedragingen die uithuisplaatsing tot gevolg kunnen hebben. 
Bijvoorbeeld spijbelen, diefstal, overmatig alcoholgebruik, enzovoort. Over deze 
onderwerpen kan men discussiëren gedurende de spelen. Een veelvoorkomend 
probleem zijn de loyaliteitsconflicten6  van de jongeren naar hun ouders toe (Knort, 
Strijker & Zandbergen, 2007). Deze loyaliteitsconflicten kunnen ook besproken 
worden tijdens het spelen, zo kan er een vraag gesteld worden over alcoholgebruik. 
Wanneer een meisje thuis mag drinken en een ander meisje niet, kan hier over 
gediscussieerd worden en linken gelegd worden met loyaliteitsconflicten thuis. 
 

                                            
6
 Loyaliteitsconflict: Wanneer een jongere aan beide ouders loyaal wil zijn en het gevoel heeft dat men 

moet kiezen tussen één van de ouders. Er kan dan sprake zijn van een innerlijk conflict omdat de 
jongere niet voor één van de beide ouders kan kiezen. 
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De gevolgen van uithuisplaatsing zijn zowel voor de jongere als voor het 
achterblijvende gezin een ingrijpende gebeurtenis. Tegenover het negatieve 
perspectief van „het gaat thuis niet langer‟ kan er ook een positiever perspectief 
worden gevormd. Uithuisplaatsing heeft als doel de ontwikkeling van de jongere en 
het gezin te optimaliseren. Op die wijze kan men nieuwe ontwikkelingskansen 
creëren (Knorth, Strijker & Zandbergen, 2007). 
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5 BESLUIT 

In dit hoofdstuk hebben we u een beeld gegeven hoe de meisjes aangemeld kunnen 
worden en wat de gevolgen en oorzaken kunnen zijn van uithuisplaatsing. 
De meisjes van leefgroep Jonathan komen allemaal uit een problematische 
opvoedingssituatie (POS) waarbij hulp van buitenaf nodig is. Zowel het sociaal als 
gerechtelijk luik kunnen optreden bij een POS. Uit mondeling verkregen informatie 
van E. Rackels en T. Swerts blijkt dat de theorie van de Bijzondere Jeugdzorg vaak 
niet overeenkomt met hoe het verloopt in de praktijksituatie. Ze zijn van mening dat 
de werking van de Bijzondere Jeugdzorg niet zo zwart- wit gezien mag worden als 
weergegeven wordt in schema 3. Hiermee bedoelen ze dat het sociaal en 
gerechtelijk luik voor een deel wel kunnen samenwerken. Ze vermelden het voordeel 
wanneer de meisjes door de Jeugdrechter geplaatst worden, namelijk het feit dat de 
begeleiding verschillende zaken uit handen kunnen geven (E. Rackels & T. Swerts, 
begeleiders bij VZW Huize Sint-Vincentius leefgroep Jonathan, persoonlijke 
communicatie, 24 november 2010).  
 
Zelf hebben we weinig ervaring met de Bijzondere Jeugdbijstand maar we kunnen 
ons wel vinden in het feit dat de structuur van de Bijzondere Jeugdbijstand niet altijd 
zo zwart- wit gezien mag worden. Zowel het sociaal als gerechtelijk luik kunnen voor 
een uithuisplaatsing van de jongere zorgen. De uithuisplaatsing wordt pas gedaan 
wanneer de opvoedingssituatie een ernstige bedreiging vormt voor de ontwikkeling 
van de jongere. De uithuisplaatsing heeft zowel positieve als negatieve gevolgen 
voor de jongere. We vinden het positief dat er zowel naar de ouders als naar de 
jongere wordt gekeken wanneer het gaat over de uithuisplaatsing. Aan de andere 
kant merken we op dat in de maatschappij vaak het  verwijt naar de ouders groter is 
als naar de jongere, „ze hadden hun kind maar beter moeten opvoeden‟ klinkt het 
vaak. 
We vinden het belangrijk om te kijken naar de leefwereld van de jongere, waar ze 
zoal mee bezig zijn, waar ze staan in hun ontwikkeling enzovoort. Het volgende 
hoofdstuk zal deze elementen verduidelijken. 
 



 

27 
 

HOOFDSTUK 3: ONTWIKKELING VAN DE ADOLESCENT 

Elke persoon doorloopt in zijn leven een heel ontwikkelingsproces. Deze 
ontwikkelingen worden onderverdeeld in acht fasen, namelijk: de prenatale fase, de 
babytijd, de peutertijd, de kleutertijd, de schooltijd, de adolescentie, de 
volwassenheid en de oudere volwassenheid of ouderdomsfase (Craeynest, 2005). 
De meisjes van leefgroep Jonathan bevinden zich in de adolescentieperiode, ook 
bekend als de fase van jongvolwassenheid. Deze periode duurt ongeveer van 12 tot 
22 jaar (Feldman, 2008). Dit hoofdstuk biedt u als lezer een zicht op verschillende 
kenmerken van de ontwikkeling in de adolescentie.  
 
Allereerst komt de fysieke ontwikkeling aan bod, waarbij er een beeld gegeven wordt 
van de lichamelijke veranderingen die zich in deze periode voordoen.  
Bij de ontwikkeling van de adolescent wordt als tweede het cognitief aspect 
besproken, het formeel-operationeel stadium wordt uitgelegd, omdat er verwacht 
wordt dat de meisjes in dit stadium abstract kunnen denken.  
Als derde komt de sociale ontwikkeling aan bod, hierin krijgt u als lezer een beeld 
hoe de meisjes omgaan met het gezin, leeftijdsgenoten en hun zoektocht in de 
jeugdcultuur. We gaan dieper in op het gezin, omdat de meisjes vaak uit een 
problematische opvoedingssituatie komen waarbij de relatie met het gezin verstoord 
kan zijn, dit heeft invloed op hun sociaal-emotionele ontwikkeling. We bespreken de 
leeftijdsgenoten, omdat deze in de adolescentie een belangrijk rol spelen. We geven 
de zoektocht in de jeugdcultuur van de meisjes weer, om erachter te komen welke 
invloed dit heeft op hun persoonlijkheid.  
De persoonlijkheidsontwikkeling wordt als vierde onderdeel behandeld, specifiek de 
identiteit en de verwarring hier rond. De persoonlijkheidsontwikkeling is een 
belangrijke fase die de meisjes doormaken tijdens de adolescentie. 
In het vijfde onderdeel wordt de seksuele ontwikkeling toegelicht waaronder de 
subthema‟s homoseksualiteit en zelfbevrediging vallen. We hebben voor deze twee 
thema‟s gekozen, omdat deze thema‟s erg leven in de adolescentie, bovendien 
liggen de thema‟s erg gevoelig en bestaan er soms nog taboes rond. Om deze 
redenen maken we deze thema‟s bespreekbaar voor de meisjes van leefgroep 
Jonathan. 
Tot slot bespreken we de motorische ontwikkeling. 
 
Alle ontwikkelingen die aan bod komen worden geïntegreerd in de implementatie van  
de spelen. Dit hoofdstuk leert ons dat we tijdens het uitwerken van de spelen 
rekening moeten houden met de leefwereld en de ontwikkeling van de meisjes. 
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1 ONTWIKKELING VAN DE ADOLESCENT 

1.1 Fysieke ontwikkeling 

In de adolescentie is er een sterke toename van lengte en gewicht, deze noemt men 
de pubertaire groeispurt. Het begin van de puberteit is een periode van rijping waarin 
de geslachtsorganen zich volledig ontwikkelen. Deze periode zal bij meisjes eerder 
optreden dan bij jongens, bij meisjes begint deze rond het 11de of 12de levensjaar, 
maar dit is niet bij iedereen hetzelfde. Sommige meisjes komen al in de puberteit op 
hun achtste terwijl dat bij anderen later is. Het meest opvallende kenmerk van het 
begin van de puberteit bij meisjes is de menarche, het begin van de menstruatie. Er 
is ook een ontwikkeling van de primaire en secundaire geslachtskenmerken. Primaire 
geslachtskenmerken worden geassocieerd met de ontwikkeling van de organen en 
structuren die betrekking hebben op de voortplanting, zoals veranderingen in de 
vagina en baarmoeder. Secundaire geslachtskenmerken zijn zichtbare 
ontwikkelingen van seksuele rijping die niet direct betrekking hebben op 
geslachtsorganen. Secundaire geslachtskenmerken zijn onder andere de 
ontwikkeling van schaamhaar en borstgroei. Borsten beginnen te groeien rond tien 
jaar en schaamhaar rond het 11de jaar, okselhaar groeit ongeveer twee jaar later. 
Door veel veranderingen in de puberteit voelt de jongere zich soms onzeker en 
hierdoor kunnen er stemmingswisselingen opkomen. Soms wil de puber nog kind zijn 
terwijl zijn lichaam al sneller vooruit gaat (Feldman, 2008). 
 
De manier waarop meisjes in het begin van de puberteit gaan reageren hangt mede 
af van het tijdstip van het intreden van de puberteit. Er kan gesproken worden van 
een vroege en een late rijping. Vroeg rijpende meisjes voelen zich vaak 
ongemakkelijk en „anders‟ dan leeftijdsgenoten. Soms kunnen ze het mikpunt zijn 
van spot en plagerijen. Sociaal gezien zijn ze nog niet klaar voor contacten met 
jongens, maar door hun vroege rijping zijn ze wel populairder bij jongens. Een late 
rijping bij meisjes kan ook gevolgen hebben, ze kunnen over het hoofd gezien 
worden in het afspraakjescircuit en hebben soms een lagere sociale status. De kans 
bestaat wel dat laat rijpende meisjes later meer tevreden zijn met hun lichaam en 
minder emotionele problemen hebben (Feldman, 2008). 

1.2 Cognitieve ontwikkeling 

Volgens Piaget doorlopen alle mensen in hun leven, in een vaste volgorde, een 
reeks universele cognitieve ontwikkelingsstadia. In de babyfase is er het 
sensomotorische stadium, in de peuter- en kleutertijd het preoperationeel denken, in 
de schooltijd het concreet-operationeel denken en in de adolescentie het  
formeel-operationeel stadium. Er wordt enkel ingegaan op het formeel-operationeel 
stadium, omdat de leeftijdscategorie van leefgroep Jonathan overeenkomt met dit 
stadium. Tijdens de adolescentie vinden er belangrijke ontwikkelingen plaats op het 
gebied van denken. Adolescenten denken graag over mogelijkheden, het denken is 
minder afhankelijk van gebeurtenissen of concrete zaken. Ze zijn zich meer bewust 
van hun eigen manier van denken, hun eigen emoties en hun zelfbeeld. 
Adolescenten beschikken over een grote hoeveelheid inhoudelijke kennis op 
verschillende terreinen (Struyven, Sierens, Dochy & Janssens, 2008). 
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1.2.1 Formeel-operationeel stadium 

Het formeel-operationeel stadium is het stadium waarin mensen het vermogen 
ontwikkelen om abstract te denken, dit ontwikkelen ze vanaf 12 jaar. Volgens Piaget 
is deze fase de hoogste en laatste ontwikkelingsfase. Het denkproces van de 
adolescent wordt gekenmerkt door het abstract denken. Piaget noemt dit het 
formeel-operationeel stadium, dit wil zeggen dat het denken niet meteen betrekking 
heeft op dingen die rechtstreeks waarneembaar zijn. Het denken kan verder gaan 
dan het „hier en nu‟. Bij het oplossen van problemen maken adolescenten gebruik 
van het hypothetisch-deductief7 redeneren. Hierbij gaan ze vanuit hypothesen 
(veronderstellingen) en gevolgen, verklaringen voor bepaalde feiten zoeken 
bijvoorbeeld „als..dan..‟ (Struyven et al.,2008). Voorheen namen ze regels en 
verklaringen van volwassenen zomaar aan. Als gevolg van het nieuw vermogen om 
abstract te denken staan ze nu veel kritischer tegenover de uitspraken van 
volwassenen (Feldman, 2008). 
 
Uit deze voorgaande informatie kan rekening gehouden worden met de 
moeilijkheidsgraad van de spelen. Men gaat ervan uit dat de meisjes  in een stadium 
bevinden waar ze abstract kunnen denken met als gevolg dat ze over een grote 
hoeveelheid kennis beschikken. Dit wordt geïntegreerd in één van de spelen door 
middel van de verschillende soorten stellingen, bijvoorbeeld stellingen gebruiken 
waarbij de meisjes moeten nadenken over oorzaken en gevolgen, stellingen waar ze 
kritisch over moeten zijn, enzovoort. Door middel van de spelen wordt de meisjes 
correcte informatie bijgebracht waardoor hun kennis omtrent de vier thema‟s 
uitgebreid wordt. 

1.3 Sociale ontwikkeling 

De eigenwaarde van meisjes is fragieler in de adolescentie. Ze maken zich meer 
zorgen over hun uiterlijk en sociaal succes. Een hoge sociale economische status 
geeft meer eigenwaarde. Statusgerelateerde factoren zoals dure kleren, veel geld, 
enzovoort kunnen later in de adolescentie een opvallende rol gaan spelen bij 
iemands reputatie en eigenwaarde (Feldman, 2008). De adolescent bevindt zich in 
een overgangsfase waarin de jongere uitgroeit tot een volwassene. Deze overgang 
heeft gevolgen voor de sociale relaties en de emotionele ontwikkeling van de 
jongere. De overgang houdt twee belangrijke taken in, enerzijds moet de jongere 
loskomen van zijn ouders en het gezin, anderzijds gaat de jongere een eigen 
persoonlijkheid ontwikkelen die zijn eigen plaats heeft in de volwassenenwereld.  
In de loop van de adolescentie gaan de adolescenten het beeld dat ze van hun 
ouders hebben veranderen, ze gaan hen meer zien als feilbare mensen, als mensen 
die ook fouten kunnen maken (Struyven et al., 2008). 

1.3.1 Gezin en de adolescent 

Er zijn binnen het gezin verschillende factoren die meespelen in de                  
sociaal-emotionele ontwikkeling van de adolescent. Allereerst is de aard van de 
relatie tussen ouder en kind vóór de adolescentie belangrijk.  

                                            
7
 Hypothetische-deductief: Het is een manier van probleem-oplossen die wordt gekenmerkt door de 

hypothesen (= veronderstellingen) te testen en logische conclusies te trekken op basis van de 
eindresultaten.  
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Wanneer bijvoorbeeld een kind uit een vijandig gezin een wantrouwende kijk op 
andere mensen krijgt, zal hij moeite hebben om persoonlijke relaties met anderen 
aan te gaan. Een andere belangrijke factor is de onderlinge relatie van de ouders en 
de samenstelling van het gezin. Wanneer in een gezin één van de ouders ontbreekt, 
kan dit gevolgen hebben voor de jongere. Eenoudergezinnen kunnen ontstaan na 
een echtscheiding of sterfgeval, dit kan leiden tot spanning binnen het gezin. 
Adolescenten zijn gevoelig voor loyaliteitsproblematiek, ze willen voor beide ouders 
goed en trouw zijn. Vanwege deze gevoelens hebben ze vaak moeite met het 
aanvaarden van een nieuwe partner van één van de ouders (Struyven et al., 2008).  
De meisjes van leefgroep Jonathan verblijven in een leefgroep waardoor ze tijdelijk 
niet meer bij de ouders wonen, dit heeft zowel gevolgen voor de jongere als voor de 
omgeving (zie hoofdstuk 2, paragraaf 4.2). 

1.3.2 Leeftijdsgenoten en de adolescent 

Het belang van „erbij horen‟ in de adolescentie is heel belangrijk. Er zijn twee 
redenen voor het feit dat in de adolescentie leeftijdsgenoten een grote rol spelen. 
Ten eerste is er de sociale vergelijking waarbij adolescenten meningen, capaciteiten 
en zelfs fysieke veranderingen gaan vergelijken en evolueren. Fysieke en cognitieve 
veranderingen zijn zo uitgesproken tijdens de puberteit dat adolescenten steeds 
meer het gezelschap opzoeken van anderen die hetzelfde doormaken als zij. Ouders 
kunnen deze sociale vergelijking niet bieden, omdat ze deze veranderingen reeds 
jaren geleden hebben doorgemaakt. Ten tweede is de adolescentie een periode 
waarin veel geëxperimenteerd wordt, een periode waarin de adolescent nieuwe 
rollen en gedragingen gaat uitproberen (Feldman, 2008). Dit komt in leefgroep 
Jonathan terug doordat sommige meisjes met verschillende gedragingen 
experimenteren. Bijvoorbeeld wanneer een meisje een allochtone vriend heeft, is ze 
sterk geïnteresseerd in zijn cultuur, maar wanneer het uit is, reageert ze racistisch op 
allochtonen (E. Rackels & T. Swerts, begeleiders bij VZW Huize Sint-Vincentius 
leefgroep Jonathan, persoonlijke communicatie, 27 september 2010). 
Leeftijdsgenoten hebben veel informatie over welke rol en welk gedrag het meest 
acceptabel is, ze zijn een referentiegroep8 (Feldman, 2008). 
 
Contacten met leeftijdsgenoten zijn van groot belang voor de emotionele en sociale 
ontwikkeling van de adolescent. Leeftijdsgenoten bieden steun en versterken de 
zelfwaarde in een levensfase waarin men vaak onzeker is. De omgang met 
leeftijdsgenoten biedt ook extra mogelijkheden tot het leren van sociale 
vaardigheden. Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen drie vaardigheden. Een 
eerste vaardigheid is die met betrekking tot communicatie, bijvoorbeeld door onder 
elkaar vragen te stellen, te discussiëren, het non-verbale gedrag van anderen goed 
te interpreteren, enzovoort over verschillende onderwerpen (vb. seksualiteit, nieuwe 
trend, enzovoort) die voor hen van belang zijn.  
Als tweede zijn er de assertieve vaardigheden zoals een complimentje kunnen 
geven, een verzoek afwijzen (neen zeggen) en voor zichzelf opkomen. De laatste 
vaardigheid is het omgaan met personen van het andere geslacht  
(Struyven et al., 2008).  
 
 

                                            
8
 Een referentiegroep is een groep mensen waar de adolescent zich mee vergelijkt. 
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De omgang met leeftijdsgenoten in groepsverband kan de adolescent voorbereiden 
op de integratie in de samenleving van de volwassenen. De groep biedt een 
experimentele gelegenheid waarin de adolescent zich kan voorbereiden op de 
vervulling van sociale rollen als volwassene. Veel adolescenten sluiten hun normen 
en waarden aan bij wat in de samenleving van volwassen als goed wordt benoemd 
(Struyven et al., 2008). Leefgroep Jonathan is een residentiële horizontale 
meisjesgroep, de meisjes wonen samen met leeftijdsgenoten. Ze kunnen veel steun 
bij elkaar vinden, omdat ze vergelijkbare situaties hebben meegemaakt en wisselen 
ervaringen uit.  

1.3.3 Jeugdcultuur en zijn subculturen 

Adolescenten hebben een eigen soort levensstijl, ze hebben een eigen cultuur die 
bestaat uit dezelfde gedragingen en opvattingen en wordt benoemd als de 
jeugdcultuur. Binnen deze cultuur kan bijvoorbeeld door de jongeren gezegd worden 
dat ouders zich te veel bemoeien, dat alcohol fijn is, enzovoort. De zoektocht naar de 
eigen jeugdcultuur van de meisjes heeft invloed op de ontwikkeling van hun 
persoonlijkheid (zie paragraaf 1.4). De jeugdcultuur kan ook weer opgedeeld worden 
in verschillende subculturen die tot de jeugdcultuur behoren, maar zich toch van 
elkaar onderscheiden in gedragingen. Zo zijn er bijvoorbeeld skaters die gekenmerkt 
worden door een skateboard, street wear („straat kleren‟), enzovoort. Deze 
subcultuur is anders dan de subcultuur van gabbers, skinheads en Johnny‟s die zich 
ook onderling van elkaar onderscheiden. Een subcultuur is de basis voor het imago, 
daarom is het zo belangrijk dat de adolescent aansluiting vindt bij een subcultuur. De 
keuze voor een bepaalde subcultuur gebeurt door de jongeren zelf op basis van de 
waarden binnen de groep. Wanneer de jongeren deze aansluiting hebben gevonden, 
vormt deze subcultuur een referentie om ergens bij te horen. Ze biedt een houvast 
doordat men weet wat er van iemand verwacht wordt, welke kleding er gedragen 
moet worden, welke muziek men moet luisteren, enzovoort  
(Struyven et al., 2008). 
 
De sociale ontwikkeling heeft invloed op de uitwerking van de spelen, dit komt tot 
uiting doordat ze met tien personen de spelen kunnen spelen. De spelen zijn vooral 
gericht op meisjes van 15 tot 20 jaar, dit betekent dat het gespeeld wordt onder 
leeftijdsgenoten. De spelen bevatten verschillende situaties die aan bod komen waar 
onder andere verschillende jeugdculturen worden bevraagd en bediscussieerd. Dit 
wordt gedaan om de meisjes kritisch te laten zijn en hun inlevingsvermogen te 
prikkelen.  

1.4 Persoonlijkheidsontwikkeling 

De adolescent gaat in deze periode op zoek naar zijn eigen plek in de wereld, zijn 
eigen persoonlijkheid en identiteit. Ze gaan op zoek naar een evenwicht tussen wat 
ze zelf willen en wat ze van thuis willen meenemen. De jongere gaat zich losmaken 
van zijn gezin en aansluiting zoeken bij leeftijdsgenoten (Struyven et al., 2008).  
Adolescenten zijn vaak sneller boos, deze boosheid kan het gevolg zijn van 
egocentrisme9.  

                                            
9
 Het egocentrisme is een toestand waarbij het eigen „ik‟ in het middelpunt staat en waarin de wereld 

puur vanuit de eigen invalshoek wordt gezien. 
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Ze stellen zich zeer kritisch op tegenover anderen, bijvoorbeeld ouders, leerkrachten, 
enzovoort. Soms creëren ze een imaginair publiek, dit zijn fictieve toeschouwers die 
net zoveel aandacht aan het gedrag van een adolescent besteden als zij aan 
zichzelf. Sommige adolescenten creëren persoonlijke fabels, dit zijn de overtuigingen 
dat wat er met hen gebeurt uniek en bijzonder is en bij niemand anders gebeurt. 
Hierdoor krijgen ze soms het gevoel dat niemand hen begrijpt. Persoonlijke fabels 
brengen een aantal risico‟s met zich mee, omdat ze denken dat ze niet kunnen 
getroffen worden door risico‟s die anderen bedreigen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld 
denken dat ze geen condoom moeten gebruiken tijdens het vrijen, omdat 
geslachtsziekten, zwangerschap en aids in hun persoonlijke fabels alleen bij een 
ander soort mensen voorkomt (Feldman, 2008).  

1.4.1 Stadium van identiteit vs. identiteitsverwarring (Erikson) 

In deze periode proberen adolescenten erachter te komen wat hen uniek maakt en 
hen van anderen onderscheidt. Adolescenten die vastlopen in hun poging om een 
geschikte identiteit te vinden, hebben een lager zelfbesef. Het lukt hen ook niet om 
een centrale, eenduidige kernidentiteit op te bouwen. In dit stadium van Erikson is de 
maatschappelijke druk hoog. Ze worden onder druk gezet om belangrijke keuzes te 
maken. Adolescenten gaan hun vrienden en leeftijdsgenoten steeds meer als 
informatiebron gebruiken (Feldman, 2008). In leefgroep Jonathan komt deze druk bij 
de meisjes ook voor, zo is het al voorgevallen dat een meisje een bepaalde 
studierichting moest volgen van haar ouder(s), maar hier zelf niet achter stond.  

1.4.2 Identificatie 

Tijdens dit proces zoekt de jongere zichzelf, dit doet de jongere via imitatie van 
leeftijdsgenoten of idolen. Langzamerhand gaat de jongere steeds meer zoeken naar 
een eigen identiteit waarbij persoonlijkheidseigenschappen (vb. karakter en 
temperament) en vaardigheden (vb. muzikale talenten) steeds meer op de voorgrond 
komen (Struyven et al., 2008).  

1.5 Seksuele ontwikkeling 

Tijdens de adolescentie gaat de seksuele ontwikkeling razendsnel vooruit. Er is een 
evolutie van de ontdekking van het lichaam, naar een seksuele omgang gekenmerkt 
door een erotische geladenheid. Door hormonale veranderingen, breekt de 
seksualiteit los en evolueert dit in een volwassen vorm. Deze vorm is gericht op 
seksuele omgang met een persoon buiten de gezinssfeer.  
Het beeld dat jongeren hebben van seksualiteit is niet eenduidig. Aan de ene kant is 
er een openheid over seksualiteit in onze samenleving gekomen waarbij seksualiteit 
wordt gezien als prettig en iets dagdagelijks, aan de andere kant is er ook veel 
aandacht voor de negatieve aspecten zoals geslachtsziekten, intimidatie en seksueel 
geweld. Toch is er in sommige gezinnen nog een taboesfeer rond seksualiteit. De 
toegenomen openheid rond seksualiteit heeft als gevolg dat er veel informatie over 
seksualiteit beschikbaar is, maar dit betekent niet dat de jongeren gebruik maken van 
deze informatie (Struyven et al., 2008). 
 
De spelen bieden handvaten om op een speelse en educatieve manier deze 
taboesfeer te doorbreken en om openlijker over bepaalde items van seksualiteit te 
spreken.  
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1.5.1 Seksuele thema‟s tijdens de adolescentie 

De adolescentie is een periode waarin wordt geëxperimenteerd met seks en relaties. 
Meisjes gaan hier op een andere manier mee om dan jongens. Meisjes vinden de 
kwaliteit van de relatie belangrijk terwijl jongens meer de seksuele ervaringen 
belangrijk vinden (Struyven et al., 2008). 
 
Omtrent onderstaande thema‟s bestaat een taboesfeer, deze wordt hier besproken. 

1.5.1.1 Zelfbevrediging 

Het onderwerp zelfbevrediging of masturbatie ligt erg gevoelig ondanks de grotere 
openheid over seks. Er wordt liever over gezwegen, ook tussen de jongeren 
onderling, dit komt omdat men gevoelens zoals schuld, ongemak en verwonding 
koppelt aan zelfbevrediging. De jongere hoort bijvoorbeeld van jongs af aan al dat 
het vies is om „daaraan‟ te komen, dat het niet gepast is (Struyven et al., 2008).  
 
Uit de enquête is gebleken dat vijf van de zes meisjes van leefgroep Jonathan reeds 
hebben gemasturbeerd. Deze resultaten mogen niet veralgemeend worden naar alle 
adolescenten toe, maar naar onze mening is masturberen wel leeftijdsgerelateerd. 

1.5.1.2 Homoseksueel gedrag 

Homoseksualiteit is nog steeds een taboe voor sommigen. Jongeren zien er vaak 
van af, omdat ze schrik hebben om door de omgeving afgewezen te worden. 
Sommige jongeren proberen hun homoseksuele verlangens te onderdrukken door te 
experimenteren met heteroseksueel gedrag. Veel jongeren wachten dan ook te lang 
voor ze durven uitkomen voor de eigen geaardheid. Er worden over het algemeen 
drie soorten reacties onderscheiden op de ontdekking. Een eerste reactie is verzet 
en maskeren: sommigen gaan zich verzetten tegen hun gevoelens, anderen vanuit 
hun geloofsovertuiging of angst voor de buitenwereld. Een andere reactie is 
acceptatie en een dubbelleven: hier accepteren de jongeren hun geaardheid wel, 
maar verbergen ze deze gevoelens in het dagelijkse leven. Ze leiden een 
dubbelleven met veel spanningen die daaruit voortkomen. Als laatste reactie is er de 
volledige aanvaarding en openheid: deze jongeren ervaren de bewustwording als 
een opluchting. Bij deze reactie verdwijnt veel spanning en onzekerheid. Toch kan 
deze openheid ook negatieve gevolgen hebben zoals een breuk met vrienden en/of 
familieleden. De spanningen en angsten die bij dit thema aan bod komen maken het 
zelfmoordpercentage bij deze jongeren hoger (Struyven et al., 2008). 

1.6 Motorische ontwikkeling 

Tijdens de lagere schoolleeftijd leren kinderen het lichaam perfect beheersen. Bij de 
adolescentie komt er een ontwikkeling van het spierweefsel bij, waardoor het 
uithoudingsvermogen en de kracht van de jongeren sterk toenemen. Om deze 
motorische ontwikkeling te bevorderen speelt sporten een belangrijke rol. 
In hoofdstuk 2, paragraaf 2.1.2 wordt de preventiecel toegelicht, één van hun doelen 
is om de jeugd te motiveren om meer te sporten en gezond te eten. De jongeren 
proberen daarbij hun lichamelijke aantrekkelijkheid te vergroten en een competitieve 
plaats te ontwikkelen. Bovendien is er plaats voor „just for fun‟- amusement met 
leeftijdsgenoten (Struyven et al., 2008).  
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1.6.1 Spelontwikkeling 

Tijdens de adolescentie worden de ontwikkelingsspelen van de lagere schoolperiode 
vervangen door sport en ontspanning. Het sociale element wordt steeds belangrijker. 
Elkaar verkennen wordt een belangrijk element in het spelgedrag, met nieuwe 
risico‟s en nieuwe avonturen (Struyven et al., 2008). 
 
Ook in deze leeftijd blijft de spelontwikkeling belangrijk. De vraag van de 
projectbegeleidsters is om educatieve spelen uit te werken over de vier thema‟s 
seksualiteit, middelengebruik, assertiviteit en (culturele) diversiteit. Deze thema‟s 
hebben we verwerkt in twee spelen, namelijk een informatief spel en vaardigheidspel 
die u terugvindt in deel 2 van dit projectboek, de implementatie. 
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2 BESLUIT 

De adolescentie is één van de moeilijkste periodes. Het is een fase waarbij de 
meisjes moeten loskomen van het gezin en uitgroeien tot een adolescent met een 
eigen persoonlijkheid. De adolescent moet op zoek gaan naar haar eigen waarden 
en normen en moet een evenwicht kunnen vinden met wat zij wil meenemen van 
zichzelf en van haar ouders. Dit allemaal moet gebeuren terwijl de meisjes in een 
fase zitten vol veranderingen. Al deze veranderingen dienen in acht te worden 
genomen om de spelen af te stemmen op de meisjes van leefgroep Jonathan. De 
meisjes bevinden zich in het formeel-operationeel stadium, dankzij de theorie weten 
we wat dit stadium inhoudt en wordt de moeilijkheidsgraad van de spelen hierop 
afgestemd. We moeten er attent op zijn dat niet ieder meisje even ver is ontwikkeld 
in dit cognitief ontwikkelingsstadium, zoals dit in de theorie is omschreven. Dit wil 
zeggen dat er voor sommige meisjes meer ondersteuning nodig is van de 
begeleiding of van de leeftijdsgenoten, dan voor andere meisjes. 
 
Verder hebben we onze bedenkingen bij de theorie van de motorische ontwikkeling. 
Deze theorie klopt echter niet altijd, het is zo dat de meisjes uit leefgroep Jonathan 
deze actieve sporten juist niet zo graag spelen. Het competitieve blijft wel zeer 
belangrijk, maar daarom niet meteen tijdens het sporten. De media neemt 
tegenwoordig een grote rol in tijdens het vrijetijdsleven van de meisjes, zo houden ze 
zich meer bezig met het kijken van televisie, het lezen van tijdschriften, het luisteren 
van muziek, het internet gebruik waar de sociale websites (vb. facebook) belangrijk 
zijn, enzovoort. Bij de uitwerking van de spelen moet er rekening worden gehouden 
met de motorische vaardigheden van de meisjes. Door de spelen actief en 
competitief te maken, vergroten we de aantrekkelijkheid van de spelen.  
 
Doordat de meisjes op verkenning zijn naar hun eigen identiteit, is het ook belangrijk 
om deze verkenning te stimuleren in de spelen. Deze verkenning wordt gestimuleerd 
op het vlak van de vier thema‟s (seksualiteit, middelengebruik, assertiviteit en 
(culturele) diversiteit). Om meer te weten te komen over deze vier thema‟s en de 
interesses van de meisjes hieromtrent, kunt u het volgende hoofdstuk lezen. 
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HOOFDSTUK 4: DE THEMA‟S 

In dit hoofdstuk laten we u als lezer kennismaken met de thema‟s die in de spelen 
verwerkt worden, namelijk seksualiteit, middelengebruik, assertiviteit en (culturele) 
diversiteit. De theoretische kaders die besproken worden dienen als 
achtergrondinformatie voor de uitwerking van de spelen. 
 
De vier thema‟s komen beurtelings aan bod waarbij de theorieën op dezelfde manier 
zijn opgebouwd. Per thema starten we met een definitie waarin de betekenis van het 
thema wordt toegelicht. Als tweede kiezen we voor wettelijke kaders die verband 
houden met ieder thema. Bepaalde feiten zijn bijvoorbeeld strafbaar, we vinden het 
belangrijk dat de meisjes hiervan op de hoogte zijn. In het derde onderdeel wordt per 
thema het maatschappijbeeld weergegeven. Hier worden opvattingen weergegeven 
die in de maatschappij heersen en hoe deze zijn ontstaan.  
Voor de uitwerking van de thema‟s hebben we ons gebaseerd op leefgroep 
Jonathan. Zo hebben we, om de thema‟s af te bakenen en een zicht te krijgen op de 
leefwereld van de meisjes, een enquête opgesteld voor de leefgroep. Aan de hand 
van de bekomen resultaten en rekeninghoudend met de leeftijd van de meisjes, 
hebben we bepaald welke definities en wettelijke kaders we bespreken. 
 
Op vraag van de projectbegeleidsters hebben we diensten gezocht waar men 
informatie kan bekomen omtrent de verschillende thema‟s. Deze diensten zijn 
opgesteld vanuit het standpunt „preventief werken‟. We bieden leefgroep Jonathan 
deze diensten aan, enerzijds voor de begeleiding zodat zij snel gegevens en 
informatie kunnen opzoeken voor de meisjes en anderzijds voor de meisjes zodat zij 
zelfstandig op zoek kunnen gaan naar de informatie die zij nodig hebben.  
Bij het zoeken van deze diensten hebben we ons gericht op de diensten in de regio 
Diest, zodat de meisjes van leefgroep Jonathan er makkelijk (bereikbaarheid) terecht 
kunnen voor informatie. Deze diensten worden weergeven in bijlage 5. 
 
Tijdens het Internationaal Studieproject hebben we aan de contactpersonen van de 
voorzieningen bevraagd hoe de thema‟s bij hen aan bod komen. Op deze vraag 
hebben ze ons niet veel informatie kunnen verschaffen, ze werken wel rond deze 
thema‟s, maar niet zo uitgebreid als bij ons. Om deze reden hebben we onze 
bevindingen hierover niet vermeld in dit hoofdstuk, maar kunt u meer informatie 
vinden in deel 2, hoofdstuk 2, paragraaf 6.  
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1 SEKSUALITEIT 

1.1 Definitie 

Van der Doef (1994, p.27) omschrijft seksualiteit als volgt: “Alle gedragingen en 
gevoelens die te maken hebben met je eigen lichaam en dat van een ander en die 
dat speciale (spannende, opgewonden, prettige) gevoel bij jezelf of bij die ander 
veroorzaken”. 
 
Seksualiteit wordt opgedeeld in drie aspecten, namelijk geslachtelijkheid, 
lichamelijkheid en intimiteit. Geslachtelijkheid heeft te maken met iemands 
biologische sekse, iemands seksuele genderidentiteit en iemands seksuele voorkeur. 
Met andere woorden, alles wat te maken heeft met het feit dat er twee geslachten 
zijn kan ondergebracht worden onder de noemer geslachtelijkheid. 
Het lichamelijke aspect gaat over seksuele responsiviteit en gedrag. Het gaat erover 
of men kan genieten van aanraking en het eigen lichaam, maar ook op welke manier 
er wordt aangeraakt en hoe men omgaat met naaktheid. Het aspect intimiteit houdt 
verband met het aangaan van contacten en relaties met anderen en de wens of het 
vermogen hiertoe. Het gaat om koesteren, knuffelen, verliefd zijn, verkering hebben, 
zich hechten, zich veilig voelen, enzovoort (Laurent, 2002). 
 
Seksualiteit kan alleen of met anderen op verschillende manieren beleefd worden 
waarbij elkaars grenzen gerespecteerd moeten worden. Seksualiteit is meer dan 
gemeenschap hebben, het kan ondergebracht worden als een basisbehoefte van de 
mens. Ieder mens heeft seksuele gevoelens, wensen en verlangens. Het is een 
behoefte op zowel lichamelijk als emotioneel vlak en ontwikkelt zich vanaf de 
geboorte. Verder omvat seksualiteit aspecten zoals voortplanting, gezondheid, 
persoonlijke waarden en normen, relaties, cultuur, religie en samenleving 
(www.begrensdeliefde.nl). 

1.1.1 Seksueel overdraagbare aandoeningen 

Seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) zijn infectieziektes (“Sensoa”, 2003). 
Ze kunnen veroorzaakt worden door bacteriën, virussen, schimmels of parasieten 
(“Sensoa”, 2007). Het opdoen en doorgeven van een soa kan op verschillende 
manieren gebeuren, namelijk: 

- seksueel contact: vaginale seks, anale seks en orale seks; 
- bloedcontact; 
- van moeder op kind tijdens de zwangerschap en bij het geven van 

borstvoeding; 
- speekseloverdracht: mond-op-mond beademing (“Sensoa”, 2007). 

Enkele soa geven helemaal geen symptomen, andere hebben vage of onduidelijke 
klachten en weer andere hebben duidelijke symptomen. Bij een soa zonder 
symptomen kan het voorkomen dat personen besmet zijn zonder zich bewust te zijn 
van de besmetting. Bijgevolg kunnen ze personen besmetten, omdat ze geen 
voorzorgen nemen. Onduidelijke klachten die kunnen voorkomen bij een soa zijn 
bijvoorbeeld pijn tijdens het plassen of vrijen of verandering van de menstruatie.  

http://www.begrensdeliefde.nl/
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Bij duidelijkere symptomen zoals blaasjes, wratten en gezwollen klieren, is het voor 
een huisarts gemakkelijker om direct vast te stellen wat het probleem is en kan de 
behandeling gestart worden (www.sensoa.be). 
 
Enkele soorten soa zijn schaamluizen, genitale wratten,chlamydia, hepatitis B, 
herpes genitalis, syfilis en aids (“Sensoa”, 2009). 
 
Uit de resultaten van de afgenomen enquête in leefgroep Jonathan, werd door drie 
van de zes meisjes aangegeven dat binnen het thema seksualiteit het aspect 
„seksueel overdraagbare aandoeningen‟ hen aanspreekt. In een vraag omtrent hun 
kennis over verschillende soa geven de meeste meisjes aan dat ze over de meeste 
soa weinig weten. De, door de meisjes, meest gekende soa is aids, hier zeggen vier 
van de meisjes veel of zelfs zeer veel over te weten. Hepatitis B en schaamluizen 
zijn wel gekend bij de meisjes, maar ze geven aan er noch veel/noch weinig over te 
weten (zie bijlage 2). Aangezien dit aspect de meisjes aanspreekt, wordt dit aspect in 
het spel over seksualiteit verwerkt, voornamelijk in de vorm van kennisvragen waarbij 
hun kennis verder wordt ontwikkeld.  

1.2 Wettelijk kader 

1.2.1 Seksuele meerderjarigheid 

Seksuele meerderjarigheid houdt in dat er op verschillende seksuele handelingen 
een leeftijd kan gezet worden, het is dus geen juridisch begrip. Het strafrecht gebruikt 
niet één leeftijd waarop men „alles‟ mag, maar verschillende leeftijden bij 
verschillende handelingen (www.jeugdenseksualiteit.be). Dit wordt opgedeeld in twee 
categorieën, namelijk: 

- handelingen die strafbaar zijn wanneer het slachtoffer jonger is dan een 
bepaalde leeftijd. De leeftijd is dan een noodzakelijk element om te kunnen 
spreken van een misdrijf; 

- handelingen die strafbaar zijn. Hoe jonger het slachtoffer hier is, hoe zwaarder 
de straf zal zijn. Men spreekt dan van verzwarende omstandigheden 
(www.jeugdenseksualiteit.be). 

In het kader wordt weergegeven hoe bepaalde seksuele handelingen benoemd 
worden. De dader heeft hierbij steeds een leeftijd van 16 jaar bereikt 
(www.jeugdenseksualiteit.be).  
 

 Slachtoffer jonger 
dan 14 jaar 

Slachtoffer 
tussen 14 en 15 
jaar 

Slachtoffer 16 jaar 
of ouder 

Zonder penetratie 
(vb. porno kijken) 

Aanranding Aanranding Geen misdrijf 

Met penetratie Verkrachting Aanranding Geen misdrijf 

Incest Strafbaar  Strafbaar  Strafbaar tot 18 
jaar 

 
Belangrijk om hierin op te merken is dat, ook al geeft de jongere onder 16 jaar 
toestemming, de „dader‟ nog steeds strafbaar is (www.jeugdenseksualiteit.be).  

http://www.sensoa.be/
http://www.jeugdenseksualiteit.be/
http://www.jeugdenseksualiteit.be/
http://www.jeugdenseksualiteit.be/
http://www.jeugdenseksualiteit.be/
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Bijvoorbeeld wanneer een meisje van 15 jaar seks heeft met een jongen van 18 jaar 
en zij hiervoor haar toestemming geeft, kan de jongen nog steeds aangeklaagd 
worden. De jongere is pas seksueel meerderjarig is op een leeftijd van 16 jaar en kan 
vanaf die leeftijd geldig toestemmen in seksueel contact (“Vlaams InformatiePunt 
Jeugd VZW”, 2009). De wetgeving gaat er vanuit dat jongeren op een leeftijd van 
16 jaar handelingsbekwaam zijn op seksueel vlak. Ze zijn dan sterk genoeg om 
„neen‟ te kunnen zeggen (www.jeugdenseksualiteit.be). 
 
In leefgroep Jonathan kunnen meisjes terecht vanaf 15 jaar, op deze leeftijd zijn ze 
nog niet seksueel meerderjarig. Voor deze meisjes betekent het dat als hun partner 
wel seksueel meerderjarig is, hij strafbaar wordt gesteld wanneer ze seksuele 
handelingen uitvoeren. Anderzijds geldt voor de meisjes die 16 jaar of ouder zijn, en 
dus wel seksueel meerderjarig zijn, dat zij strafbaar worden gesteld indien ze 
seksuele handelingen uitvoeren met iemand die jonger is dan 16 jaar.  
Hier wordt in het spel over seksualiteit aandacht aan besteed aan de hand van 
kennisvragen.  

1.2.2 Seksueel misbruik 

Seksueel misbruik houdt “elke situatie” in “waarin iemand wordt gedwongen seksuele 
daden te ondergaan of uit te voeren” (www.sensoa.be).  
Het omvat elke soort van seksueel gericht gedrag (verbaal of non-verbaal, bewust of 
onbewust) dat als negatief, opgedrongen of als ongewenst wordt ervaren. Deze 
handelingen kunnen variëren van subtiele vernederingen (vb. aanraken van de 
borsten) tot gewelddadige handelingen (vb. verkrachting).  
Met het seksuele zelfbeschikkingsrecht als uitgangspunt, bepaalt de wet welke 
seksuele gedragingen strafbaar zijn. Men stelt dat enkel wanneer de partners een 
geldige toestemming kunnen geven, seks kan plaatsvinden. Als er sprake is van 
afgedwongen seksuele handelingen, ontbreekt deze toestemming en worden de 
seksuele handelingen strafbaar gesteld (www.sensoa.be).  
 
Sensoa (2009, p. 6) spreekt over seksueel misbruik wanneer: 

- “er duidelijk geen toestemming is van één van de betrokkenen”; 
- “seksueel gedrag duidelijk wordt afgedwongen of opgedrongen door middel 

van geweld, dreiging, chantage,…”; 
- “er duidelijk een groot leeftijdsverschil of machtsonevenwicht is tussen de 

betrokkenen”. 

In de strafwet wordt er over volgende strafbare gedragingen gesproken: 

- Aanranding van de eerbaarheid: dit is aanranding zonder penetratie. Een 
voorbeeld hiervan is gedwongen worden naar porno te kijken (altijd strafbaar 
onder de 16 jaar); 

- Verkrachting: seksuele handelingen met penetratie zonder toestemming. 
Bijvoorbeeld het binnendringen van de anus met de vingers; 

- Ongewenst seksueel gedrag op school: alle (non-)verbale of lichamelijke 
gedragingen van seksuele aard die afbreuk doen aan de waardigheid van het 
slachtoffer; 

http://www.jeugdenseksualiteit.be/
http://www.sensoa.be/
http://www.sensoa.be/


 

40 
 

- Incest: seksuele handelingen van een minderjarige met een bloedverwant in 
opgaande lijn (vb. ouders-grootouders-siblings10). De leeftijdsgrens is hier 
opgetrokken tot 18 jaar om de jongeren van 16 jaar nog te beschermen. Ook 
personen die de voogdij dragen over de jongere vallen hieronder; 

- Gedwongen prostitutie: elke situatie waarbij het slachtoffer gedwongen 
seksuele handelingen moet stellen bij anderen (www.sensoa.be). 

Het aspect „seksueel misbruik‟ wordt door de meisjes aangegeven in de enquête als 
aspect dat hen het meeste aanspreekt (zie bijlage 2). De meisjes komen uit een POS 
en zijn mogelijk al in aanraking gekomen met seksueel misbruik. In de vorm van 
kennisvragen zal dit aspect aan bod komen in het spel over seksualiteit. Zo wordt de 
meisjes kennis verschaft over wat seksueel misbruik is, op welke manieren het kan 
voorkomen, welke seksueel gedragingen strafbaar zijn en waarop de wet zich 
baseert opdat seksueel gedrag strafbaar is. 

1.2.3 Abortus 

Sinds 3 april 1990 is abortus geliberaliseerd, maar er worden voorwaarden aan 
gesteld, deze zijn: 

- De persoon die een abortus wil laten uitvoeren moet zich bevinden in een 
noodtoestand. 

- De termijn waarbinnen de abortus moet gebeuren, deze moet namelijk 
plaatsvinden voor de 12de week na de bevruchting. Na de termijn van 12 
weken kan er enkel een abortus worden uitgevoerd indien het voltooien van 
de zwangerschap een ernstig gevaar inhoudt voor de gezondheid van de 
vrouw of het kind een ernstige aandoening heeft.  

- De eerste consultatie en de ingreep moet verricht worden door een 
geneesheer in een inrichting voor gezondheidszorg, dit kan een 
abortuscentrum zijn of een ziekenhuis waar abortushulpverlening wordt 
aangeboden. Deze inrichting dient over een voorlichtingsdienst te beschikken 
waar de zwangere vrouw hulp en raad kan verkrijgen omtrent diensten en 
middelen waar de vrouw een beroep op kan doen ingeval van problemen 
(hetzij maatschappelijk en/of psychologisch) die door haar toestand zijn 
ontstaan. Verder biedt deze voorlichtingsdienst inlichtingen over de 
mogelijkheden om het kind dat geboren wordt te laten adopteren. Aan de 
inrichting moet er ook een multidisciplinair team zijn die de vrouw begeleidt.  

- Tussen de eerste consultatie en de uitvoering van de abortus is een verplichte 
wachttijd van zes dagen (Denissen, 2009). 

De kosten van abortus worden laag gehouden opdat de jongere een abortus kan 
laten uitvoeren zonder dat de familie daarvan op de hoogte is. 
Een abortus kan op twee manieren worden uitgevoerd: door middel van een 
abortuspil (vergelijkbaar met de noodpil) of met een zuigcurettage (de embryo wordt 
verwijderd doordat de baarmoeder wordt leeggezogen). Iemand die zwanger is kan 
zelf beslissen of ze abortus wil laten uitvoeren. Er is hier van niemand goedkeuring 
nodig, maar de kans bestaat wel dat de omgeving druk uitoefent 
(www.jeugdenseksualiteit.be). 
 

                                            
10

 Siblings: broers of zussen van het slachtoffer. 

http://www.sensoa.be/
http://www.jeugdenseksualiteit.be/
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Het thema abortus is tijdens het Internationaal Studieproject ter sprake gekomen in 
het begeleidingscentrum Timon, waarbij er werd ingegaan op het beroepsgeheim. 
Hier werd verteld dat als zij een meisje hebben dat abortus heeft gepleegd en dit 
geheim wil houden, ze verplicht zijn die wens te respecteren en te zwijgen. Ook in 
leefgroep Jonathan geldt het beroepsgeheim, indien er een meisje abortus heeft 
gepleegd valt dit onder het medisch beroepsgeheim en mag, als het meisje dit niet 
wil, de begeleiding niets zeggen. Er wordt dan samen met het meisje gekeken hoe 
deze situatie verhelderd kan worden naar de ouders toe maar het meisje heeft hierin 
het laatste woord (zie bijlage 3). 
 
Het merendeel van de meisjes van leefgroep Jonathan heeft in de enquête 
aangeduid dat het aspect zwangerschap hen aanspreekt (zie bijlage 2). „Abortus‟ is 
een onderwerp dat gerelateerd is aan zwangerschap. Indien een meisje van de 
leefgroep zwanger zou worden, kan er een abortus worden overwogen. In leefgroep 
Jonathan is het voorgekomen dat een meisje een abortus heeft laten uitvoeren. De 
begeleiding van de leefgroep geeft aan dat het een gevoelig onderwerp is en vraagt 
hier niet over uit te wijden in de spelen (E. Rackels & T. Swerts, begeleiders bij VZW 
Huize Sint-Vincentius leefgroep Jonathan, persoonlijke communicatie, 27 september 
2010). In het spel over seksualiteit komt „abortus‟ niet aan bod, maar wordt er wel 
dieper ingegaan op zwangerschap.    

1.3 Maatschappijbeeld 

Sinds de jaren ‟60 is er een seksuele bevrijdingsstrijd aan de gang die de taboes 
doorbreekt en zorgt voor een grondige herwaardering van seksualiteit. Seksualiteit 
wordt nu gezien als een menselijke basisbehoefte en breekt met de goddelijke en 
natuurlijke zedenwetten. Het wordt beschouwd als een waarde op zich en geldt als 
middel waarmee de kwaliteit en de toekomstkansen van een relatie worden getoetst. 
Mensen krijgen door de waardeverhoging meer keuzevrijheid inzake voortplanting, 
partnerkeuze, wanneer men seks heeft, enzovoort. Ondanks het feit dat de positie 
van de kerk is ondermijnd door de seksuele revolutie blijft er toch een spirituele kant 
aan seksualiteit. Zo gebruiken sommige mensen seks als manier om boven zichzelf 
uit te stijgen en één te worden met hun ultieme levensvervulling. Het genieten van 
seks wordt een verlangen op zich (Couwenberg, 2005).  
 
Het maatschappelijk beeld over seksualiteit is serieus verschoven. Er is een evolutie 
op te merken van het seksueel getint gedrag in de media. In bijna elk tijdschrift dat 
men opendoet vindt men wel iets seksgerelateerd en ook op de radio en televisie 
komt het aan bod. Hierdoor ontstaat er meer openheid over seksualiteit en verwante 
onderwerpen zoals abortus, homoseksualiteit, enzovoort. Er wordt ook steeds meer 
gewerkt aan seksuele voorlichting (Trommelmans, 2006). 
 
Doordat het thema seksualiteit in onze cultuur tegenwoordig meer en meer uit de 
taboesfeer verdwijnt, is het makkelijker om hierover te praten. In leefgroep Jonathan 
merkt de begeleiding dat er toch nog een zekere drempel is. Het spel rond 
seksualiteit heeft tot doel op een laagdrempelige manier het thema aan bod te laten 
komen. Vooral de stellingen en doe-opdrachten leveren hier een bijdrage aan. De 
stellingen geven alle meisjes de kans om hun mening te vormen en te uiten, de 
doe-opdrachten maken het spel attractief. Op beide manieren wordt de sfeer losser 
en gemoedelijker.  
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1.3.1 Jongeren en seksualiteit 

In de huidige maatschappij wordt een ander gedrag gevraagd van jongeren in 
tegenstelling tot vroeger. Zo is er tegenwoordig bijvoorbeeld een verseksualiseerde 
samenleving. Zoals hierboven (zie paragraaf 1.3) al besproken is, komt seksualiteit in 
het dagdagelijkse leven voor. Er wordt over gepraat op de radio, televisie, enzovoort. 
Jongeren moeten sneller volwassen worden en er wordt van hen verwacht dat ze 
overal hun eigen weg in zoeken, dat ze zelfstandig zijn. Dit alles heeft invloed op de 
manier waarop jongeren moeten leren omgaan met hun seksuele gevoelens en 
verlangens. Vele jongeren zetten hun gevoelens en verlangens op jonge leeftijd om 
in daden. Er wordt gesteld dat de leeftijd jonger is dan ongeveer tien jaar geleden. 
Desondanks hechten nog vele jongeren belang aan waarden en normen. Het is niet 
zo dat de jongeren losbandig hun seksualiteit gaan verkennen. Meestal hangt dit nog 
samen met een relatie (Kohnstamm, et al., 2010). 

1.3.2 Jongeren en homoseksualiteit 

Het maatschappelijke klimaat maakt dat homoseksuele jongeren meer aanvaard 
worden, maar dat zelfaanvaarding niet makkelijk gaat. De jongeren maken een 
bewustwordingsproces door, maar doen dit niet alleen. De hele familie kan mee 
lijden onder dat proces waardoor het proces onder druk komt te staan. 
De outing van de geaardheid noemt men „coming-out‟, doordat het zich afspeelt in 
een heteroseksuele maatschappij. Vele homoseksuele jongeren zijn genoodzaakt 
zich te richten tot de volwassen homoseksuele wereld. Het ontbreekt hen aan een 
veilige plaats waar zij onder leeftijdsgenoten hun homoseksuele identiteit vorm 
kunnen geven door te experimenten met rollen, patronen, gedragingen, enzovoort. 
De maatschappij kenmerkt zich door een dualiteit tussen een grotere openheid 
(vb. adoptie, huwelijk, enzovoort) enerzijds en door intolerantie wanneer het de 
individuen binnen deze maatschappij betreft anderzijds. Deze dualiteit, alsmede de 
heteroseksuele gerichtheid in de samenleving, heeft tot gevolg dat homoseksuele 
jongeren moeten kunnen omgaan met afwijzing, geheimhouding, discriminatie, 
onbegrip, vijandigheid, enzovoort (Nijs, 2004). 
 
In leefgroep Jonathan kan gesteld worden dat de meisjes, op het tijdstip van het 
afnemen van de enquête, een zekere openheid hebben ten aanzien van 
homoseksuele mensen en hun rechten. Ze zijn het unaniem eens dat 
homoseksuelen mogen trouwen en kinderen mogen opvoeden (zie bijlage 2).  

2 MIDDELENGEBRUIK 

2.1 Definitie 

“De term drugs is een verzamelnaam voor een brede waaier van stoffen die invloed 
hebben op de geest” (www.drugsinbeweging.be). Het gebruik van de stoffen heeft 
als doel de gevoelens, de waarnemingen en het bewustzijn van de gebruiker te 
beïnvloeden. De uitwerking en kans op afhankelijkheid verschilt voor elk middel, zo 
kunnen de verschillende middelen worden onderverdeeld in drie groepen gebaseerd 
op hun effecten (www.drugsinbeweging.be).  
 
 
 

http://www.drugsinbeweging.be/
http://www.drugsinbeweging.be/
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Deze groepen zijn: 

- Opwekkende of stimulerende middelen zoals bijvoorbeeld cafeïne, nicotine, 
amfetamines en cocaïne; 

- Dempende of verdovende middelen zoals bijvoorbeeld alcohol, slaap – en 
kalmeringsmiddelen en heroïne; 

- Bewustzijnsveranderende of hallucinogene middelen zoals bijvoorbeeld 
cannabis en LSD (www.drugsinbeweging.be). 

Naast deze drie opdelingen zijn er nog twee soorten middelengebruik die buiten deze 
klassieke indeling vallen en daarom als aparte groep worden beschouwd, namelijk: 

- Vluchtige snuifmiddelen zoals bijvoorbeeld lijmen en verdunners, die 
naargelang de dosis, een bewustzijnsveranderend of verdovend effect kunnen 
hebben; 

- XTC en aanverwante middelen die zowel een opwekkende als 
bewustzijnsveranderde werking kunnen hebben (www.drugsinbeweging.be).  

De gevolgen van middelengebruik zijn afhankelijk van de frequentie en de kwantiteit 
van het gebruik van de stoffen. Eenmaal deze middelen gebruiken impliceert niet dat 
men verslaafd wordt of dat er sprake is van misbruik. Wel is het zo dat 
middelengebruik kan leiden tot afhankelijkheid (verslaving). Dit heeft te maken met 
hoe frequent men de middelen gebruikt. Zo is men bijvoorbeeld niet verslaafd na het 
roken van één sigaret, maar kan verslaving optreden wanneer het regelmatiger 
gebruikt wordt. Wat betreft de kwantiteit kan bijvoorbeeld een grote hoeveelheid 
alcohol een alcoholvergiftiging tot gevolg hebben. Een ander voorbeeld is wanneer 
men onder invloed van alcohol autorijdt er een ongeluk kan gebeuren. Hiermee wordt 
geschetst dat de hoeveelheid aan stoffen die men gebruikt, grote gevolgen met zich 
kan meebrengen. Naast deze risico‟s kan het gebruik van legale of illegale middelen 
ook juridische (zie paragraaf 2.2), sociale en financiële gevolgen hebben of 
gezondheidsproblemen, relatieproblemen en meningsverschillen veroorzaken, 
enzovoort. Zo onderscheidt men vier manieren waarop middelen gebruikt kunnen 
worden, namelijk het experimenteren en het af en toe gebruiken, regelmatig gebruik, 
te veel gebruik en misbruik of afhankelijkheid (verslaafd). De grens tussen deze vier 
manieren is niet altijd even duidelijk. Meestal heeft de gebruiker geen zicht op zijn 
eigen gebruik (www.druglijn.be). 

2.2 Wettelijk kader 

2.2.1 Wetgeving over roken 

De wetgeving over roken wordt besproken, omdat de meisjes van leefgroep 
Jonathan bijna allemaal roken. In VZW Huize Sint-Vincentius leefgroep Jonathan is 
er een huisregel in verband met het roken. Deze regel stelt dat er in huis niet gerookt 
mag worden. Er mag enkel op bepaalde tijdstippen op de parking gerookt worden 
(“Leefgroep Jonathan”, z.d.). Deze regel is opgesteld omdat de wetgeving 
voorzieningen hiertoe dwingt. Het is een openbaar gebouw en de wetgeving 
(Koninklijk Besluit van 13 december 2005) verbiedt het roken op openbare plaatsen. 
Dit houdt in dat het verboden is te roken in gesloten plaatsen die voor het publiek 
toegankelijk zijn. In het bijzonder worden voorzieningen bedoeld waar kinderen of 
schoolgaande jongeren onthaald of ondergebracht worden.  

http://www.drugsinbeweging.be/
http://www.drugsinbeweging.be/
http://www.druglijn.be/
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Aan de ingang van elk gebouw moeten verbodstekens worden opgehangen zodat 
iedereen ervan op de hoogte is. Ook wordt het verkopen van sigaretten of tabak aan 
jongeren onder de 16 jaar verboden (www.drugsinbeweging.be). 
Voor de begeleiding van leefgroep Jonathan is deze regel een manier om toezicht te 
houden op het gebruik en worden de rookmomenten beperkt (E. Rackels & 
T. Swerts, begeleiders bij VZW Huize Sint-Vincentius leefgroep Jonathan, 
persoonlijke communicatie, 7 december 2010). 

2.2.2 Wetgeving over alcohol 

Sedert de wet van 31 december 2009 is er een wijziging in de leeftijdsgrens bij het 
verkopen en schenken van alcohol aan minderjarigen. Deze wet zegt dat het 
verboden is om alcohol te schenken en verkopen aan jongeren onder de 16 jaar. Met 
alcohol verwijst men naar alle alcoholhoudende dranken van 0,5%vol., bijvoorbeeld 
bier, wijn, enzovoort. Wanneer het gaat over het verkopen, schenken of aanbieden 
van sterke dranken zegt de wet van 28 december 1983 dat het verboden is voor 
jongeren onder 18 jaar. Dit wil zeggen dat men aan jongeren onder de 18 jaar geen 
sterke drank mag schenken of gratis aanbieden in drankgelegenheden en geen 
sterke drank mag gekocht worden. Onder sterke drank verstaat de wet alle 
alcoholhoudende drank met meer dan 1,2% vol. (vb. Whisky, Wodka, enzovoort) 
(www.vad.be).  
 
In leefgroep Jonathan is er een huisregel opgesteld rond het gebruik van alcohol. 
Deze regel stelt dat er in de voorziening meisjes onder de 16 jaar geen alcohol 
mogen drinken. De meisjes mogen ook niet dronken of onder invloed aankomen in 
de leefgroep na bijvoorbeeld een weekend of avond uit (“Leefgroep Jonathan”, z.d.). 

2.2.3 Wetgeving over illegale drugs  

2.2.3.1 Minderjarigen die illegale drugs bezitten en/of gebruiken 

Wanneer een minderjarige (jonger dan 18) wordt betrapt met drugs maakt de politie 
een proces verbaal op en bezorgt dit aan het (jeugd)parket, ook de ouders worden 
verwittigd. Het is dan het (jeugd)parket die beslist wat er gebeurt met de jongere 
(www.drugsinbeweging.be). Zo zijn er verschillende maatregelen die genomen 
kunnen worden: 

- Waarschuwingsoproeping, 
- Bemiddelingsvoorstel11, 
- Ouderstage voorstellen, 
- Seponering12 (www.drugsinbeweging.be). 

De minderjarige is niet verplicht om in te gaan op de voorstellen van het parket. De 
jongere kan er dus voor kiezen om zijn zaak door de Jeugdrechter te laten 
beoordelen. Als het parket toch wil overgaan tot vervolging dan moeten er voldoende 
bewijzen aanwezig zijn.  

                                            
11

 Bemiddelingsvoorstel: dit betekent dat er overleg plaats vindt tussen de minderjarige, de ouder, het 
slachtoffer en een neutrale bemiddelaar. Het herstel is meestal symbolisch (bijvoorbeeld een brief 
schrijven met verontschuldiging). Omdat er sprake moet zijn van een slachtoffer komt deze maatregel 
amper voor bij drugmisdrijven. 
12

 Seponering: het dossier klasseren zonder gevolg. 

http://www.drugsinbeweging.be/
http://www.drugsinbeweging.be/
http://www.drugsinbeweging.be/


 

45 
 

Indien er voldoende bewijzen zijn kan de Jeugdrechter een maatregel uitspreken, 
namelijk plaatsing onder toezicht of plaatsing in een  voorziening. Een volgende stap 
kan zijn dat de Jeugdrechter bij voldoende ernstige bewijzen de jongere dagvaardt. 
Wanneer er sprake is van een dagvaarding kan de Jeugdrechter een 
jeugdbeschermingsmaatregel nemen. Deze maatregel kan steeds worden gewijzigd, 
ingetrokken of verlengd (www.drugsinbeweging.be). 

2.2.3.2 Meerderjarigen die cannabis bezitten en/of gebruiken 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen cannabis en andere illegale drugs. Bij 
vaststelling van een kleine hoeveelheid cannabis (maximum drie gram) zal er een 
vereenvoudigd proces verbaal opgesteld worden en wordt de jongere er aan 
herinnerd dat cannabis verboden is (www.drugsinbeweging.be).  
 
Er wordt een proces verbaal opgesteld wanneer de openbare orde versoord wordt, in 
enkele specifieke gevallen en als er verzwarende omstandigheden zijn. Deze 
verzwarende omstandigheden zijn: 

- Het plegen van misdrijven ten aanzien van minderjarigen, waaronder het 
gebruiken of het verhandelen van cannabis in aanwezigheid van 
minderjarigen en/of minderjarigen aanzetten tot cannabisbezit of -gebruik; 

- Lid zijn van een „vereniging‟ die drugs levert (drugs dealen); 
- Het door cannabisgebruik bij anderen, veroorzaken van een ongeneeslijke 

ziekte, blijvende arbeidsongeschiktheid, verlies van een orgaan, zware 
verminking of de dood (www.drugsinbeweging.be). 

Sinds de nieuwe wet van juni 2003 wordt de klemtoon niet meer gelegd op een 
bestraffing, maar eerder op de hulpverlening, het parket beschikt over verschillende 
mogelijkheden die ze kan gebruiken als ze een proces verbaal ontvangt, namelijk: 

- Seponering, 
- Minnelijke schikking13, 
- Pretoriaanse probatie14, 
- Doorverwijzing naar de correctionele rechtbank15 (www.drugsinbeweging.be). 

Is er sprake van een verzwarende omstandigheid dan blijven de bepalingen van de 
wet van 24 februari 1921 gelden. Dit houdt dan een geldboete en/of gevangenisstraf 
in. Als de jongere zelf cannabis invoert, vervoert of aanschaft voor niet persoonlijk 
gebruik, geldt nu ook een strafverzwaring en spreekt de rechtbank steeds een 
geldboete en gevangenisstraf uit (www.drugsinbeweging.be). 

2.2.3.3 Meerderjarigen die andere illegale drugs bezitten en/of gebruiken 

Als de jongere in het bezit is van en/of andere illegale drugs gebruikt dan cannabis 
wordt het proces verbaal altijd doorgestuurd naar het parket. Er kunnen dan dezelfde 
maatregelen genomen worden als die beschreven staan bij cannabisgebruik (zie 
paragraaf 2.2.3.2). Ook hier ligt de klemtoon op de hulpverlening en niet op het 
bestraffen van de jongere. 

                                            
13

 Minnelijke schikking: de jongere moet een geldsom betalen en dan vervalt het strafblad.  
14

 Pretoriaanse probatie: Er worden voorwaarden opgesteld voor de jongere waaraan hij moet 
voldoen.  
15

 Doorverwijzen naar correctionele rechtbank: wordt altijd gedaan bij persoonlijk gebruik.  

http://www.drugsinbeweging.be/
http://www.drugsinbeweging.be/
http://www.drugsinbeweging.be/
http://www.drugsinbeweging.be/
http://www.drugsinbeweging.be/
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Indien de zaak door het parket wordt doorverwezen naar de correctionele rechtbank 
(volwassen strafrecht) dan geldt er wel een verschil, namelijk geldboete en 
gevangenisstraf (wet van 24 februari 1921) (www.drugsinbeweging.be). 
 
In de leefgroep is er een huisregel opgesteld omtrent druggebruik waarin staat dat 
het bezitten en gebruiken van drugs niet is toegelaten. Indien er een vermoeden is 
van druggebruik wordt het betreffende meisje doorverwezen naar de huisarts voor 
een urinetest. Ook de ouders worden op de hoogte gesteld, door de begeleiding of 
door het meisje zelf (“Leefgroep Jonathan”, z.d.). Deze procedure wordt bij de intake 
uitgelegd. Er wordt ook samen met de meisjes gekeken hoe het probleem aangepakt 
kan worden (E. Rackels & T. Swerts, begeleiders bij VZW Huize Sint-Vincentius 
leefgroep Jonathan, persoonlijke communicatie, 7 december 2010). 

2.3 Maatschappijbeeld 

Bepaalde jongeren zien uitgaan en middelengebruik als een vrijetijdsbesteding. Deze 
jongeren zullen een positieve functie toekennen aan hun gebruik. De belangrijkste 
functie is ontspanning. Het zorgt er ook voor dat de jongeren beter met elkaar 
kunnen omgaan, zo zullen ze communicatief meer durven (vb. gaan praten met een 
meisje waar ze verliefd op zijn). De druk van de maatschappij kan zo groot zijn dat 
deze jongeren middelen gebruiken om met deze spanning te kunnen omgaan 
(Decorte, 2005). 
 
Drugs zijn inmiddels niet meer weg te denken uit de maatschappij en de 
jeugdcultuur. Door middel van onderzoek heeft men bewezen dat meisjes minder 
drugs gebruiken dan jongens en dat de meeste jongeren geen partydrugs16 
gebruiken. Bovendien gaat drugs vervelen, de kick wordt steeds minder. Sommigen 
gaan verder experimenteren met andere drugs, maar de meerderheid gaat het 
rustiger aan doen. Drugs wordt dus nog steeds gebruikt, maar de jongeren beseffen 
dat zij uiteindelijk een keuze zullen moeten maken en de meeste kiezen dan voor de 
wereld van werk en gezin. De prestatiemaatschappij heeft een grote behoefte 
gecreëerd aan het ervaren van een roes, jongeren moeten keuzes maken (Giesen, 
1999). 

3 ASSERTIVITEIT 

3.1 Definitie 

Assertiviteit heeft allereerst te maken met respect. Men moet respect hebben voor de 
eigen mening en gevoelens die men heeft omtrent gebeurtenissen en handelingen 
van anderen om vervolgens open te staan voor de meningen van anderen. Zo kan 
men ook vertrouwen krijgen in zichzelf, rustig blijven bij stressgebeurtenissen en kan 
men zijn eigen mening en gevoelens uiten. 
Als tweede betekent dit dat men vrijmoedig is, men verantwoordelijk is voor zijn 
eigen gedrag en dat men zelf bepaalt welk gedrag men goed of slecht vindt. Hier is 
het belangrijk dat men zichzelf accepteert en open staat voor de feedback van 
anderen om als persoon te kunnen groeien (Uyttebroek, 2006). 
 

                                            
16

 Partydrugs zijn middelen om wakker te blijven en een kortdurende roes te ervaren. 

http://www.drugsinbeweging.be/
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Omtrent het opkomen voor zichzelf kan men gedragingen aannemen die 
ondergebracht worden in drie vormen, namelijk: 

- sub-assertief gedrag: men durft niet voor zichzelf op te komen, durft zijn 
mening niet te uiten en men is bang voor conflicten; 

- assertief gedrag: men komt op voor zichzelf, uit zijn mening en staat open 
voor de meningen van anderen; 

- agressief gedrag: men vindt zichzelf beter dan anderen, men domineert en 
reageert kwaad op feedback van anderen (Uyttebroek, 2006). 

De onderwerpen die in de enquêtes worden aangegeven door de meisjes zijn het 
opkomen voor zichzelf, het uiten van de eigen mening en „neen‟ durven zeggen 
(eigen grenzen stellen) (zie bijlage 2). In leefgroep Jonathan stelt het probleem dat 
de meisjes niet weten hoe ze op een juiste manier voor zichzelf kunnen opkomen en 
assertief kunnen zijn (E. Rackels & T. Swerts, begeleiders bij VZW Huize 
Sint-Vincentius leefgroep Jonathan, persoonlijke communicatie, 27 september 2010). 
Het spel rond assertiviteit is een methodiek om de meisjes te sturen in deze sociale 
vaardigheid. 

3.2 Wettelijk kader 

Het wettelijk kader omtrent assertiviteit wordt toegespitst op verwante onderwerpen 
die in bepaalde artikels van het Internationaal Verdrag Inzake de Rechten van het 
Kind (IVRK) zijn opgenomen. Wanneer in volgende paragrafen gesproken wordt over 
de artikels 12, 13 en 14 heeft dit altijd betrekking op artikels uit het IVRK. Net zoals in 
voorgaande gedeeltes zijn deze onderwerpen gekozen op basis van de afgenomen 
enquête in leefgroep Jonathan. De artikels sluiten aan bij „het opkomen voor zichzelf‟ 
en „het uiten van de eigen mening‟.  

3.2.1 Artikel 12: mening van de jongere 

Artikel 12 van het IVRK is “het recht van het kind om zijn mening te kennen te geven 
en het recht op het feit dat er met deze mening rekening wordt gehouden in elke 
aangelegenheid of procedure die het kind betreft” (www.sociaalcultureel.be). Hierbij 
moet de jongere verzekerd worden dat hij zijn mening kan vormen en uiten bij 
aangelegenheden die bij hem van toepassing zijn en die overeenstemmen met zijn 
leeftijd en rijpheid (vb. een jongere van 17 jaar die zijn mening mag geven over zijn 
uitgaansleven) (www.sociaalcultureel.be). 
In leefgroep Jonathan wordt rekening gehouden met de mening van de meisjes. Zo 
bepalen zij mee wat er wordt opgenomen in het handelingsplan (vb. doelstellingen). 
Dat de meisjes inspraak krijgen betekent niet dat zij beslissen over wat er wel of niet 
wordt opgenomen of veranderd in het handelingsplan. Als een meisje het niet eens is 
met bepaalde informatie dan mag zij daarover een aantekening maken in het 
handelingsplan en wordt dit doorgestuurd naar het Comité Bijzondere Jeugdzorg of 
de Jeugdrechtbank (zie hoofdstuk 2, paragrafen 2 en 3).  

3.2.2 Artikel 13: vrijheid van meningsuiting 

Artikel 13 van het IVRK houdt in dat de jongere het recht heeft informatie te 
verkrijgen of door te geven en zijn mening te uiten, behalve als dit de rechten van 
anderen schendt.  

http://www.sociaalcultureel.be/
http://www.sociaalcultureel.be/
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De jongere mag hier in alle mogelijke vormen (mondeling, schriftelijk, via kunst, 
enzovoort) zijn mening uiten en dit ongeacht de landsgrenzen (vb. als men op 
vakantie gaat in China, mag men ook zijn mening uiten over kunst) 
(www.kinderrechtencommissariaat.be). 

3.2.3 Artikel 14: vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst 

Artikel 14 van het IVRK is “het recht van de jongere op vrijheid van gedachte, 
geweten en godsdienst, onderworpen aan de passende leiding van de ouders en aan 
de nationale wetten” (www.sociaalcultureel.be). De jongere mag dus eigen 
gedachten ontwikkelen omtrent ideeën en deze uiten. Van de begeleidende persoon 
wordt verwacht dat men de jongere stuurt in dit proces (zie hoofdstuk 5, paragraaf 
2.2.1) (www.kinderrechtencommissariaat.be).  

3.3 Maatschappijbeeld 

Tijdens het moderniseren van de huidige maatschappij zijn de pedagogische relaties 
veranderd. Vaak gaan de jongeren minder formeel om met ouders, docenten, 
enzovoort. Jongeren zijn aan minder strikte regels onderworpen, desondanks wordt 
er van hen verwacht dat ze meer verantwoordelijkheid gaan dragen. In de jaren ‟90 
ging men van een bevelshuishouding naar een onderhandelingshuishouding. Deze 
overgang betekent dat de ouders niet zomaar hun jongeren gaan opleggen wat ze 
moeten doen (vb. studierichting kiezen voor de jongeren), maar dat ze in overleg met 
de jongeren keuzes gaan maken. Jongeren hebben een positie verworven in het 
gezin. Van de jongeren wordt verwacht dat zij zich gedragen als een medeburger en 
dat ze sneller mondig zijn. Deze mondigheid wordt gebruikt om hun wensen en 
behoeften uit te drukken. Er wordt ook de verwachting gesteld dat de jongeren 
sneller zelfstandig zijn, dit loopt niet altijd makkelijk. Naarmate jongeren opgevoed 
worden richting zelfstandigheid en er meer onderhandeld wordt in het gezin, 
verandert de betekenis van het „opvoeden‟. De ouders krijgen steeds meer de rol van 
adviseurs opgelegd. Jongeren zien hun leven als een keuzeproces. Ze mogen zelf 
hun keuzes maken terwijl de ouders adviseren en ze krijgen de kansen om fouten te 
maken (zie hoofdstuk 5, paragraaf 2.2.1) (Kohnstamm, et al., 2010). 

4 CULTURELE DIVERSITEIT 

4.1 Definitie 

Culturele diversiteit verwijst naar de verscheidenheid onder de mensen als een 
gevolg van een verschil in hun cultuur. Verschillen kunnen hier religie, waarden en 
normen, culturele gewoonten, financiële diversiteit, enzovoort betekenen. Culturele 
diversiteit kan ook verwijzen naar een gemeenschappelijkheid want er is maar één 
samenleving. Bij mensen zijn er ook gemeenschappelijke kenmerken (vb. zowel in 
Oost- als West-Europa wonen er blanken, maar toch hebben ze een andere culturele 
achtergrond). Zowel de gelijkenissen als de verschillen tussen mensen kunnen als 
waardevol worden beschouwd (Linnenbank  & Speelman-Tjoeng, 2009). 
 
Racisme betekent dat men vooroordelen heeft over een persoon op grond van 
huidskleur of afkomst. Het gaat niet alleen om het idee dat een groep personen 
„anders‟ is en daardoor ongelijk behandeld wordt, men vindt dat die groep personen 
minder waard is.  

http://www.kinderrechtencommissariaat.be/
http://www.sociaalcultureel.be/
http://www.kinderrechtencommissariaat.be/
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Racisme kan men op verschillende manieren tegenkomen, bijvoorbeeld vervelende 
opmerkingen geven op straat, in de klas, scheldpartijen, geweld gebruiken, 
enzovoort (“Vlaams InformatiePunt Jeugd VZW”, 2009).  
 
Verband houdend met diversiteit is er uit de enquête naar voren gekomen dat 
discriminatie, seksuele geaardheid, nationaliteit en kansarmoede de meisjes 
aanspreekt, deze aspecten zijn vaak aangevinkt in de enquête (zie bijlage 2). 
Momenteel komen er in de leefgroep ook verschillende culturen voor, namelijk 
meisjes afkomstig uit België, Nederland en Rwanda (E. Rackels & T. Swerts, 
begeleiders bij VZW Huize Sint-Vincentius leefgroep Jonathan, persoonlijke 
communicatie, 26 december 2010). Er worden in het spel rond diversiteit zowel 
kennisvragen, stellingen als doe-opdrachten gebruikt om hierop in te spelen. Op die 
manier wordt hen kennis bijgebracht zoals bijvoorbeeld wat diversiteit is en wordt er 
met de meisjes gediscussieerd en geredeneerd aan de hand van de stellingen. 
Wanneer de meisjes bijvoorbeeld een andere cultuur moeten uitbeelden worden ze 
zich bewust van kenmerken die de andere cultuur typeren. 

4.2 Wettelijk kader 

België heeft sinds 30 juli 1981 een antiracismewet. Deze wet heet ook “de wet tot 
bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie17 ingegeven daden”. In dit deel 
zal er enkel gesproken worden over de antiracismewet (www.diversiteit.be).  
 
In de antiracismewet zijn al veel aanpassingen gedaan. Zo werd in 1994 de definitie 
van discriminatie aan de wet toegevoegd en een specifiek artikel dat gaat over 
racisme op de werkvloer. Deze wet was belangrijk in de strijd tegen racisme. 
Er werd een verzwaring ingevoerd van de straffen die gelden bij een misdrijf dat van 
racistische aard is. Ook kwam er een burgerlijke procedure die discriminatie 
onmiddellijk kan stopzetten als er bijkomende bewijzen worden aangedragen via 
situatie- en praktijkschetsen (www.diversiteit.be). 
Op 25 februari 2003 werd het begrip „discriminatie‟ verder gedefinieerd. Er wordt nu 
gesproken over twee soorten discriminatie, directe en indirecte. Directe discriminatie 
houdt in dat de discriminatie rechtstreeks gebaseerd is op iemand zijn geslacht, 
religie, afkomst, enzovoort. Wanneer men spreekt van indirecte discriminatie wordt 
hiermee bedoeld dat iemand een handeling gaat stellen die een schadelijke weerslag 
kan hebben op de persoon waartegen de handeling is gericht. Ook wordt er apart 
gesproken over discriminatie ten aanzien van personen met een handicap. Dit 
wanneer er geen aanpassingen worden gedaan waardoor de belasting van een 
handicap stijgt (vb. geen helling aanbrengen bij een openbaar gebouw dat trappen 
bezit om binnen te gaan) (www.fevlado.be) .  
 
Discriminatie houdt meer in dan enkel handelen tegen een persoon van een ander 
geslacht, andere afkomst, enzovoort. Het houdt ook pesterijen in en elke 
handelswijze waarin een opdracht wordt gegeven een persoon, groep of 
gemeenschap buiten te sluiten. Pesterijen zijn discriminatie vanaf het moment dat er 
sprake is van ongewenst gedrag dat tot doel heeft de waardigheid van de persoon in 
kwestie aan te tasten door middel van het creëren van een onveilige omgeving 
(www.fevlado.be).  

                                            
17

 Xenofobie is een irrationele en/of obsessieve angst voor vreemdelingen en/of buitenlanders. 
Xenofobie wordt in het Nederlands ook wel vreemdelingenangst genoemd. 

http://www.diversiteit.be/
http://www.diversiteit.be/
http://www.fevlado.be/
http://www.fevlado.be/
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4.3 Maatschappijbeeld 

Cultuur heeft vooral te maken met de manier waarop mensen in de wereld staan, 
hoe ze er naar kijken en handelen. Het geheel van waarden, normen, overtuigingen, 
gewoontes en tradities zorgen ervoor dat cultuur vorm krijgt. Hierdoor krijgen 
personen een eigen referentiekader van waaruit men denkt, voelt en handelt. Het is 
dan ook vanzelfsprekend dat de cultuur waarin men leeft een grote impact kan 
hebben op het leven. Het referentiekader wordt versterkt door de gedeelde 
betekenissen die personen hebben over bijvoorbeeld geboorte, dood, relaties, 
geloof, opvoeding, seksualiteit, enzovoort (Grietens, Hellinckx & Vanderfaeillie, 
2005). 
 
Wanneer het referentiekader dat men kent bedreigd wordt door „iets vreemds‟ gaan 
de verschillen van anderen pas opvallen, bijvoorbeeld als men op vakantie gaat in 
een vreemd land. Door met verschillende culturen in contact te komen kan het zijn 
dat men deze culturen wil verkennen. Het kan ook zijn dat men door de confrontatie 
eerder angstig reageert op het leren kennen van een andere cultuur, bijvoorbeeld als 
een „vreemde‟ te dicht bij het eigen referentiekader komt. Doordat culturen steeds in 
interactie zijn met elkaar, veranderen en evolueren ze steeds, hierdoor “leeft” een 
cultuur waardoor er conflicten kunnen ontstaan. Die conflicten zijn niet onmiddellijk 
een nadeel, want daardoor kunnen culturen zichzelf vernieuwen of in stand houden 
(Grietens, et al., 2005). 

4.3.1 Diversiteit 

Diversiteit is de aanwezigheid van verschillen in een samenleving. Het toenemen van 
het aantal allochtonen verhoogt de diversiteit in onze maatschappij. Het is dan ieders  
taak om met die diversiteit om te gaan. Als men dit probeert zal men zien dat de 
omgang met anderen vaak beter zal verlopen. Wanneer het gaat over diversiteit, 
gaat het niet alleen over de verschillen tussen mensen, maar ook over de 
gelijkenissen die er zijn op verschillende vlakken (Grietens, et al., 2005). 
 
In de woonomgeving of op school kunnen de meisjes met allochtonen in aanraking 
komen. Zoals Grietens, et al. verwoordt is het aan de meisjes om hiermee om te 
gaan. Door middel van stellingen in het spel wordt hieraan gewerkt, zo kunnen de 
meisjes via discussies over de stellingen tot inzicht komen.  

4.3.2 Multiculturele samenleving 

Volgens Grietens, Hellinckx & Vanderfaeillie (2005) is er sprake van een 
multiculturele samenleving wanneer er meerdere culturen in dezelfde maatschappij 
voorkomen. Niet alleen in grote steden, maar zelfs kleinere gemeenten zijn 
tegenwoordig multicultureel. Het samenleven met andere culturen brengt 
verschillende gevoelens met zich mee. Enerzijds een gevoel waarbij men alle 
culturen gelijkwaardig stelt en respecteert, anderzijds het gevoel dat nieuwelingen 
zich horen aan te passen door middel van afstand te nemen van hun culturele 
eigenheid. 
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5 BESLUIT 

In dit hoofdstuk hebben we aan de hand van de resultaten van de enquêtes de vier 
thema‟s uitgewerkt. Bij deze uitwerking hebben we enkele kritische bedenkingen 
over ieder thema.  
 
Bij het thema seksualiteit stellen we de wetgeving seksuele meerderjarigheid in 
vraag over het feit dat jongeren seksueel meerderjarig zijn vanaf 16 jaar.  
We vinden als groep dat we niet zo zwart-wit naar de wet mogen kijken, kortom we 
mogen niet veralgemenen. Er zijn enerzijds jongeren die de gevolgen van 
seksualiteit kunnen inschatten en hier hun verantwoordelijkheid voor kunnen 
opnemen, anderzijds zijn er ook jongeren die niet voldoende in staat zijn voor 
zichzelf op te komen en nog beschermd moeten worden en dus de gevolgen minder 
kunnen inschatten.  
 
Een tweede bedenking die we maken gaat over de wetgeving abortus. Deze wet 
omschrijft dat abortus geliberaliseerd is mits er aan bepaalde voorwaarden wordt 
voldaan. Is dit niet het geval, is het uitvoeren van een abortus strafbaar. 
We stellen ons daarom de vraag waarom abortus niet gelegaliseerd wordt. 
 
In de maatschappij speelt seksualiteit een grote rol, dit merken we in de seksueel 
getinte reclames, televisieprogramma‟s, enzovoort. Dit heeft als gevolg dat het 
enerzijds zorgt voor openheid, anderzijds geeft dit een vertekend beeld weer.  
 
Rond het thema middelengebruik zijn we het eens met de wetgevingen rond roken, 
alcohol en drugs. We vinden het goed dat de leefgroep hiermee rekening houdt. 
 
Het thema assertiviteit maakt duidelijk dat jongeren meer inspraak hebben dan 
vroeger. Dit is een positieve evolutie waardoor de jongeren meer kunnen opkomen 
voor hun rechten. In leefgroep Jonathan komt dit tot uiting doordat de meisjes 
bijvoorbeeld inspraak hebben bij het opmaken van het handelingsplan, het opstellen 
van het weekmenu, enzovoort.  
 
Rond het thema diversiteit zijn we tevreden dat de antiracismewet bestaat. Hierdoor 
stellen we ons open voor andere culturen en andere mensen. Volgens ons draagt dit 
bij tot een grotere verdraagzaamheid. 
 
Tenslotte valt het ons op dat er veel veralgemeningen in de theorieën staan. Deze 
veralgemeningen moeten we genuanceerder opvatten want deze gelden niet voor 
alle jongeren. 
 
In dit hoofdstuk hebben we het maatschappelijk beeld enkele keren aangehaald. 
Hierin werd vermeld dat met de tijd het beeld over de jongeren verandert waardoor 
de aanpak van de ouders ook mee moet veranderen. Over deze aanpak willen we u 
als lezer laten kennismaken in het volgende hoofdstuk. 
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HOOFDSTUK 5: PEDAGOGISCHE AANPAK 

We besteden dit laatste hoofdstuk aan de pedagogische aanpak van ouders en 
hulpverleners naar adolescenten. Dit hoofdstuk vinden we enerzijds belangrijk om in 
ons projectboek op te nemen, omdat het voor de ouder en hulpverlener niet altijd 
even gemakkelijk is om met een adolescent om te gaan, anderzijds geeft dit 
hoofdstuk ons inzichten over hoe de begeleiding tijdens de spelen moet omgaan met 
de meisjes. In dit hoofdstuk zullen we spreken over „de hulpverlener‟ en „de ouder‟. 
Hiermee bedoelen we niet enkel één persoon, maar alle ouders en hulpverleners die 
met jongeren in contact komen. 
 
Als eerste onderdeel van dit hoofdstuk bespreken we kort welke 
opvoedingsvaardigheden van belang zijn in de omgang met adolescenten, omdat we 
u als lezer een beeld willen geven wat er van de ouder verwacht wordt om tot een 
goede opvoeding te kunnen komen.  
 
Als tweede onderdeel wordt opvoedingsondersteuning toegelicht waarin vermeld 
wordt dat empowerment in de hulpverlening belangrijk geacht wordt. We hebben 
hiervoor gekozen, omdat we het als groep belangrijk vinden om niet alleen te kijken 
naar de dingen die fout kunnen lopen in de opvoeding, maar ook om bewust te zijn 
van de krachten die de ouder heeft en hoe deze gehanteerd worden in de opvoeding. 
In dit hoofdstuk spitsen we ons toe op ondersteuning in de omgang met 
adolescenten. Hierbij wordt uitgelegd dat steunen, sturen, inspiratie en motivatie 
geven door de hulpverlener en ouder zeer belangrijk is. Daarom gaan we deze vier 
elementen ook in acht nemen gedurende het begeleiden van de spelen. We halen 
verder ook aan hoe adolescenten over zichzelf en anderen denken en hoe ze 
omgaan met weerstand. Deze achtergrond wordt meegegeven zodat de 
ouder/hulpverlener weet welke technieken gehanteerd kunnen worden in een situatie 
waarin weerstand ontstaat. We willen de hulpverlener en ouder een duidelijk beeld 
geven op welke manier ze het best kunnen spreken met adolescenten en welke 
fouten ze beter kunnen vermijden. Met deze kennis wordt rekening gehouden tijdens 
het begeleiden van de spelen. 
 
Als derde onderdeel van dit hoofdstuk wordt de begeleiding van de adolescent in een 
problematische opvoedingssituatie (POS) weergegeven waarbij het herstel van het 
gewone leven wordt omschreven. We hebben geopteerd om dit te bespreken, omdat 
we het belangrijk vinden dat men weet hoe om te gaan met de adolescent die uit huis 
wordt geplaatst en welke begeleidingsprincipes gehanteerd kunnen worden. Ook al 
bevindt de adolescent zich niet meer in een thuissituatie, toch vinden we het 
noodzakelijk dat er aandacht wordt besteed aan het gewone leven en het netwerk 
van de jongere.  
 
Als vierde en laatste onderdeel van dit hoofdstuk vinden we het interessant om 
enkele tips mee te geven aan de hulpverlener en ouder. De informatie die hieronder 
beschreven wordt, dient als achtergrond voor het begeleiden van de spelen.  
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1 OPVOEDINGSVAARDIGHEDEN 

Opvoedingsproblemen kunnen ontstaan door een onderling verschil in de 
pedagogische vraag (de noden van de jongere) en het pedagogisch antwoord (het 
aanbod van de ouder). Dit houdt in dat vraag en aanbod niet met elkaar 
overeenstemmen. Verschillende factoren kunnen aan de grondslag liggen, zowel 
kind- als ouderfactoren. Met betrekking tot de pedagogische aanpak is het 
onvoldoende bezitten van pedagogische vaardigheden van de ouder een risicofactor 
bij het ontstaan van opvoedingsproblemen. Hiermee wordt het belang benadrukt van 
pedagogische vaardigheden van de ouders met de aanpak van jongeren (Hellinckx, 
Grieten & Geeraert, 2002). Voor meer informatie kunnen we u verwijzen naar 
hoofdstuk 1, paragraaf 2.1.2. 
 
Jongeren krijgen in de verschillende ontwikkelingsfasen te maken met 
ontwikkelingsopgaven. Om deze ontwikkelingsopgaven optimaal te leren beheersen 
dient de ouder aan bepaalde opvoedingsvaardigheden te voldoen. Zo wordt er 
bijvoorbeeld in de adolescentieperiode verwacht dat de jongere zich losmaakt van de 
ouder (= ontwikkelingsopgave), waarbij de ouder de jongere steunt en ruimte geeft 
om doorheen deze ontwikkeling te gaan (= opvoedingsvaardigheid) 
(www.opvoedprofs.nl). Om ervoor te zorgen dat de jongere goed doorheen zijn 
ontwikkelingsopgaven gaat, moet de ouder de volgende opvoedingsvaardigheden 
tonen: 

- Het bieden van emotionele steun; 
- Blijk geven van een zekere tolerantie voor experimenten; 
- Het stellen van leeftijdsadequate grenzen; 
- Het vervullen van een voorbeeldfunctie; 
- Een meer symmetrische relatie18 met de jongere aangaan 

(www.opvoedprofs.nl).  

Vanuit de visie van Ter Horst zijn de volgende opvoedingsvaardigheden de  
basisvoorwaarden voor de opvoeding en ontwikkeling van de jongere, namelijk: 
beschermen, verzorgen, kennis en vaardigheden overdragen, inleiden, de 
betekeniswereld van de jongeren verruimen, inwijden in de geheimen die in het leven 
plaats vinden. Het beschikken over de opvoedingsvaardigheden is geen garantie om 
opvoedingsproblemen te vermijden, zo kan de jongere bijvoorbeeld probleemgedrag 
(= kindfactor) vertonen (Goedhuys, 2008). 
Wanneer men naar Patterson (1982) zijn visie kijkt, beschrijft hij vijf concrete 
opvoedingsvaardigheden die belangrijk worden geacht in het afbouwen/voorkomen 
van probleemgedrag:  

1. Positieve betrokkenheid: het onvoorwaardelijk zorg dragen voor de jongere, 
evenals interesse tonen en samen leuke activiteiten doen; 

2. Positief bekrachtigen: wanneer de jongere positief of gewenst gedrag vertoont, 
dan volgt een compliment, materiële beloning of gezamenlijke activiteit; 

3. Probleemoplossende vaardigheden: volwassenen zijn een voorbeeld voor de 
jongere om te laten zien hoe men op een correcte manier een probleem kan 
aanpakken; 

                                            
18

 Wanneer de partners gelijke posities innemen en zich als gelijken gedragen, kan men spreken van 
een symmetrische relatie.  

http://www.opvoedprofs.nl/
http://www.opvoedprofs.nl/
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4. Disciplineren: het bieden van structuur en regels, grenzen stellen en op een 
correcte manier omgaan met regelovertredingen; 

5. Monitoring: zicht houden op het gedrag van de jongere, voldoende toezicht 
houden (Patterson, 1982). 

Zoals u hierboven heeft kunnen lezen is er geen eenduidige visie over het 
beschikken van bepaalde opvoedingsvaardigheden die ervoor zorgen dat de 
opvoeding optimaal verloopt. Op deze manier maakt men duidelijk dat er geen kant 
en klare antwoorden bestaan wanneer het gaat over opvoeden, iedere opvoeding 
heeft zijn eigenheid. 

2 OPVOEDINGSONDERSTEUNING 

Opvoedingsondersteuning is een verzamelterm voor verschillende activiteiten, 
adviezen, methodes, tips, enzovoort die opvoedingssituaties proberen te stimuleren. 
Dit wil zeggen dat de ouder, op verschillende manieren, door een hulpverlener 
ondersteund kan worden in functie van de ontwikkelingskansen van de kinderen.  
De doelen van de opvoedingsondersteuning zijn de opvoeding te verrijken, het 
opvoedingsproces weer op gang te brengen en het ouderlijke handelen 
gemakkelijker te maken zodat de ouder weer zin krijgt om op te voeden. 
De nood aan opvoedingsondersteuning was er vroeger ook al maar is sterk 
toegenomen, omdat vandaag de dag opvoeden nog steeds actueel is. Men kan dit 
verklaren doordat de gezinnen kleiner worden. De ouder wil dat zijn kind het op één 
of ander manier maakt in het leven, er wordt bijvoorbeeld gestreefd naar een goed 
diploma, een carrière, financiële welstand, enzovoort. De ouder is erg op zijn hoede 
wat betreft drugs en criminaliteit, omdat dit de opvoeding in gevaar kan brengen. Dit 
alles zet het gezin en de opvoeding onder druk en brengt zorgen met zich mee. Via 
de media heeft de ouder doorgaand al verschillende dingen gehoord over 
psychologische ontwikkelingen van kinderen, risicofactoren en stoornissen bij 
kinderen. De informatie die voorhanden is, zorgt er enerzijds voor dat de ouder 
problemen vroegtijdig kan opsporen en anderzijds dat de ouder deze informatie niet 
in een breder kader kan zien, wat de kans op ongerustheid verhoogd. De toekomst 
van de kinderen is voor de ouder zeer belangrijk en dus gaat hij bewuster opvoeden. 
In vergelijking met vroeger stelt de ouder van vandaag veel meer vragen over de 
ontwikkeling van zijn kind en over het opvoeden (Hellinckx, et al., 2002). 

2.1 Opvoedingsondersteuning en empowerment 

Empowerment is een belangrijk begrip in het welzijnswerk en wordt vaak als 
richtinggevend principe gehanteerd. Zoals in hoofdstuk 1, paragraaf 1.2.2 wordt 
vermeld, hecht VZW Huize Sint-Vincentius ook belang aan empowerment. Als men 
spreekt over empowerment komen steeds dezelfde basisprincipes terug. Het eerste 
principe houdt in dat mensen beschikken over krachten en groeimogelijkheden die in 
een hulpverleningssituatie gestimuleerd moeten worden. Het tweede principe maakt 
duidelijk dat niet de persoonlijke tekorten aan de basis liggen van problemen, maar 
dat eerder het sociaal netwerk tekort schiet. Het derde principe formuleert dat 
mensen uit eerdere ervaringen inzicht kunnen verwerven in hun mogelijkheden en op 
die manier „krachtiger‟ kunnen worden (Vandemeulebroecke & Nijs, 2001). Niet 
alleen is het belangrijk dat de voorziening empowerment hanteert, maar ook de 
hulpverlener heeft een rol in het empowerment werken, deze rol wordt in de 
volgende paragraaf besproken. 
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2.1.1 De houding van de hulpverlener 

Opvoedingsondersteuning vertrekt vanuit de vragen, wensen en behoeften van de 
ouder. Door vraaggestuurd te werken, kan men voorkomen dat 
opvoedingsondersteuning wordt opgedrongen. De hulpverlener gelooft in de 
aanwezige krachten van de ouder en kan zich hierbij aansluiten. De taken van de 
hulpverlener zijn: luisteren naar de zorgen van de ouder, nagaan waar men hulp kan 
bieden en de ouder ondersteunen in de opvoeding van zijn kind(eren). Een 
gelijkwaardige relatie tussen hulpverlener en ouder staat centraal. De hulpverlener 
plaatst zich dus niet „boven‟ de ouder, maar neemt zijn verantwoordelijkheid op (Nijs 
& Van den Wijngaerde, 2004).  
Hellinckx, Grieten en Geeraert (2002) verstaan onder „de professionele houding‟ van 
de hulpverlener het volgende: 

- Onvoorwaardelijke acceptatie van de ouder; 
- Respect voor de „ervaringsdeskundigheid‟ van de ouder met betrekking tot het 

kind; 
- Eigen handelen in vraag blijven stellen. 

2.2 Ondersteuning in de omgang met adolescenten 

Jolles (2010) schrijft dat de ouder het moeilijk heeft met volgende vragen: “Kan ik 
mijn kind loslaten?”, “Kan ik de juiste grenzen stellen?”, “Kan ik mijn kind alles zelf 
laten ontdekken of moet ik als ouder de routes aangeven?”, “Zijn kinderen nog wel 
opvoedbaar in onze complexe samenleving?”. 

2.2.1 Hoe ga je als hulpverlener of ouder om met een adolescent? 

Zowel voor de hulpverlener als voor de ouder is het belangrijk om een goede band te 
onderhouden met de jongere. Daarom dient men rekening te houden met vier 
begrippen, namelijk steunen, sturen, inspiratie en motivatie (stimulering):  

- Steunen: Emotionele steun geven is essentieel. Ook al is de 
ouder/hulpverlener het niet eens met de jongere, de jongere heeft het recht op 
geborgenheid. Met andere woorden, de jongere kan beroep doen op de 
ouder/hulpverlener wanneer hij deze nodig heeft (www.hersenenenleren.nl). 
De jongere wordt gesteund in zijn beslissing om een bepaalde keuze te 
maken en een mening te hebben. De ouder/hulpverlener toont begrip voor die 
keuze/mening (Voets, Michielsen & Hertens, 2005). 

- Sturen: Hier staat het geven van leiding centraal. Dit wil niet zeggen dat de 
ouder/hulpverlener bevelen uitdeelt die jongeren moeten opvolgen. 
Integendeel, hij bespreekt de verschillende mogelijkheden samen met de 
consequenties erbij. Op deze manier kan de jongere eigen keuzes maken en 
eigen meningen uiten (www.hersenenenleren.nl). De ouder/hulpverlener leert 
de jongere keuzes maken en zijn mening uiten door feedback te geven. In 
gesprek met de jongere kan de ouder/hulpverlener sturing geven door 
grenzen te stellen (Voets, et al., 2005). De ouder/hulpverlener geeft sturing en 
verwoordt de consequenties, dit helpt de jongere om op een later moment 
terug te kijken en te leren van zijn fouten (www.hersenenenleren.nl). 
 

http://www.hersenenenleren.nl/
http://www.hersenenenleren.nl/
http://www.hersenenenleren.nl/
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- Inspiratie: Het is belangrijk als ouder/hulpverlener om inspiratie te geven aan 
de jongere. Men kan niet van een jongere verwachten dat hij uit zichzelf 
oplossingen bedenkt voor problemen die hij nog niet kent. Het is de taak van 
de ouder/hulpverlener om nieuwe ideeën, mogelijkheden en instrumenten aan 
te reiken en het gebruik hiervan te stimuleren (www.hersenenenleren.nl). 

- Motivatie: De ouder/hulpverlener dient motivatie aan de jongere te geven. Men 
bedoelt hiermee dat de ouder/hulpverlener samen met de jongere 
moeilijkheden bespreekt en helpt mogelijke oplossingen te bedenken. Door 
vertrouwen te geven kan men de jongere op de goede weg helpen. De 
ouder/hulpverlener zorgt ervoor dat er initiatieven genomen worden zodat de 
jongere minder angst heeft voor het onbekende (www.hersenenenleren.nl). 
Stimuleren is nodig om de jongere nieuwe ervaringen te laten opdoen. Dit 
houdt in dat er gecommuniceerd wordt over problemen en dat er naar elkaars 
meningen geluisterd wordt (Voets, et al., 2005). 

Deze vier elementen komen ook naar voren tijdens het begeleiden van de spelen 
(zie deel 2, hoofdstuk 2, paragraaf 5.5.2). 
De achtergrondinformatie van de vier elementen is een handig hulpmiddel bij het 
begeleiden van de spelen om de meisjes van leefgroep Jonathan te inspireren en 
kennis over te brengen. Zo worden er stellingen aangeboden waar de meisjes de 
gelegenheid krijgen om te discussiëren, deze discussies dienen om openheid te 
creëren. De begeleiding moet grenzen stellen en ingrijpen indien nodig. De meisjes 
worden gedurende de spelen ook gemotiveerd en gesteund om bijvoorbeeld te 
discussiëren, de eigen mening te uiten, enzovoort. 

2.2.2 Hoe denken adolescenten over zichzelf en anderen 

Zoals in de cognitieve ontwikkeling van de adolescentie is besproken, verandert het 
denkvermogen (zie hoofdstuk 3, paragraaf 1.2). Dit vermogen zorgt ervoor dat ze 
anders gaan oordelen over zichzelf en anderen. Een oordeel wordt gevormd doordat 
ze naar anderen kijken, hierover nadenken en verklaringen bedenken voor het 
gedrag van anderen. Er is een continue verandering in het vormen van oordelen. 
Het denken van de jongeren bepaalt hoe ze zich voelen. Dit heeft gevolgen voor hun 
stemming en gedrag, bijvoorbeeld als een meisje met een jongen staat te praten en 
deze jongen loopt plotseling weg. De manier waarop het meisje dan denkt bepaalt 
haar gevoelens. Als het meisje denkt dat ze niet interessant genoeg is, kan ze zich 
onzeker en gekwetst voelen. Indien ze denkt dat de ander zich te goed voelt voor 
haar kan ze kwaad worden, enzovoort. 
Eerdere ervaringen bepalen mee hoe jongeren zich voelen. Iemand die bijvoorbeeld 
continu moet opboksen tegen een zus/broer die slimmer is dan hem, kan hierdoor 
minder zelfvertrouwen hebben. 
Het is belangrijk om met deze voorgaande informatie rekening te houden tijdens het 
communiceren met jongeren. Op die manier kan men het gedrag en de antwoorden 
van de jongere beter inschatten en plaatsen (Heffels, 2006). 
 
Wanneer de meisjes een spel aan het spelen zijn kan er tijdens de discussies 
opgemerkt worden hoe de meisjes denken over anderen en zichzelf. Ieder meisje 
heeft haar eigen levensgeschiedenis waardoor er verschillende meningen naar voren 
kunnen komen tijdens de spelen. 
Bij de spelen is het belangrijk dat ze het besef hebben dat iedereen een andere 
mening mag en kan hebben. 

http://www.hersenenenleren.nl/
http://www.hersenenenleren.nl/
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2.2.3 Praten met de adolescent 

In een gesprek tussen ouder/hulpverlener en de jongere, kunnen verschillende zaken 
fout lopen. Als ouder/hulpverlener dient men hier rekening mee te houden. Hieronder 
worden enkele fouten beschreven waar rekening mee gehouden moet worden tijdens 
het begeleiden van de spelen met de meisjes: 

- Bevelen, commanderen; 
- Moraliseren, preken: de ouder/hulpverlener weet wat goed is en daarom moet 

de jongere dit doen; 
- Oordelen en bekritiseren; 
- Psychologiseren, diagnose stellen: uitleggen hoe de jongere zich voelt zonder 

het te vragen aan de jongere zelf. De ouder/hulpverlener krijgt dan vaak het 
antwoord dat ze hem helemaal niet begrijpt; 

- Uitvragen, een verhoor afnemen (Heffels, 2006).  

Wanneer de spelen worden gespeeld met de meisjes is het belangrijk om deze 
fouten in het achterhoofd te houden zodat deze vermeden kunnen worden. De 
spelen zijn ontwikkeld om de thema‟s bespreekbaar te stellen op een laagdrempelige 
manier. Wanneer een meisje aangeeft dat ze liever niet over een onderwerp wil 
praten, wordt hier rekening mee gehouden door spelkaarten uit de hoop te halen 
zodat bepaalde aspecten over een thema niet aan bod komen. 

2.2.4 Omgaan met weerstand 

Weerstand kan aanwezig zijn als het gaat over de gedachten en gevoelens van de 
jongere of wanneer men een gedragsverandering wil verkrijgen. De weerstand kan 
op twee manieren ontstaan, zowel bij een andere persoon (vb. begeleider) of bij de 
persoon zelf (jongere). De reden van het ontstaan van de weerstand is dat de 
persoon zich niet op zijn gemak voelt  Er worden drie technieken besproken om met 
weerstand om te gaan. De eerste techniek is het zorgen dat men de eigen bezwaren 
kan relativeren. Door te relativeren verminderen de eigen emoties en krijgt men terug 
voeling met de realiteit. Bij de tweede techniek probeert men eerst informatie te 
bekomen en dan een oordeel te vormen. Dit voorkomt ineffectieve of irreële 
gedachten. De laatste techniek houdt in dat men het gesprek ofwel eerst bespreekt 
met iemand anders ofwel ventileert achteraf. Op deze manier krijgt men de eigen 
gevoelens onder controle (Calcius, Ceyssens, Leesen, Rooyakkers & Vanachter, 
2009). 
 
Tijdens het spelen van de spelen kan het gebeuren dat men in aanraking komt met 
weerstand. Deze technieken kunnen handvaten bieden om met deze weerstand om 
te gaan. Wanneer er bijvoorbeeld bij het bespreken van een moeilijk thema 
weerstand ontstaat bij een meisje, is het belangrijk dat er geluisterd wordt vooraleer 
men een oordeel velt. 
 



 

58 
 

3 BEGELEIDING VAN JONGEREN IN PROBLEMATISCHE 
OPVOEDINGSSITUATIES 

3.1 Herstel van het gewone leven  

Wanneer jongeren in een problematische opvoedingssituatie (POS) terechtkomen, 
wil dit zeggen dat de opvoeding op één of andere manier is vastgelopen of 
problematisch verloopt. Zo kunnen ze bijvoorbeeld uit huis geplaatst worden en 
terechtkomen in een residentiële voorziening, het is belangrijk om in deze situatie de 
juiste begeleiding te kunnen bieden (zie paragraaf 3.2). VZW Huize Sint-Vincentius 
houdt rekening met het herstel van het gewone leven. Het herstel van het gewone 
leven vertaalt zich in de manier van werken met de jongeren. De hulpverleners die 
samenwerken met de jongeren gaan kijken naar het leefgroepsverband om bepaalde 
problemen persoonlijk en individueel aan te pakken, dit proces wordt 
neergeschreven in een handelingsplan (VZW Huize Sint-Vincentius, 2010). 
 
Deze visie wordt ondersteund door de drie principes van Bosch, namelijk 
normalisatie, integratie en emancipatie. Wanneer deze drie principes in acht 
genomen worden, gaat men doelgerichter, bewuster en systematischer handelen.  
Wanneer Bosch (1999) het heeft over normalisatie dan verwijst hij naar een 
leefwereld die zo dicht mogelijk aansluit bij het gewone, normale leven. Onder het 
gewone, normale leven verstaat men datgene wat vanzelfsprekend is binnen een 
bepaalde tijd en cultuur. Iedereen heeft recht op dezelfde leefwereld. Bij normalisatie 
legt men de nadruk op de mensenrechten, voornamelijk op de gebieden 
keuzevrijheid, respect/waardering, vaardigheden aanleren en op verschillende 
plaatsen komen. Als men het principe van normalisatie naleeft komt men tot 
integratie. Dit wil zeggen wanneer de jongeren normaal worden benaderd en zo 
normaal mogelijk wonen en werken, ze binnen de maatschappij worden aanvaard. 
Deze twee principes leiden tot emancipatie. Een geëmancipeerde jongere is iemand 
die mondig is, zelfstandig beslissingen kan nemen, zelf kan handelen en oordelen en 
keuzevrijheden heeft. Op deze manier hebben de jongeren zelfverantwoordelijke 
zelfbepaling gerealiseerd (zie hoofdstuk 1, paragraaf 1.2.2) (Bosch, 1999).  
 
In leefgroep Jonathan hebben ze ook aandacht voor het „herstel van het gewone 
leven‟ dit door onder andere de meisjes te ondersteunen in de schoolse 
vaardigheden. Leefgroep Jonathan maakt ook ruimte voor eigen hobby‟s, sport, 
aandacht voor vrienden/vriendinnen die eventueel op bezoek mogen komen, 
enzovoort. Dit wordt aangemoedigd zodat de meisjes voldoende 
netwerkondersteuning krijgen. De meisjes hebben ook het recht om gehoord te 
worden in de leefgroep, zo hebben ze bijvoorbeeld mede inspraak in het opstellen 
van het weekmenu (VZW Huize Sint-Vincentius, 2010). 
 
Als we het „herstel van het gewone leven‟ vergelijken met de bezochte voorzieningen 
tijdens onze internationale studie, merken we op dat het een verplichting voor de 
jongeren is om een zinvolle dagbesteding te hebben. Dit houdt in dat ze naar school 
gaan, werk hebben, vrijwilligerswerk doen, enzovoort. Buiten de dagbesteding wordt 
de jongere aangemoedigd om activiteiten te doen buiten de school/voorziening zoals 
hobby‟s, weekendwerk, enzovoort (zie bijlage 3). 
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3.2 Begeleidingsprincipes bij uithuisplaatsing 

Bij uithuisplaatsing is de verhouding tussen draaglast en draagkracht binnen het 
gezin volledig verstoord. Meer informatie omtrent de verhouding draaglast en 
draagkracht is terug te vinden in hoofdstuk 1, paragraaf  2.1.2. Ten aanzien van uit 
huis geplaatste jongeren zijn er vier begeleidingsprincipes: informatief, prospectief, 
subjectiverend en empathisch (Knorth, Strijker & Zandberg, 1987). 

1. De begeleiding is informatief: de jongere krijgt duidelijke en relevante 
informatie over het opnamemilieu en het plaatsingsproces; 

2. De begeleiding is prospectief: er wordt met de jongere gewerkt zodat deze 
een duidelijk beeld krijgt van het te verwachten toekomstperspectief. Hierbij 
verkrijgt de jongere inzicht in het doel van uithuisplaatsing, waaraan zal 
worden gewerkt en op welke manier;  

3. De begeleiding is subjectiverend: dit houdt in dat de jongere door de 
hulpverlening tegemoet wordt getreden als een mondige, gelijkwaardige 
gesprekspartner die mee kan denken en beslissen over de keuzes die worden 
gemaakt; 

4. De begeleiding is empathisch: het is nodig dat de jongere merkt dat er respect 
en begrip is voor de gevoelens die een uithuisplaatsing teweeg kunnen 
brengen (Knorth, Strijker & Zandberg, 1987). 

In leefgroep Jonathan stelt de begeleiding samen met de jongere een handelingsplan 
op (zie hoofdstuk 1, paragraaf 1.2.1). Bij het maken van dit handelingsplan wordt er 
met deze vier begeleidingsprincipes rekening gehouden. 

4 TIPS 

Er zijn in dit hoofdstuk reeds verschillende opvoedingsondersteuningen besproken, 
maar dit zijn niet de enige manieren om ondersteuning te bieden aan 
gezinnen/leefgroepen met adolescenten. Hier zijn nog enkele tips die kunnen helpen: 

- Laat de jongere zichzelf zijn; 
- Leer de jongere wat verantwoordelijkheid is en laat hem zelf 

verantwoordelijkheid opnemen; 
- Laat de jongere leren van zijn fouten; 
- Herinner je eigen puberteit (http://mens-en-samenleving.infonu.nl); 
- Geef voldoende aandacht aan de jongere en geef complimenten als hij iets 

goed doet; 
- Ondersteun de jongere bij moeilijke zaken; 
- Stel duidelijke regels op en wees hier consequent in; 
- Praat open met de jongere over onderwerpen zoals roken, drinken, enzovoort 

(www.over-y.nl). 

Tijdens het begeleiden van de spelen worden voorgaande punten in acht genomen. 
Het is belangrijk dat de meisjes weten dat wanneer er foute antwoorden worden 
gegeven dit niet erg is, het is de bedoeling dat ze iets uit het spel leren. Dit wordt 
gedaan door meer informatie aan te bieden aan de meisjes (kennisvragen). De 
meisjes aandacht en complimenten geven is ook belangrijk om ze te kunnen 
stimuleren. De spelen bevatten duidelijke regels (vb. elkaar laten uitpraten), iedereen 
zal zich aan de regels van de spelen moeten houden. Als begeleider is het belangrijk 
om open te staan voor verschillende persoonlijkheden. 

http://mens-en-samenleving.infonu.nl/
http://www.over-y.nl/
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5 BESLUIT 

Dit hoofdstuk is vooral gericht naar de hulpverlener en ouder vanwege het actuele 
thema opvoedingsondersteuning. Opvoedingsondersteuning is een veel besproken 
thema, zo zijn er verschillende televisieprogramma‟s, boeken, internetpagina‟s, 
enzovoort over opvoeden. Dit wil niet meteen zeggen dat er bijna in elk gezin nood is 
aan opvoedingsondersteuning, er zijn nog veel ouders die het redden zonder hulp of 
ondersteuning van buitenaf. 
 
We zijn van mening dat wanneer er een kindfactor aanwezig is (vb. kind met een 
autismespectrumstoornis) in het gezin, er andere verwachtingen zijn ten aanzien van 
de ouder dan in een normale gezinstoestand. De opvoeding verloopt anders als in 
een normale opvoeding, dus er zijn ook meer aandachtspunten, eisen, enzovoort ten 
aanzien van het kind en gezin. We zijn er van overtuigd dat, ook wanneer de ouder 
opvoedingsondersteuning nodig heeft, de ouder nog krachten bezit om het beste uit 
de relatie met het kind te halen. Hiermee geven we aan dat we het als groep 
belangrijk vinden te geloven in deze krachten en dat we de ouders ook de kans 
willen geven om met deze krachten te kunnen werken, we hechten belang aan 
empowerment.  
 
In dit hoofdstuk hebben we beschreven hoe de jongere over zichzelf en anderen kan 
denken. Aangezien onze leeftijd kort aansluit bij die van de meisjes, maakt dit het 
voor ons gemakkelijker om ons in te leven in hun leefwereld. We beseffen dat het 
voor de ouders en hulpverleners niet altijd even gemakkelijk is om met een jongere 
van deze leeftijd in contact te treden. Jongeren van tegenwoordig durven meer te 
zeggen en willen zich laten horen. Sommige jongeren kunnen een dominant karakter 
hebben en zo boven de hulpverlener en/of ouder komen te staan. Het gevolg hiervan 
kan zijn dat de hulpverlener en/of ouder snel in de valkuil trapt om fouten te maken 
zoals oordelen, commanderen, enzovoort. In leefgroep Jonathan kan het ook 
voorkomen dat een jongere boven de begeleiding komt te staan, de begeleiding 
moet hier dus alert voor zijn en proberen de valkuil te vermijden. 
 
We zijn van mening dat wanneer de jongere in een voorziening terecht komt het 
gewone leven moet kunnen blijven doorgaan. We zijn er van overtuigd dat wanneer 
de jongere zijn hobby‟s, sport, enzovoort kan blijven beoefenen het een kleinere 
aanpassing is voor hem waardoor er minder weerstand ontstaat.  
Wanneer het gewone leven kan blijven doorgaan, blijft ook het netwerk bestaan 
waardoor de jongere via deze weg steun vindt.  
Tenslotte vinden we dit hoofdstuk zeer nuttig om als achtergrondinformatie te 
gebruiken bij het begeleiden en het maken van de spelen. 
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HOOFDSTUK 1: CHRONOLOGISCH VERLOOP 

De uitwerking van de spelen is tot stand gekomen na een intensief en leerrijk proces. 
Om u als lezer een beeld te geven van dit proces, schetsen we onze stappen 
hieronder chronologisch. We vertrekken telkens vanuit een brainstorm waarbij we 
onze spelideeën toelichten en waar vermeld wordt wat we in deze stappen 
ondernomen hebben.  
 
Brainstorming 1 is het startpunt geweest die richting heeft gegeven aan de uitwerking 
van onze spelen. Hierbij zijn we op zoek gegaan naar verschillende bestaande 
spelen en informatiebronnen om een beeld te krijgen over wat er al voorhanden is en 
om inspiratie op te doen. Verder hebben we een bezoek gebracht in leefgroep 
Jonathan om kennis te maken met de doelgroep voor wie we de spelen zouden  
uitwerken. Dit bezoek heeft ons geïnspireerd en heeft ons attent gemaakt op een 
aantal zaken waar we rekening mee moeten houden bij de uitwerking van de spelen.  
 
In de tweede brainstorming zijn we nog gerichter te werk gegaan. Om meer 
informatie in te winnen over informatieve spelen en om tips te krijgen omtrent de vier 
thema‟s hebben we een bezoek gebracht aan het Jongeren Advies Centrum (JAC) te 
Hasselt. Een volgende stap die we hebben ondernomen, is het opstellen en afnemen 
van een enquête in leefgroep Jonathan. Het doel van de enquête is de leefwereld 
van de meisjes te leren kennen en na te gaan in hoeverre hun kennis en ervaringen 
reiken met betrekking tot de vier thema‟s.  
 
De uiteindelijke spelconcepten worden gevormd tijdens brainstorm 3, hierin wordt 
weergegeven hoe we tot de spelideeën zijn gekomen. In deze fase van ons proces is 
er een bezoek gebracht aan het Centrum Informatieve Spelen (C.I.S.) te Leuven. Het 
C.I.S. houdt zich professioneel bezig met het ontwikkelen van informatieve spelen 
daardoor heeft deze instantie ons nuttige tips, inzichten en een zekere basis kunnen 
bieden om onze spelen uit te werken. We geven een overzicht van de belangrijkste 
aspecten die hier aan bod zijn gekomen. Deze brainstorm wordt afgesloten met een 
weergave van het overleg met de projectbegeleidsters waarbij we de spelconcepten 
hebben voorgesteld. 
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1 BRAINSTORM 1 

Tijdens de opstartvergadering met de projectbegeleidsters werd er ons een duidelijk 
beeld geschetst van de verwachtingen die aan het project gesteld werden. Als groep 
dienden we spelen te ontwikkelen met betrekking tot de thema‟s seksualiteit, 
middelengebruik, assertiviteit en (culturele) diversiteit.  
Doordat de projectvraag duidelijk was, konden we de inhouden bepalen die terug te 
vinden zijn in deel 1 van het projectboek.  
 
Onze voorkennis om de spelen te ontwikkelen rond deze thema‟s was zeer beperkt, 
dit heeft ervoor gezorgd dat we een zoektocht zijn gestart naar informatie en spelen 
die voorhanden zijn omtrent deze thema‟s. Zo zijn we gaan kijken op internet, 
hebben we spelen en boeken gezocht, stageopdrachten bekeken en hebben we een 
bezoek gebracht aan de Banier19 te Hasselt. Er zijn ook contacten gelegd met de 
organisaties die rond deze thema‟s werken, zo hebben we centrum voor 
verslaafdenzorg Katarsis te Genk, het Jongeren Advies Centrum (JAC) te Hasselt en 
de drugslijn gecontacteerd. Met het JAC hadden we een afspraak gemaakt op 
8 oktober 2010, hiervoor verwijzen we u naar paragraaf 2.1. Al deze nieuwe 
informatie bracht ons tot verschillende creatieve ideeën zoals rollenspelen, een 
variant op „Party en Co‟, een koffer rond het thema seksualiteit, enzovoort. 
In groep hebben we „Het grote voortplantingsspel‟ gespeeld van Sensoa, hier was 
iedereen enthousiast over, het spel sluit aan bij het thema seksualiteit en is gericht 
op de doelgroep. Als groep waren we het er over eens om die richting uit te gaan, 
namelijk een bordspel met verschillende categorieën. Deze categorieën zijn onder 
andere stellingen, doe- opdrachten, vragen, tekeningen herkennen, enzovoort. Dit 
zou dan het spel worden voor het thema seksualiteit. Omtrent de thema‟s 
middelengebruik, assertiviteit en (culturele) diversiteit hadden we in de eerste 
brainstorm nog niet veel ideeën opgedaan. 

1.1 Verkenning van leefgroep Jonathan 

Vermits niemand van ons al een duidelijk beeld had over leefgroep Jonathan zijn we 
op 27 september 2010 naar Diest getrokken voor een kennismaking. 
We werden vriendelijk ontvangen door onze projectbegeleidsters en de meisjes. De 
kennismaking was er vooral op gericht ons te verdiepen in de leefgroep, nagaan 
waar de meisjes onder andere mee bezig zijn, wat hun interesses zijn, welke 
problematieken aanwezig zijn, enzovoort. Via deze kennismaking werden de eerste 
stappen gezet om onze ideeën over de spelen gerichter toe te passen op het niveau 
en de leefwereld van de meisjes. We geven kort weer wat we uit deze observatie 
meenemen naar de implementatie.  
 
De meisjes van leefgroep Jonathan hebben allemaal te maken met een 
problematische opvoedingssituatie (POS). Bij de beschrijving van de problematieken 
merkten we op dat de doelgroep zeer divers is, men kan dus niet stellen dat de 
meisjes allemaal dezelfde achtergrond hebben (zie deel 1, hoofdstuk 1, 
paragraaf 2.1). Niet enkel zijn er verschillen in de voorgeschiedenis van de meisjes, 
maar ze hebben bijvoorbeeld ook andere interesses.  

                                            
19

 De Banier is een winkel waarbij onder andere een zeer uitgebreid assortiment aan knutsel- en 
hobbymaterialen wordt aangeboden. 
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Sommige meisjes volgen bijvoorbeeld les in het Algemeen Secundair Onderwijs 
(ASO), anderen in het Technisch Secundair Onderwijs (TSO) en weer anderen 
volgen les in het Beroeps Secundair Onderwijs (BSO). Hierdoor moesten we er 
rekening mee houden om verschillende niveaus in te bouwen in de spelen. Zo 
moesten we er voor zorgen dat er in de spelen een variatie is in de 
moeilijkheidsgraad, het moet door iedereen gespeeld kunnen worden. Kortom, we 
moesten de spelen zo divers mogelijk maken. 
 
Vervolgens hebben we specifieke vragen gesteld in verband met de spelen, dit zowel 
aan de meisjes als aan de begeleiding. Via de meisjes kwamen we te weten dat ze 
niet graag „Monopoly‟, „Levensweg‟, enzovoort spelen, omdat dit voor hun vaak te 
saai en te langdradig is. Ze waren wel geïnteresseerd in iets actiefs, ze vinden 
bijvoorbeeld de spelen „Yenga‟, „Party en Co‟ leuk om te spelen. Met deze inzichten 
wisten we meteen dat we met het idee voor het spel rond seksualiteit de juiste 
richting uitgingen waren want hier zouden zowel actieve elementen als denkvragen 
in verwerkt worden. De meisjes hebben aangegeven dat ze graag hebben dat de 
spelen voldoende uitdaging bieden. Van de begeleiding zijn we te weten gekomen 
welke thema‟s er bij de meisjes in de leefgroep zoal spelen op dat moment, deze 
waren onder andere seksuele geaardheid, zwangerschap, financiële achtergrond, 
enzovoort. Ze hebben ook aangegeven dat het onderwerp abortus gevoelig ligt bij de 
meisjes. Er werd aan ons gevraagd om dit onderwerp te vermijden en dus niet in de 
spelen te verwerken. Aan onze projectbegeleiders hebben we gevraagd of ze nog 
aandachtspunten voor ons hebben bij de uitwerking van de spelen. Onze 
projectbegeleidsters vonden het belangrijk dat we met feiten werken, alles mag bij 
naam genoemd worden en er moet zeker niet verbloemd worden. Veranderlijke 
dingen, zoals populaire drugs moesten we uit het spel laten. Wanneer we vragen, 
stellingen, enzovoort in het spel wilden verwerken moesten we dit in ons achterhoofd 
houden. Als laatste hebben we het nog gehad over de budgettering, de begeleiding 
had graag dat we duurzame spelen ontwikkelen, hieraan hangt een kostenplaatje. Er 
was nog geen vast budget voorhanden, maar er werd gezegd dat wanneer we 
duurzame materialen zouden aankopen, we meteen de onkostennota moesten 
doorgeven zodat ze dit meteen konden doorgeven aan de directie. Na deze 
verkenning konden we al wat beter inschatten wat eventueel realiseerbaar zou zijn 
en wat niet. Bovenstaande items moesten we in een volgende brainstorm zeker in 
het achterhoofd houden. 

2 BRAINSTORMING 2 

2.1 Bezoek aan het Jongeren Advies Centrum (JAC) 

Na ons eerste bezoek aan de leefgroep wilden we ons verruimen in verschillende 
spelideeën. Daarom leek het ons interessant om een bezoek te brengen aan het JAC 
te Hasselt. Op 8 oktober 2010 om 13.30 uur zijn we naar het JAC geweest. We 
hebben spelen rond seksualiteit, drugs, enzovoort ingekeken. Ook hebben we 
mappen rond de vier thema‟s geraadpleegd waar we artikels, algemene informatie, 
tekeningen, enzovoort in terugvonden. Er waren enkele spelen die ons aanspraken, 
zo was er de vernieuwde versie van het Sensoa spel (spel rond seksualiteit), de 
anticonceptiekoffer, het kaartspel over drugs, het kwaliteitenspel, enzovoort.  
We hebben een aantal folders en brochures meegekregen over de thema‟s, deze 
folders hebben we vooral gebruikt als informatiebron bij de uitwerking van 
hoofdstuk 4. Deze folders worden ook meegegeven aan leefgroep Jonathan. 



 

65 
 

2.2 Enquête  

Om een zicht te krijgen op de leefwereld van de meisjes in leefgroep Jonathan 
hebben we gebruik gemaakt van een onderzoeksmethodiek, namelijk een enquête. 
We hebben een enquête opgesteld (zie bijlage 1), die individueel en anoniem door 
de meisjes van de leefgroep werd ingevuld. Met de resultaten van de enquête 
hebben we rekening gehouden bij de uitwerking van de thema‟s (zie hoofdstuk 4). 
Aangezien de spelen voor deze leefgroep werden ontwikkeld, was het van belang 
dat we het interessegebied van de meisjes exploreerden. Zo hebben we bijvoorbeeld 
bevraagd welke aspecten van de thema‟s de meisjes het meest aanspraken. Er 
werden ook gerichte vragen gesteld naar ervaringen van de meisjes met betrekking 
tot de thema‟s. Verder werd er gebruik gemaakt van stellingen/situaties waarbij de 
meisjes konden aangeven hoe ze hiermee omgaan. 
De informatie die we hiermee bekomen zijn schept voor ons een beeld van hun 
leefwereld. We wilden deze resultaten in het project integreren, zo hebben we 
rekening gehouden met de interessegebieden van de meisjes in de afbakening van 
de thema‟s. 
We zijn ons ervan bewust dat deze vragenlijst slechts een zicht biedt op hetgeen er 
speelde bij de meisjes in de leefgroep op het moment dat de enquête werd 
afgenomen. De leefgroep is veranderlijk, meisjes komen en gaan waardoor er 
andere invloeden kunnen ontstaan met als gevolg veranderlijke meningen, 
interesses, visies, enzovoort. Het gaat hier niet over een steekproef, omdat het 
slechts op zes individuen is gericht, bijgevolg kunnen er geen algemene uitspraken 
gedaan worden. Bovendien bestaat er de kans dat de meisjes niet altijd eerlijk 
hebben geantwoord. Het was daarom belangrijk dat we ons niet zouden beperken tot 
deze resultaten, maar dat we ze wel in het achterhoofd zouden houden. 
We hebben ervoor gekozen niet alle vragen te verwerken, maar hier selectief in te 
zijn. Per thema werden de resultaten van enkele vragen bekeken en werden hier 
conclusies uit getrokken. De belangrijkste resultaten vindt u in de volgende 
paragraaf. Voor een overzicht van resultaten van de enquête verwijzen we u naar 
bijlage 2. 

2.3 Verwerking enquête op de vier thema’s  

Bij de verwerking van de enquête werd er rekening gehouden met de meest 
voorkomende resultaten, deze resultaten worden hieronder beschreven. Deze 
resultaten worden weergegeven om u als lezer een beeld te geven over hoe de 
meisjes denken en welke ervaringen ze hebben met bepaalde thema‟s. Belangrijk 
om weten is dat deze niet bindend zijn, het geeft maar een beperkt beeld over de 
leefgroep dus mogen de resultaten niet veralgemeend worden. De meest 
voorkomende resultaten zullen in de spelen verwerkt worden om zo binnen het 
interessegebied van de meisjes te blijven. 

2.3.1 Seksualiteit 

Uit de resultaten van de enquête kan geconcludeerd worden dat de onderwerpen 
„zwangerschap‟ en „seksueel misbruik‟ bij het merendeel van de meisjes in de 
leefgroep leeft. Als derde aspect verdient „seksueel overdraagbare aandoeningen 
(soa)‟ de aandacht van de helft van de meisjes. Aangezien deze drie aspecten de 
groep het meest aanspreken, is het belangrijk om deze in de spelen te verwerken. 
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Omtrent het aspect soa werd bevraagd in welke mate de meisjes kennis hebben over 
de verschillende soa. De, door de meisjes meest gekende soa is aids, hier zeggen 
vier van de meisjes veel of zelfs zeer veel over te weten. Hepatitis B en 
schaamluizen zijn wel gekend bij de meisjes, maar ze geven aan er noch veel/noch 
weinig over te weten. 
In de enquête werd de vraag gesteld: „Op welke manier ben je al in aanraking 
gekomen met seksualiteit‟? Deze vraag biedt een zicht op welke ervaring de meisjes 
reeds hebben opgedaan op seksueel vlak. Op die manier krijgen we een idee hoever 
de meisjes staan in hun seksuele ervaringen. We beseffen dat het hebben van 
bepaalde ervaringen niet impliceert dat ze er veel kennis over hebben. 
We hebben de meisjes een verschillende antwoordmogelijkheden gegeven. We 
hebben gekozen voor verscheidene „gradaties‟ van seksueel contact. Hieruit kwamen 
onder andere de volgende resultaten. Alle meisjes hebben reeds gekust (dit is 
volgens ons niet abnormaal aangezien de leeftijd die ze hebben), vijf van de zes 
meisjes hebben reeds vaginale seks gehad en hebben reeds gemasturbeerd en vier 
van de zes meisjes hebben reeds orale seks gehad.  
In de enquête kregen de meisjes ook een vraag over anticonceptiemiddelen, 
specifiek betreffende de ervaring die ze ermee hebben (gehad). Als resultaat kwam 
naar voren dat elk meisje ervaring heeft met de pil en drie van de zes meisjes 
ervaring hebben met de morning-after pil. 

2.3.2 Middelengebruik 

Uit de resultaten van de enquête kunnen we afleiden dat alle meisjes van de 
leefgroep geïnteresseerd zijn in verschillende soorten alcohol. De aspecten 
„alcoholgebruik‟, „invloed/werking van alcohol‟ en „alcoholmisbruik‟ worden telkens 
door de helft van de groep aangeduid. De resultaten wijzen erop dat deze 
verschillende aspecten de meisjes aanspreken. We dienen er op te letten dat we 
hierover voldoende informatie kunnen bieden in de spelen. 
 
In de enquête werd een vraag gesteld in verband met het weten wanneer te stoppen 
met het drinken van alcohol en controle te kunnen houden over zichzelf. De meisjes 
geven allemaal aan dat ze weten wanneer ze moeten stoppen met drinken, 
opvallend hierbij is dat de begeleiding aangeeft dat de meisjes deze grenzen niet 
kennen (E. Rackels & T. Swerts, begeleiders bij VZW Huize Sint-Vincentius 
leefgroep Jonathan, persoonlijke communicatie, 27 september 2010). We merken op 
dat er door twee meisjes de bedenking werd gemaakt dat ze wel weten wanneer ze 
zouden moeten stoppen, maar dat ze dit niet (altijd) in praktijk omzetten. 
Er werden niet alleen vragen over alcohol gesteld, maar ook over drugs. Wat sterk 
naar voren kwam is dat het aspect „effecten van druggebruik‟ alle meisjes 
aanspreekt. De meisjes zijn verder ook geïnteresseerd in de gevolgen van 
druggebruik en het experimenteren met drugs. Omtrent dit thema is het belangrijk dat 
we voldoende breed gaan kijken om de meisjes op verschillende vlakken informatie 
mee te geven. 
Uit de resultaten van de enquêtes is ons opgevallen dat het experimenteren met 
drugs beperkt is gebleven tot twee drugssoorten, namelijk cannabis en speed. 
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2.3.3 Assertiviteit 

Bij assertiviteit zijn er drie belangrijke aspecten die allemaal in het spel verwerkt 
dienen te worden, namelijk de eigen mening durven uiten, het opkomen voor zichzelf 
en „neen‟ durven zeggen. 
We moeten ervoor zorgen dat we hier diep genoeg op ingaan. Het gaat hier over 
vaardigheden waarin de meisjes gestimuleerd moeten worden. Het is daarom goed 
dat de meisjes de kans geboden wordt om hierin te groeien.  

2.3.4 Diversiteit 

We hadden het thema zelf reeds afgebakend tot „racisme‟, omdat dit begrip vooral 
naar voren kwam tijdens de eerste kennismaking en dit begrip voor de meisjes 
duidelijker is. 
Uit de opgegeven keuzemogelijkheden over de aspecten van diversiteit was er een 
duidelijke minderheid geïnteresseerd in „geloofsovertuiging‟ en „handicap‟, dit werd 
telkens slechts door één iemand aangegeven. 
We kunnen stellen dat de meisjes die de enquête hebben ingevuld interesse hebben 
in de aspecten „discriminatie‟, „seksuele geaardheid‟, „nationaliteit‟ en „kansarmoede‟. 
 
In de enquête worden twee vragen gesteld waarbij de mening van de meisjes wordt 
bevraagd omtrent homo‟s in verhouding tot hun rechten. De meisjes zijn het unaniem 
eens dat homo‟s mogen trouwen en kinderen mogen opvoeden. 
Er waren ook vragen terug te vinden omtrent interesses in andere culturen. Op de 
stelling dat meisjes geen hoofddoek mogen dragen op school zijn verscheidene 
reacties, zo is één meisje het daar helemaal mee eens en een ander meisje is het er 
helemaal niet mee eens. 
Omtrent het aangaan van een relatie met iemand met een andere huidskleur komen 
de antwoorden van vijf van de zes meisjes overeen, zij zouden dit doen of ze staan 
er in ieder geval voor open. Slechts één iemand heeft hier een andere mening over, 
zij zou het zelf niet doen. 
 
Als besluit van de verwerking van de enquête, kunnen we stellen dat we rekening 
hebben gehouden met bovenstaande resultaten.  

2.4 Brainstorming over verschillende spelen  

Voor het thema assertiviteit hadden we het idee om een vernieuwende versie te 
maken van het spel „Weerwolven‟. Bij dit spel was het de bedoeling dat er verhalen 
werden verteld waarbij de meisjes moeten raden wie bijvoorbeeld de pester of de 
gepeste is en hier ook gepast op kunnen reageren en zichzelf verdedigen.  
Via een site op het internet kwamen we uit op een leuk kwartetspel wat gebruikt kon 
worden voor het thema middelengebruik. Als groep vonden we het kwartetspel op 
zich niet zo interessant en uitdagend genoeg voor de leefgroep, maar mits enkele 
varianten en een hogere moeilijkheidsgraad werd het wel goedgekeurd door de 
groep. Er werd ook gesproken om een computerspel te ontwikkelen, omdat dit de 
meisjes wel zou kunnen aanspreken, maar achteraf gezien was dit praktisch niet 
realiseerbaar. In brainstorming 2 zijn we ook gaan kijken wat we konden doen met 
het thema diversiteit, hierbij zijn we uitgekomen op het integratiespel, maar achteraf 
bleek dit te beperkt te zijn. 



 

68 
 

3 BRAINSTORMING 3 

We hadden ondertussen al enkele stappen gezet in functie van de implementatie en 
ons theoretisch gedeelte begon gaandeweg vorm te krijgen. Het bezoek aan het JAC 
heeft ons bij nieuwe ideeën gebracht en oude ideeën doen aanpassen. Daarnaast 
hebben we een bezoek gebracht aan het Centrum Informatieve Spelen (C.I.S.) te 
Leuven. Hierna hebben we het nieuwe idee gekregen om één groot spel te maken, 
dit omdat ze ons in het C.I.S. vertelde dat het onmogelijk was om vier aparte 
duurzame spelen te ontwikkelen in zo een korte tijd. Na lang nadenken over het 
spelconcept en in overleg met de projectbegeleidsters hebben we gekozen om één 
groot spel te maken waar de drie thema‟s seksualiteit, middelengebruik en (culturele) 
diversiteit apart aan bod komen. Daarnaast hebben we gekozen om voor het thema 
assertiviteit een apart spel te maken dat zowel individueel als in groep gespeeld kan 
worden. Deze worden in de paragrafen 3.2 en 3.3 besproken.  

3.1 Bezoek aan het Centrum Informatieve Spelen (C.I.S.) 

Voor we begonnen met de praktische uitwerking van het project hebben we contact 
opgenomen met het C.I.S.. Deze instantie ontwikkelt informatieve spelen en verkoopt 
deze. We hadden op voorhand een catalogus opgestuurd gekregen met allemaal 
verschillende informatieve spelen in, dit was handig, omdat we zo al een aantal 
informatieve spelen konden overlopen. Aangezien niemand van ons projectgroepje 
ooit al een informatief spel had ontwikkeld, leek het ons interessant om naar het 
C.I.S. te gaan. Op 19 november 2010 hebben we een bezoek gebracht. In het C.I.S. 
werden we vriendelijk ontvangen door Pascal Herreweghe. Pascal werkt in de winkel 
maar is ook actief in het verwerken en maken van spelen. De eerste feedback die we 
kregen was dat ze ons project nogal onrealistisch vonden. Hij vertelde ons dat ze in 
het C.I.S. zes maanden nodig hebben om één spel te ontwikkelen, daarom vonden 
ze het niet haalbaar dat we vier spelen zouden maken op zo een korte tijd. In de 
spelenwinkel mochten we elk spel inkijken, dit was heel interessant, omdat we zo 
een beeld kregen over de inhoud van een informatief spel. Er waren enkele spelen 
die ons enorm aanspraken zoals „Rafa rafa‟ en „Blauwland – Geelland‟. Dit zijn 
beiden spelen rond diversiteit en het leren kennen van nieuwe culturen. Na het 
overlopen van de verschillende spelen hebben we van Pascal tips gekregen bij het 
uitwerken van de spelen:  

- In de eerste plaats moeten we vertrekken vanuit onze eigen spelbagage. Als we 
ervaring hebben in een jeugdbeweging of als we zelf wat gezelschapsspelen 
kennen, is dat erg bruikbaar als inspiratiebron.  

- Wat Pascal zelf een heel goede tip vindt bij het maken van een spel, is vertrekken 
vanuit acties van de spelers: „Wat ga ik hen laten doen?‟. Door daar eerst over na 
te denken, vermijden we dat we uiteindelijk een statisch spel krijgen met kaartjes 
en vragen oplossen. We gaan in ons spel dus voldoende moeten werken met 
opdrachtjes, uitbeelden, enzovoort om het spel actief te maken. 

- Een derde tip is dat we alles moeten uitproberen wat we hebben ontworpen in de 
spelen. Elk spel dat ze bij het C.I.S. ontwikkelen testen ze meerdere keren. Niet 
met collega‟s of ervaren spelers, maar met de mensen die het spel uiteindelijk 
zullen moeten spelen. Zo zien ze heel snel of het spel technisch klopt en of de 
inhoud voldoende overgebracht wordt. Op 21 december 2010 gaan we naar de 
meisjes van leefgroep Jonathan om het spel te spelen zodat we het achteraf nog 
kunnen bijsturen.  



 

69 
 

- Een vierde en laatste tip is dat we het spel moeten beschouwen als een ingang 
om met de doelgroep een thema te verkennen, ze warm te maken voor de  
thema‟s. Dit wil zeggen dat we niet oneindig veel informatie in ons spel kunnen 
steken. We moeten eerst goed aflijnen wat we willen meegeven en dan pas 
beginnen met de uitwerking van de spelen. Dit gaan we moeten doen door 
rekening te houden met de resultaten van de enquête en vooral rekening te 
houden met hoofdstuk 3 van deel 1 waar de ontwikkeling van de adolescent 
wordt beschreven. 

3.2 Het educatief spel 

Voor het informatief spel wilden we een speciaal concept ontwikkelen om het zo 
aantrekkelijk mogelijk te maken voor de meisjes van leefgroep Jonathan. Als eerste 
hebben we nagedacht over het bord, zo hadden we verschillende keuzes namelijk, 
een kartonnen bord of een houten bord, een vierkant of een rond bord, een vlak bord 
of een bord met niveaus, enzovoort. We wilden een speciaal bord ontwerpen voor de 
meisjes, omdat ze tijdens een eerste kennismaking hadden aangegeven dat ze niet 
graag simpele, saaie bordspelen spelen, daarom hebben we voor een rond bord 
gekozen dat vier verschillende niveaus heeft, dit is iets helemaal anders dan andere 
gezelschapsspelen die meestal vierkant en vlak zijn. Om het aantal niveaus te 
bepalen hebben we gekeken naar de haalbaarheid en uitdaging, het spel mag niet te 
lang duren maar mag ook niet te snel gedaan zijn. We hebben besloten om vier 
niveaus te maken op het spelbord. Het spelbord zal dan een zekere hoogte krijgen. 
We hebben verder gebrainstormd over een uniek element op het bord, namelijk 
ladders. Zo moet het eerste stuk van de ladder overeenkomen met het tweede stuk 
alvorens men naar het volgende niveau kan gaan. Het doel van het spel is om het 
snelst op het laatste en tevens hoogste niveau te geraken. Er zijn maar enkele 
trappen die leiden naar boven dus door te draaien aan de draaischijf kunnen de 
meisjes de weg vrijmaken die ze nodig hebben om naar boven te gaan. Zoals we 
besproken hebben in de motorische ontwikkeling van de adolescent (zie deel 1, 
hoofdstuk 3, paragraaf 1.6) is het belangrijk om een spel te ontwikkelen dat 
voldoende uitdaging biedt, het competitieve aspect is hier heel belangrijk bij. Door 
het tweede niveau te laten bewegen moeten de meisjes tegen elkaar strijden om 
boven te geraken. Na het maken van het spelbord hebben we nagedacht over de 
kleuren van het bord, elk niveau zal een andere kleur krijgen. 
 
Om de vakjes van het bord te maken, dachten we eerst te werken met rechthoekige 
vakjes, maar na het uitproberen van dit idee bleek dit niet zo gemakkelijk op een 
rond bord. Om deze reden hebben we ronde bollen met een diameter van vier 
centimeter laten drukken. De vakjes van het bord zullen ronde vakjes worden met elk 
een symbool op. We hadden er eerst over nagedacht elk thema een symbool te 
geven, het thema seksualiteit zou bijvoorbeeld een hartje worden, het thema 
(culturele) diversiteit een wereldbol en het thema middelengebruik een fles. Omdat 
de thema‟s ook apart aangehaald moeten kunnen worden tijdens het spel was het 
niet logisch om deze symbolen op het bord te zetten, daarom hebben we gekozen 
voor symbolen die bij elk thema terugkomen. Elk symbool staat voor de soort vraag 
die de meisjes zullen krijgen, een vraagteken is een kennisvraag, een handje is een 
opdracht en een mond is een stelling. Elk thema heeft wel zijn eigen kleur gekregen, 
dit om een onderscheid te kunnen maken met de thema‟s. Seksualiteit heeft de kleur 
rood, (culturele) diversiteit de kleur geel en middelengebruik de kleur groen.  
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Over de pionnen en dobbelstenen hebben we ook een tijdje nagedacht. We hadden 
de keuze om ofwel tien dezelfde pionnen te kopen/maken voor de drie thema‟s, ofwel 
bij elk thema tien pionnen te kopen/maken die bij het thema passen. We hebben 
ervoor gekozen om bij elk thema andere pionnen te kiezen, zo hebben we voor 
seksualiteit tien hartjes in verschillende kleuren, voor middelengebruik vijf pilletjes en 
vijf flesjes in verschillende kleuren en voor (culturele) diversiteit tien mannetjes in 
verschillende kleuren. We hebben er ook voor gekozen om elk thema zijn eigen kleur 
dobbelsteen te geven, zo hebben we een rode dobbelsteen voor seksualiteit, een 
groene voor middelengebruik en een gele voor (culturele) diversiteit.  

3.3 Het assertiviteitspel 

Voor het assertiviteitspel zijn we een dobbelsteen gevonden, daarop zijn enkele 
uitspraken vermeld zoals: „ ik haat‟, „ik zou liever‟, enzovoort. Deze dobbelsteen was 
eigenlijk de start van ons assertiviteitspel. We vonden dit intrigerend, zeker omdat 
het voor de meisjes belangrijk is om op zulke vragen op een correcte manier te 
kunnen antwoorden. Één dobbelsteen zou niet volstaan om er een educatief spel van 
te maken, ook waren we niet akkoord met de uitspraken zoals „ik haat‟. Als eerste 
zijn we gaan brainstormen over de uitspraken die we konden verwerken in het spel. 
Deze uitspraken zijn: 

- „Ik zou graag …‟; 
- „Ik heb het moeilijk met …‟; 
- „Ik zou liever hebben dat …‟; 
- „Als ik … dan …‟,  
- „Ik voel mij …‟; 
- „Ik voel mij …‟; 
- „Ik denk …‟; 
- „Ik heb het gevoel dat …‟; 
- „Ik zie dat …‟. 

Na deze uitspraken zijn we gaan brainstormen hoe we deze kunnen verwerken in 
een spel. Eerst werd er gedacht om deze uitspraken op een sticker te laten drukken 
en zo op een dobbelsteen te plakken. Achteraf leek dit niet haalbaar en zijn we 
overgestapt op een ander idee, namelijk een bordje waar deze startzinnen op 
geschreven of gedrukt worden. We hebben besloten om de dobbelsteen met 
gezichtjes te gebruiken in combinatie met het bordje met vragen. Op de site van het 
C.I.S. hebben we leuke dobbelstenen gevonden waar gezichtjes op staan: blij, boos, 
verdrietig, enzovoort. Samen hebben we gezocht naar een leuke samenhang tussen 
de dobbelsteen met gezichtjes en het bordje met vragen. Hiervoor zijn we eerst gaan 
kijken of we bepaalde moeilijkheidsniveaus konden gebruiken in het spel. Zo kan het 
assertiviteitspel worden gespeeld met enkel het bord, wanneer een meisje draait met 
de pijl en de pijl komt op de startzin „Ik heb het gevoel dat …‟, kan hierover gepraat 
worden met bijvoorbeeld de individuele begeleider of andere meisjes in de leefgroep. 
Dit zou dan niveau één worden, we hebben ook gebrainstormd over een niveau 
twee. In niveau twee kan er gespeeld worden met beide elementen, zowel de 
dobbelsteen als het bord. Wanneer een meisje bijvoorbeeld op de startzin komt „Ik 
voel mij …‟ en ze gooit met de dobbelsteen en deze komt op een droevig gezichtje 
moet ze deze twee aspecten met elkaar linken. Het kan dus volgende situatie 
worden: „Ik voel me verdrietig wanneer mijn mama drinkt thuis‟. Dit spel kan zowel 
gespeeld worden in groep, per twee als met de individuele begeleider. 
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3.4 Overleg leefgroep Jonathan 

Gedurende de brainstorming werd er overlegd met de projectbegeleidsters. In het 
begin waren dit vooral algemeenheden, omdat we toen nog zoekende waren. Na het 
bezoek aan het C.I.S. werd ons duidelijk dat het niet haalbaar was om vier aparte 
educatieve spelen te ontwikkelen. We hebben voorgesteld om de thema‟s samen te 
nemen waarmee we één groot spel zouden maken. Ze begrepen onze vraag, maar 
ze vertelden ons dat ze graag willen dat de thema‟s afzonderlijk aan bod komen. We 
hebben in overleg met onze projectbegeleidsters besloten om één spelconcept uit te 
werken voor de vier thema‟s, maar dat de invulling van het spel gescheiden is per 
thema. Zo wordt het spelconcept bijvoorbeeld de ene keer gehanteerd voor het 
thema seksualiteit en een andere keer voor het thema middelengebruik. Bij nader 
inzien was dit niet haalbaar voor het thema assertiviteit, daarom hebben we voor het 
thema assertiviteit toch een ander spelconcept bedacht. 
De concrete ideeën hebben we aan de projectbegeleidsters voorgelegd. In dit 
gedeelte zullen de twee spelen overlopen worden met de verkregen feedback. 

3.4.1 Overlopen van het educatief spel 

We hebben uitgelegd dat we niet graag een standaard spelbord willen, maar dat we 
kiezen voor een eigen ontwerp, namelijk een rond bord. Speciaal aan dit bord is dat 
het bestaat uit vier niveaus, waarbij men op de buitenste ring start en via de niveaus 
tot boven moet geraken. Om te kunnen overgaan naar een volgend niveau moeten 
ze uitkomen op een ladder, eerder kunnen ze niet oversteken. Bovendien is er één 
ring die draait. De projectbegeleidsters waren enthousiast, ze vonden het een leuk 
idee. Het was goed dat we er iets speciaals van wilden maken. Ze vroegen hoe we 
dit praktisch wilden uitwerken, we hebben verbaal en visueel verduidelijkt hoe het 
spelbord eruit zal zien waarbij we verschillende opties voorstellen hoe we het kunnen 
doen. Bijvoorbeeld losse ringen die in elkaar passen, hetzij op eenzelfde hoogte of 
met een niveauverschil in hoogte. Verder hebben we gezegd met welk materiaal we 
zouden werken en verteld dat we een schrijnwerker kennen die dit voor ons wil 
uitwerken. 
Één van de projectbegeleidsters stelde voor om met een schroef te werken waarrond 
de verschillende schijven op elkaar geplaatst kunnen worden. Ze stelde ook voor om 
met scharnieren te werken om het bord dubbel te kunnen vouwen om het op te 
bergen. We hebben dit voorgesteld aan de schrijnwerker om te bepalen of dit 
haalbaar is.  
Beide projectbegeleidsters gingen akkoord met onze voorstellen en zagen het ook 
praktisch haalbaar. 
 
Om variatie in het spel te brengen hebben we ervoor gekozen om met verschillende 
categorieën te werken, namelijk doe-opdrachten, kennisvragen en stellingen. We 
hebben verantwoord waarom we hiervoor hebben gekozen (zie hoofdstuk 2, 
paragraaf 2.3), hier waren ze het mee eens. Verder hebben we toegelicht dat iedere 
categorie aangegeven zal worden door een symbool of een kleur, zowel op het 
spelbord als op de kaartjes. Verdergaand op het aangeven van een symbool hadden 
we zelf al gedacht aan het maken van sjablonen die we met verf zouden aanbrengen 
op het bord, oftewel om stickers te laten drukken die we dan op het bord konden 
plakken. Met betrekking tot beide ideeën hadden we bedenkingen. Met het gebruik 
van sjablonen waren we bang dat de verf zou gaan uitlopen waardoor er op het bord 
vlekken kunnen ontstaan.  
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Omtrent het gebruik van stickers twijfelden we of deze houden op hout en of deze 
vernist kunnen worden. Omdat we zelf nog niet precies wisten hoe we dit praktisch 
gingen aanpakken, hebben we bij onze projectbegeleidsters bevraagd wat zij ervan 
vinden. Ze denken dat het gebruik van stickers haalbaar is. Ze zeggen dat hier 
specifieke lijm voor is die houdbaar is op hout. Het vernissen zou geen probleem 
mogen zijn. 
 
De projectbegeleidsters waren benieuwd naar de pionnen. We hebben verteld dat we 
per thema tien pionnen willen voorzien die themagerelateerd zijn. Hiervan konden we 
al voorbeelden laten zien, zo zouden we voor seksualiteit hartjes laten uitzagen, voor 
middelengebruik flesjes en pilletjes en voor diversiteit carcasonnen (poppetjes). 
Hierin zou een onderscheid gemaakt worden door iedere pion van elk thema een 
andere kleur te geven. Ze vonden het goed, maar merkten op dat we er rekening 
mee moesten houden dat bepaalde kleuren dicht bij elkaar liggen, bijvoorbeeld 
oranje en rood. We kregen de tip mee om de kleuren bewust te kiezen en eventueel 
een onderscheid te maken door aan de figuur iets extra aan te brengen, bijvoorbeeld 
een strik. Dit omdat er eventueel personen kunnen zijn die moeilijk kleuren van 
elkaar kunnen onderscheiden. 
 
Tot slot hadden we nog een vraag met betrekking tot de stellingen en 
doe-opdrachten, namelijk hoever we hierin mogen gaan. De projectbegeleidsters 
zeiden dat we alles ter sprake mochten brengen, maar dat we er rekening mee 
moeten houden dat de meisjes de onderwerpen kennen.  

3.4.2 Overlopen assertiviteitspel 

Bij assertiviteit wordt er een apart spelconcept gemaakt. Het doel van dit spel zal zijn 
dat de meisjes leren hoe ze op een gepaste manier kunnen communiceren over hun 
gedachten en gevoelens. Om duidelijk te maken hoe we dit zouden aanpakken 
hadden we als voorbeeld een dobbelsteen bij waarop op de verschillende vlakken 
een tekst staat. De projectbegeleidsters vonden dit zeer toepasselijk. Ze zeiden dat 
we goed moesten nadenken over hetgeen we op het bord zouden zetten, zo is 
bijvoorbeeld „Ik haat…‟ niet goed, omdat ze moeten aanleren op een correcte manier 
iets over te brengen.  
Hierin zouden variaties en niveaus verwerkt worden, bijvoorbeeld door een 
combinatie van een dobbelsteen of het gebruik van een draaischijf. Het spelconcept 
dat we voorstelden sprak de projectbegeleidsters aan, ze vonden het ook nuttig om 
dit te gebruiken tijdens individuele begeleiding. 

3.4.3 Budget 

Vanuit VZW Huize Sint-Vincentius hebben we op voorhand geen budget gekregen.  
We schatten dat de prijs ongeveer tussen de 250 tot 300 euro gaat liggen. Onze 
projectbegeleidsters hebben gevraagd dat zodra we bedragen weten, we dit 
doorgeven zodat zij goedkeuring kunnen vragen bij de directie. Zo hebben we een 
kostenraming opgesteld die we aan de projectbegeleidsters bezorgd hebben. 
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4 BESLUIT 

In dit hoofdstuk hebben we u een beeld gegeven hoe we te werk zijn gegaan om tot 
ons eindproduct te komen, namelijk de twee spelen. We hebben dit beschreven aan 
de hand van een chronologisch verloop, zodat u als lezer gemakkelijk kunt volgen 
welke stappen we ondernomen hebben om tot de spelen te komen. Het brainstormen 
was niet altijd even gemakkelijk, omdat er weinig spelen voorhanden zijn rond de 
thema‟s (culturele) diversiteit en assertiviteit, daarom konden we weinig inspiratie 
opdoen. Voor de andere thema‟s, middelengebruik en seksualiteit was wel 
spelmateriaal voorhanden waar we ideeën konden uit opdoen.  
 
Gedurende onze eerste brainstorming hebben we een kennismakingsbezoek 
gebracht aan leefgroep Jonathan om de interesses en leefwereld te verkennen. We 
hebben hier voldoende informatie gekregen om onze implementatie te starten. 
 
In brainstorming 2 hebben we met behulp van het Jongeren Advies Centrum (JAC) 
inspiratie gekregen om nieuwe ideeën te creëren. We vonden het positief dat we alle 
spelen en informatiemappen vrijblijvend mochten inkijken. 
Dankzij het afnemen en verwerken van een enquête in deze brainstorming, hebben 
we een beter beeld gekregen over de interesses en kennis van de meisjes. De 
resultaten van de enquête hebben ervoor gezorgd dat we ons aanbod hierop hebben 
afgestemd. Een conclusie bij het verwerken van de enquête is, dat de meisjes op 
bepaalde items allemaal hetzelfde geantwoord hebben en bij andere items de 
resultaten verschillend waren. Met dit in ons achterhoofd willen we de vier thema‟s 
via diverse invalshoeken benaderen. De enquête zelf is niet bindend, we weten dat 
adolescenten snel van gedacht kunnen veranderen. Het in aanraking komen met 
bepaalde thema‟s wil niet zeggen dat ze hier ook een bepaalde kennis over bezitten, 
daarom gaan we door middel van de spelen de meisjes de juiste kennis meegeven.  
 
In brainstorming 3 hebben we een tweede bezoek gebracht, namelijk aan het 
Centrum Informatieve Spelen (C.I.S.). We hebben gemerkt dat deze instantie 
professioneel bezig is met deze thema‟s en we hebben er dan ook veel informatie 
kunnen opdoen. 
Verder zijn we in brainstorming 3 gerichter gaan werken, rekening houdend met de 
mening en feedback van de meisjes, begeleiders en tips van de professionele 
instanties. We hebben gemerkt, na het verkrijgen van deze feedback, dat het vanaf 
toen veel vlotter vooruit ging, omdat we een zekere basis hadden meegekregen. Als 
groep zijn we vaak in overleg getreden met onze projectbegeleiders, we vonden het 
belangrijk dat ze op de hoogte bleven van de vorderingen en eventuele 
aanpassingen konden gegeven worden. Met de feedback die we kregen van hen zijn 
we steeds bewust omgesprongen, we zijn ze hier dan ook heel dankbaar voor. We 
hebben met deze feedback rekening gehouden in de uitwerking van onze spelen.  
Aangezien we met zes personen dit project maken, hadden we voldoende 
invalshoeken om verschillende nieuwe ideeën en aanpassingen naar voren te 
brengen tijdens vergaderingen. Brainstorming 3 hebben we ervaren als een vlotte 
werking. We hebben met veel enthousiasme onze ideeën op een creatieve manier 
uitgewerkt.  
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HOOFDSTUK 2: UITWERKING VAN DE SPELEN 

In dit hoofdstuk wordt duidelijk hoe we tot onze spelen zijn gekomen. 
De vraag van leefgroep Jonathan is het ontwikkelen van educatieve spelen . 
We hebben ervoor gekozen om twee spelen te maken. Het eerste spel is een 
informatief bordspel waar de thema‟s seksualiteit, middelengebruik en (culturele) 
diversiteit in verwerkt zijn. Het tweede spel is gebaseerd op het thema assertiviteit. 
Het doel van onze spelen is om de vier thema‟s op een laagdrempelige manier 
bespreekbaar te maken. 
 
Dit hoofdstuk bestaat uit zes onderdelen. Als eerste onderdeel van dit hoofdstuk 
beschrijven we hoe een spelverloop eruitziet. We bespreken de verschillende fases 
van een spelverloop, namelijk de voorbereiding, de spelbegeleiding en de 
nabespreking. Op deze manier wordt er weergegeven met welke aspecten men 
rekening moet houden.  
 
In het tweede en derde onderdeel van dit hoofdstuk worden onze spelen toegelicht.   
We hebben voor onze beide spelen, namelijk het semidi-spel en het assertiviteitspel,  
dezelfde opbouw gebruikt zodat het voor u als lezer overzichtelijker wordt. 
Zo verantwoorden we als eerste de naamgeving voor onze spelen, vervolgens 
leggen we uit wat voor soort spel het is. Verder worden de vormgeving en inkleding 
besproken, hier verklaren we het spelmateriaal dat we hanteren. Als laatste kunt u de 
spelregels van de spelen lezen, deze hebben we kort en bondig opgesteld zodat u 
meteen weet hoe de spelen in zijn werk gaan. In de bijlagen 6 en 8 kunt u foto‟s van 
de spelen terugvinden zodat u een duidelijk beeld krijgt over hoe de spelen eruitzien.  
 
Als vierde onderdeel geven we tien tips  om de rol als begeleider zo optimaal 
mogelijk uit te oefenen. We linken deze tips aan beide spelen.  
 
De theoretische kaders worden toegelicht in het vijfde onderdeel. De vijf 
hoofdstukken uit deel 1 linken we met de implementatie van de spelen. We leggen 
deze linken zodat het voor u als lezer duidelijk wordt hoe en op welke manier we de 
theorieën gaan verwerken in onze spelen.  
 
In het zesde onderdeel linken we onze Internationale Studie aan de vier thema‟s, hier 
beschrijven we hoe de bezochte voorzieningen in Nederland omgaan met deze 
thema‟s. 
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1 SPELVERLOOP 

1.1 Voorbereiding van de spelen 

Bij de voorbereiding van de spelen is het essentieel om stil te staan bij enkele 
praktische zaken. Deze worden in de volgende paragrafen aangehaald. 

1.1.1 De ruimte 

Men dient ervoor te zorgen dat er een ruimte vrij is op het moment dat men het spel 
wil spelen. De ruimte moet groot genoeg zijn om een goede sfeer te kunnen creëren 
(“Centrum Informatieve Spelen”, z.d.).  
In leefgroep Jonathan is er ruimte voorzien in de woonkamer waar ze de spelen 
kunnen spelen aan een grote tafel waaraan iedereen kan plaatsnemen. Deze ruimte 
is groot genoeg om een gezellige sfeer te kunnen creëren. Voor het assertiviteitspel 
kan ook de „lounge‟ gebruikt worden wanneer het spel 1-1 wordt gespeeld. 

1.1.2 Het materiaal 

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat men al het materiaal op voorhand heeft 
klaarstaan want dit speelt een belangrijke rol bij de spelbeleving en het 
spelenthousiasme (“Centrum Informatieve Spelen”, z.d.). 
Het spelmateriaal is visueel krachtig gemaakt om de meisjes warm te maken om de 
spelen te spelen. De verdere uitwerking over de vormgeving en inkleding van de 
spelmaterialen kunt u terugvinden in paragraaf 2.3 voor het semidi- spel en in 3.3 
voor het assertiviteitspel. 

1.1.3 De groep 

Bij aanvang van het spel moet men weten hoeveel deelnemers aanwezig zijn en hoe 
oud ze zijn. Bij sommige personen ligt een bepaald onderwerp gevoelig en dit kan 
men best eerst bevragen vooraleer het spel van start gaat. Men moet ook steeds 
nagaan of de deelnemers voldoende kennis hebben over de thema‟s (“Centrum 
Informatieve Spelen”, z.d.). 
Deze spelen kunnen gespeeld worden door maximum 10 personen vanaf 15 jaar.  
De begeleiding kan natuurlijk ook deelnemen aan de spelen. Wanneer een meisje 
aangeeft dat ze liever niet over een onderwerp wil praten, zal dit gerespecteerd 
worden. Aan de hand van de eerste kennismaking werd ons door de begeleiding 
verteld dat één onderwerp, namelijk abortus vermeden moet worden. De enquête 
biedt ons een meerwaarde doordat we te weten zijn gekomen in hoeverre hun kennis 
reikt over de thema‟s. De verdere informatie over de enquête kunt u terugvinden in 
deel 2, hoofdstuk 1, paragraaf 2.2 en bijlage 2. 

1.1.4 De duur 

Men moet voldoende tijd voorzien om een nabespreking te houden (ongeveer 30 
minuten), dit is aangeraden om eventuele bijsturingen te kunnen doen. Het is 
belangrijk bij het geven van het spel, dat men rekening houdt met de duur van het 
spel, zo kan de nabespreking eventueel ingecalculeerd worden (“Centrum 
Informatieve Spelen”, z.d.). 
Bij onze nabespreking houden we rekening met deze voorwaarden. Het verdere 
verloop van de nabespreking vindt u terug in paragraaf 1.3.1.  
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De duur van de spelen kunnen we moeilijk bepalen want dit zal steeds verschillend 
zijn, afhankelijk van een aantal factoren zoals de groep, het aantal deelnemers en 
hoelang er gediscussieerd zal worden over stellingen, enzovoort. De begeleiding 
heeft ons aangeraden om het spel ongeveer 1 tot 2 uur te spelen vanwege de 
motivatie en concentratie van de meisjes. Bij de uitwerking van de spelen hebben we 
hier dan ook rekening mee gehouden. (E. Rackels & T. Swerts, begeleiders bij VZW 
Huize Sint-Vincentius leefgroep Jonathan, persoonlijke communicatie, 22 september 
2010). 

1.2 De spelbegeleiding  

Voor men aan het werkelijke spel begint, kan men het best enkele 
opwarmingsspelletjes spelen met de deelnemers. Deze opwarmingsspelletjes 
hebben als voordeel dat de deelnemers zich beter op hun gemak zullen voelen en 
dat er een warme sfeer kan gecreëerd worden (“Centrum Informatieve Spelen”, z.d.). 
Een opwarmingsspelletje kan bijvoorbeeld een stelling zijn uit het spel zelf. De 
begeleiding kan de stelling voorlezen en iedereen om beurt laten antwoorden om 
nieuwsgierigheid bij de meisjes op te wekken. 
 
De begeleiding heeft een belangrijke rol bij het spelen van de spelen. Het begeleiden 
van een spel is leuk, maar onvoorspelbaar, omdat iedere spelsituatie anders is. Het 
begeleiden van een spel zal steeds vlotter verlopen naarmate men een spel beter 
onder de knie krijgt. Wanneer men een spel speelt, heeft de begeleiding steeds een 
open houding. Het kan gebeuren dat er tijdens het spelen van een spel oplossingen 
worden bedacht die nieuw zijn en die zelfs de ontwerpers van het spel niet voor ogen 
hadden (“Centrum Informatieve Spelen”, z.d.). 
Als de spelen gespeeld worden in de leefgroep, kan de begeleiding moeilijk 
inschatten hoe dit gaat verlopen want dit hangt bijvoorbeeld sterk af van het aantal 
meisjes, het humeur, de kennis, het enthousiasme, enzovoort. Het is belangrijk om 
de meisjes te motiveren om deel te nemen aan de spelen. We hebben ervoor 
gezorgd dat de spelen voldoende uitdaging bieden, zo doen we beroep op de 
competitie en op vaardigheden zoals intellectueel vermogen, inzicht, mening uiten, 
enzovoort. Nadat de spelen gespeeld zijn, staan we open voor feedback en 
eventuele bijsturingen.  
 
Er wordt van de spelleider een hoge mate van betrokkenheid verwacht. Volgens het 
Centrum Informatieve Spelen (z.d., p. 20) dient men de volgende vragen in het 
achterhoofd te houden: “Waarom kies ik voor een informatief spel?, Wat wil ik 
bereiken in het spel?, Hoe bouw ik de sessie op?, Hoe zal de nabespreking en 
evaluatie verlopen en wat moet daarin aan bod komen?”. Tijdens het spel moet de 
begeleiding op veel plaatsen tegelijk aanwezig zijn, iedereen aan het woord laten, 
kunnen reageren op situaties die zich voordoen, conclusies kunnen trekken tijdens 
een spel en leerprocessen kunnen begeleiden (“Centrum Informatieve Spelen”, z.d.). 
De begeleiding gaat de meisjes sturen om voldoende deel te nemen aan de spelen.  
Wanneer ze merken dat er teveel chaos heerst of dat één of meerdere meisjes over 
de grens gaan door bijvoorbeeld iemand te kwetsen met woorden, gebaren, 
enzovoort gaat men ingrijpen.  
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1.2.1 De speluitleg 

Bij de speluitleg is het belangrijk om het spel en de methode te kaderen die 
gehanteerd worden. Vervolgens moet men ervoor zorgen dat er een duidelijke en 
logische speluitleg wordt gegeven die voor iedereen begrijpbaar is. 
Verder moet de begeleiding voor iedereen zichtbaar zijn en moeten ze duidelijk en 
niet te snel praten.   
Ten slotte wordt er ruimte gelaten door de begeleiding zodat de deelnemers vragen 
kunnen stellen (“Centrum Informatieve Spelen”, z.d.). 
We hebben spelregels voor de spelen opgesteld die dienen als richtlijnen.  
De spelregels zijn een nuttig hulpmiddel om het spel te verduidelijken (zie paragraaf 
2.4 voor het semidi-spel en 3.4 voor het assertiviteitspel).  

1.2.2 Tijdens het spel  

De begeleiding zorgt dat men zicht heeft op het verloop van het spel, als de spelers 
vragen hebben moeten ze bij de begeleiding terecht kunnen. Het is soms nodig om 
de groep extra te stimuleren en/of spelprikkels toe te dienen, maar het kan ook nodig 
zijn om de groep af te remmen in hun enthousiasme. Tijdens het spel komen vaak 
interessante punten aan bod voor de nabespreking, men kan deze elementen het 
best noteren tijdens het spel (“Centrum Informatieve Spelen”, z.d.). Tijdens het spel 
moeten de spelbegeleiders ook kunnen ingaan op de vragen, stellingen van de 
meisjes. 

1.3 De nabespreking van de spelen 

Voor het slagen van de spelen is het een belangrijke voorwaarde om een 
nabespreking te houden. Deze nabespreking is enerzijds de analyse en de duiding 
van de ervaringen van de deelnemers met als doel de ervaringen om te schakelen 
naar iets positiefs. Anderzijds is het noodzakelijk om de opgedane ervaringen om te 
zetten in leerpunten, met andere woorden een nabespreking wordt gezien als een 
soort reflectie op het spel en de realiteit (“Centrum Informatieve Spelen”, z.d.). 

1.3.1 De spel-evaluatie  

Een nabespreking is noodzakelijk om de opgedane ervaringen om te zetten in 
leerpunten. Het wordt gezien als een soort reflectie op het spel en de werkelijkheid. 
In de nabespreking/evaluatie worden de spelinhouden getoetst op hun 
realiteitswaarde. In de spelen worden situaties gespeeld, vragen gesteld, stellingen 
bevraagd, enzovoort, maar wat is de betekenis van die spelervaringen in de realiteit? 
Een nabespreking is de ideale gelegenheid om het thema en de opgedane 
ervaringen te kaderen. Het is noodzakelijk dat de spelbegeleider de nabespreking 
duidelijk kadert en aangeeft. Bijvoorbeeld: "Er is tijdens het spel heel wat gebeurd. 
We hebben nu de kans om de verschillende elementen van het spel te bespreken. 
We gaan eerst kijken wat jullie van het spel vinden, daarna gaan we zoeken naar 
elementen die in de werkelijkheid ook voorkomen en wat we uit het spel kunnen 
leren” (“Centrum Informatieve Spelen”, z.d.). Voor onze evaluatie/nabespreking 
hebben we ons gebaseerd op de zes fasen die het Centrum Informatieve Spelen 
(C.I.S.) gebruikt voor de evaluatie. We hebben hiervoor gekozen, omdat ze in het 
C.I.S. dagelijks bezig zijn met het ontwikkelen en evalueren van informatieve spelen 
en ze dus op dit vlak veel ervaring en kennis hebben. 
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De nabespreking wordt in zes fasen ingedeeld: 

1. Hoe voel je je na het spelen van het spel? 
2. Wat is er allemaal gebeurd tijdens het spel? 
3. Wat heb je geleerd? 
4. Hoe staat het spel tot de realiteit? 
5. Wat als...? 
6. Wat volgt er nu...? 

Aan de hand van deze zes fases wordt onze evaluatie opgebouwd. Het is de 
bedoeling om de meisjes een inzicht te geven in het eigen handelen door de 
spelervaringen en dit handelen open te trekken naar andere situaties. Als deze 
ervaringen ook toegepast kunnen worden op andere omstandigheden en ervaringen 
kan men uit het spel leren (“Centrum Informatieve Spelen”, z.d.). 
 
1. Hoe voel je je na het spelen van het spel? 
Deze fase geeft de meisjes de mogelijkheid om hun eerste indrukken van het spel 
weer te geven. In deze fase dient men los te komen van het spel en over te gaan tot 
leren. Een soort overgangsfase waar stoom kan afgeblazen worden zodat elk meisje 
klaar is om de stap te zetten tot communiceren en leren. 
In deze fase kunnen de spelers hun eerste reacties kwijt over het spel kwijt, zowel 
speltechnisch (vb. wat vonden ze leuk, wat vonden ze flauw, enzovoort), als 
inhoudelijk (vb. waarom deed ze dit, wat hadden ze nog willen/kunnen doen, 
enzovoort) (“Centrum Informatieve Spelen”, z.d.). 
 
2. Wat is er allemaal gebeurd tijdens het spel? 
Deze fase heeft tot doel zoveel mogelijk informatie en ervaringen te achterhalen om 
van hieruit te kunnen leren. In deze fase geven we de mogelijkheid aan de meisjes 
om te zien dat er een verschil kan zijn in het waarnemen van feiten in de groep. 
Enkele voorbeelden van vragen zijn: “Hoe vond je de stellingen?”, “Hoe vond je de 
doe- opdrachten?”,  “Werd er eerlijk gespeeld?”, “Kon je gemakkelijk in de rol kruipen 
wanneer je iets moest uitbeelden?”, enzovoort (“Centrum Informatieve Spelen”, z.d.). 
 
3. Wat heb je geleerd? 
De nabespreking kan op gang gebracht worden door eventueel zelf een stelling terug 
boven te halen en te kijken naar de reacties van de meisjes (“Centrum Informatieve 
Spelen”, z.d.). Er kan na het spelen van het spel een stelling of vraag bevraagd 
worden die eerder aan bod kwam. Wanneer ze dit keer wel correct kunnen 
antwoorden weten we dat ze iets hebben bijgeleerd. 
 
4. Hoe staat het spel ten opzichte van de realiteit? 
De meisjes worden ertoe aangezet te discussiëren over het spel en de realiteit, 
waarbij er gezocht wordt naar gelijkenissen. Vragen die we hierbij gaan stellen  zijn: 
“Herken je een aantal situaties uit het spel in de realiteit?”, “Herken je het probleem, 
de spanning, de belangstelling?”, “Zijn er in het spel belangrijke elementen niet aan 
bod gekomen die in realiteit wel een invloed hebben?”, “Is het spel een goede 
weerspiegeling van de realiteit?” (“Centrum Informatieve Spelen”, z.d.). 
Deze bevraging vinden we heel belangrijk, omdat we zo kunnen toetsen of de 
meisjes een link kunnen leggen met de realiteit en hun eigen ervaringen. Het was 
ook één van de doelen van onze spelen om de meisjes correcte informatie te geven 
van wat er in de realiteit gebeurt rond deze thema‟s. 
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5. Wat als...? 
In deze fase worden de meisjes uitgenodigd om na te denken over het spel indien 
er andere dingen zouden gebeurd zijn. Als er nieuwe inzichten zijn gekomen, is het 
belangrijk om daar iets mee te gaan doen, initiatief te nemen tot verandering. We 
gaan in deze fase vragen stellen zoals: “Zie je alternatieven of oplossingen voor het 
probleem?”, “Wat ga je ermee doen voor jezelf, je eigen houding, je visie?”, “Ga je je 
nog meer informeren, ga je andere dingen doen?” (“Centrum Informatieve Spelen”, 
z.d.). 
 
6. Wat volgt er nu...?  
Dit is een "actieplanningsfase" waarin de meisjes nadenken over wat ze nu precies 
gaan doen of kunnen doen na het spelen van het spel. We gaan aan de meisjes 
vragen wat ze nu anders zouden doen of hoe ze de zaken anders zouden 
aanpakken. “Wat kan er met de groep aan gedaan worden?” Er kan dieper op de 
inhoud worden ingegaan en er kunnen nieuwe afspraken voor de groep uit 
voortvloeien. Het spel en de nabespreking zijn een aanzet om te werken aan 
verandering, of met andere woorden: nieuwe concrete stappen afspreken (“Centrum 
Informatieve Spelen”, z.d.). 
 
We vinden het essentieel dat we onze spelen gaan evalueren nadat de spelen 
gespeeld zijn in de leefgroep. Op die manier komen we te weten wat de meisjes en 
de begeleiding van de spelen vinden en hoe ze het ervaren hebben. Aan de hand 
van het evaluatieformulier hebben we verschillende vragen gesteld aan de meisjes. 
De antwoorden hiervan vindt u terug in bijlage 9. We vinden hun mening van groot 
belang, omdat het ons doel is dat de spelen voldoen aan hun interesses. Als 
projectgroep krijgen we zo ook een beter zicht of het spelconcept concreet genoeg is 
uitgewerkt en of het nog aangepast moet worden. 
 
Nadat we een duidelijk beeld hebben geschetst over hoe een spelverloop er uit ziet, 
gaan we in de volgende paragraaf de uitwerking van onze beide spelen bespreken, 
namelijk het semidi-spel en het assertiviteitspel. We verklaren hieronder ten eerste 
de naamgeving van het spel en leggen uit wat voor soort spel het is. Vervolgens 
omschrijven we de vormgeving en inkleding waar we verantwoorden welk materiaal 
we gebruiken en waarom. Ten slotte vindt u de spelregels terug van beide spelen. 

2 HET SEMIDI-SPEL  

2.1 Naamgeving  

De naam van het informatief bordspel is gebaseerd op drie thema‟s, namelijk 
seksualiteit, middelengebruik en (culturele) diversiteit. Aan de hand van een 
woordspeling tussen deze drie thema‟s, kwamen we op het idee om het bordspel  
het semidi-spel te noemen. Zo staat de „se‟ voor seksualiteit, „mi‟ voor 
middelengebruik en „di‟ voor diversiteit. Deze naam klinkt ons goed in de oren, is 
gemakkelijk om te onthouden. 
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2.2 Informatief spel 

2.2.1 Wat  

Een informatief spel biedt informatie over een bepaald thema zodat de deelnemers 
op het einde van het spel hun kennis hebben verruimd (Coenen, Coenen & 
Trimpeneers, 2010).  

2.2.2 Kenmerken  

De volgende kenmerken tonen duidelijk aan wat de troeven zijn van een informatief 
spel, namelijk: 

- Men kan het met een grote groep spelen; 
- Er is interactie en geen pure overdracht; 
- Het spel is visueel krachtig; 
- Spelenderwijs doet het kind/de jongere kennis op; 
- Een informatief spel is vakoverschrijdend, dit wil zeggen dat zowel sociale 

vaardigheden als het thema zelf aan bod komen; 
- Het is een andere methode om dieper op een thema in te gaan; 
- Het is ervaringsgericht; 
- De deelnemers kunnen van elkaar leren tijdens het spel en de nabespreking 

(“Centrum Informatieve Spelen”, z.d.).  

Het semidi-spel kan gespeeld worden door minimum 2 en maximum 10 personen. 
Zowel het spelbord als de spelkaarten zijn kleurrijk, op die manier is het visueel 
krachtig. We bereiken hiermee dat de meisjes spelenderwijs kennis opdoen en zich 
openstellen om dieper in te gaan op deze thema‟s.  
Aan de hand van bijvoorbeeld stellingen gaan er discussies ontstaan waardoor de 
meisjes op een thema kunnen inspelen en er leren over te spreken in groep. Als de 
meisjes hun mening geven over de stelling, zullen zij ervaringen, gedachten en 
ideeën uitwisselen, op deze manier kunnen ze van elkaar leren.  

2.2.3 Het verloop 

Het informatief spel verloopt in verschillende stappen. 
Als eerste is het noodzakelijk dat de spelbegeleiding alle voorbereidingen treft voor 
het spel (“Centrum Informatieve Spelen”, z.d.). In paragraaf 1.1 werd uitvoerig 
ingegaan op deze voorbereidingen. 
 
Als tweede stelt de spelbegeleiding zichzelf voor bij de aanvang van het spel en 
schetst hij de doelstelling van het informatief spel. Er kunnen eventueel korte 
kennismakingsspelletjes worden gespeeld want dit heeft als voordeel dat de 
deelnemers “opgewarmd” zijn en de groep vertrouwd is met de spelbegeleiding vóór 
het spel van start gaat. Vervolgens wordt het eigenlijke spel uitgelegd door de 
begeleiding en zo vernemen de deelnemers hoe het spel verloopt (“Centrum 
Informatieve Spelen”, z.d.).  
Wanneer het spel voor de allereerste keer gespeeld wordt, is het nuttig dat de 
begeleiding de spelregels toelicht aan de meisjes. De spelregels geven richtlijnen 
over hoe het spel gespeeld dient te worden (zie paragraaf 2.4 en 3.4). Na het spel 
enkele keren gespeeld te hebben, kennen ze de spelregels en kunnen ze deze 
onderling aan elkaar verduidelijken.  
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Als derde wordt het spel gespeeld en zowel de spelbegeleiding als de deelnemers 
doen indrukken en ervaringen op (“Centrum Informatieve Spelen”, z.d.). 
Door het spel te spelen doen de meisjes ervaringen op doordat ze hun eigen 
meningen, gedachten, gevoelens, enzovoort uitwisselen. De begeleiding doet ook 
ervaringen op door veranderingen te zien in het gedrag van de meisjes, namelijk de 
openheid naar elkaar en/of de begeleiding toe.  
 
Ten slotte worden het eigenlijke spel en de spelervaringen geanalyseerd en 
verduidelijkt tijdens de nabespreking (“Centrum Informatieve Spelen”, z.d.). 
Wanneer het spel voor de eerste keer gespeeld wordt, wordt er een nabespreking 
gehouden. Tijdens de nabespreking worden er gerichte vragen gesteld aan de 
meisjes aan de hand van het evaluatieformulier dat u terug kunt vinden in bijlage 9. 
Het ingevulde evaluatieformulier geeft ons de nodige informatie om het spel bij te 
sturen indien nodig. 

2.3 Vormgeving en inkleding 

De vorm en de grootte van het spelbord is gekozen op basis van de capaciteit van 
leefgroep Jonathan, in leefgroepverband is er een capaciteit van acht meisjes en 
twee meisjes die op studio wonen, deze zijn verbonden aan de leefgroep (zie deel 1, 
hoofdstuk 1, paragraaf 2.1). Daarom wordt het spel gemaakt voor minimum 2 en 
maximum 10 spelers. Om ervoor te zorgen dat iedereen even gemakkelijk aan het 
bord kan, hebben we geopteerd voor een rond bord met een diameter van 49 cm. 
Het bord is ook opgebouwd uit vier verschillende niveaus om de moeilijkheidsgraad 
van het spel te verhogen en er bevindt zich een onverwachte factor. De 
moeilijkheidsgraad wordt bepaald doordat de meisjes aan een aantal voorwaarden 
moeten voldoen. Deze voorwaarden geven een richtlijn om naar het volgende niveau 
te gaan. Allereerst moeten de meisjes een aantal vragen juist beantwoorden; 
wanneer ze hier aan voldoen, kunnen ze via een ladder oversteken naar het 
volgende niveau. De onverwachte factor is het tweede niveau, dit is een draaischijf 
waardoor de ladders van de verschillende niveaus niet op één lijn overeenkomen. 
Om visueel een duidelijk beeld te vormen, verwijzen we u door naar bijlage 6.  Enkel 
wanneer de meisjes een draaikaart trekken, mogen ze aan het tweede niveau 
draaien zodat er een ladder van twee niveaus overeenkomt en ze kunnen oversteken 
naar het volgende niveau. Deze moeilijkheidsgraad en onverwachte factor houdt het 
spel levendig en attractief. De meisjes van leefgroep Jonathan hebben ons, tijdens 
het kennismakingsgesprek, meegedeeld dat de spelen levendig en actief moeten 
zijn. Om zeker te voldoen aan deze verwachtingen, hebben we onze keuze van het 
spelmateriaal hier op afgestemd. Het visueel aspect van het spel speelt ook een rol 
in het al dan niet aanspreken van het spel. 
 
Het spel bestaat uit drie thema‟s, om deze van elkaar te kunnen onderscheiden, 
hebben we gekozen om ieder thema een kleur te geven. De keuze van de kleur is 
speciaal gelinkt aan het thema, namelijk:  

- Seksualiteit heeft de kleur rood. De kleur rood staat voor het leven, de warmte, 
de liefde en de hartstocht (www.omgangsvormen.nl). Deze verwijzingen 
passen goed samen met seksualiteit, omdat we tijdens het semidi-spel dieper 
ingaan op deze items via vraagstellingen over relaties, seksuele geaardheid, 
enzovoort. 

http://www.omgangsvormen.nl/
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- Middelengebruik heeft de kleur groen. De kleur groen staat voor rust en de 
natuur (www.omgangsvormen.nl). Deze keuze verantwoorden we doordat de 
meeste middelen een kalmerende werking hebben op lichaam en geest. 
Sommige middelen zijn vervaardigd of ontstaan uit natuurlijke elementen.  

- (Culturele) diversiteit heeft de kleur geel. Geel wordt geassocieerd met de zon 
(www.omgangsvormen.nl). De zon is het enige dat we allemaal 
gemeenschappelijk hebben want de zon schijnt voor iedereen en over de hele 
wereld. 

De keuze om ieder thema een kleur te geven, is ontstaan om de reden dat we één 
bord gebruiken voor de drie thema‟s die elk afzonderlijk kunnen gespeeld worden. 
Ieder thema wordt ook apart opgeborgen in een zakje met dezelfde kleur van het 
thema. In ieder zakje zitten de spelkaarten, de pionnen, een zandloper, een 
dobbelsteen en gekleurde munten. De spelkaarten bestaan uit dezelfde kleur als het 
thema waarbij we een onderscheid maken tussen de verschillende categorieën aan 
de hand van een symbool. Op deze manier ontstaat er geen verwarring en blijft alles 
mooi gegroepeerd.  
  
Tijdens de brainstorming (zie deel 2, hoofdstuk 1, paragraaf 1) spraken we over de 
aspecten die het spel moet bevatten, dit leidde tot de punten educatief, levendig, 
taboes doorbreken, bediscussiëren en attractief. Op basis van deze punten kwamen 
we tot drie categorieën. De symbolen waren een logisch gevolg hierop. De drie 
categorieën kunnen als volgt omschreven worden: 

- Kennisvragen: Dit zijn vaststellingen, feiten, informatie die we over brengen bij 
de meisjes zodat zij de juiste kennis op doen over de drie thema‟s. We 
hebben daarom gekozen voor een vraagteken als symbool.  

- Stellingen: Het doel hiervan is om discussies los te maken en thema‟s 
bespreekbaar te maken. Hier is geen juist antwoord mogelijk, maar het is 
belangrijk dat de meisjes naar elkaars mening luisteren. Om deze reden is het 
symbool een mond.  

- Doe-opdrachten: Deze categorie is nog onderverdeeld in woord-zonder-
woord, tekenen en uitbeelden. Hier speelt het non-verbaal gedrag en de 
lichaamstaal een belangrijke rol, om deze redenen hebben we voor een hand 
gekozen als symbool. 

De pionnen worden via hun vorm gelinkt aan het thema. Bij het thema seksualiteit 
bestaan de pionnen uit hartjes, het thema middelengebruik heeft tien pionnen die 
bestaan uit vijf flesjes en vijf pilletjes en het thema (culturele) diversiteit heeft tien 
mannetjes. Om per thema de tien pionnen van elkaar te onderscheiden, hebben we 
gekozen om tien verschillende kleuren te gebruiken. Ieder thema heeft een eigen 
dobbelsteen in de kleur van het thema, dit om verwarring tegen te gaan en een 
duidelijke afbakening te maken van ieder thema. Zo bevat ieder thema hetzelfde 
spelmateriaal in zijn eigen kleur. De gekleurde munten zijn nodig om naar het 
volgend niveau te kunnen gaan. Op het eerste niveau moeten de meisjes 6 munten 
verzamelen. Het is de bedoeling dat ze zo snel mogelijk naar het volgende niveau  
overgaan, indien dit niet lukt, krijgen de meisjes geen extra munten meer totdat ze 
zich op het volgende niveau bevinden, dit geldt voor elk niveau. Om te kunnen 
winnen, moeten ze in totaal 13 munten verzameld hebben. De kladblok en pen zijn 
de enige gemeenschappelijke materialen om de doe-opdracht, tekenen uit te voeren.  

http://www.omgangsvormen.nl/
http://www.omgangsvormen.nl/
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Ten slotte hebben we een spelindex opgesteld om extra informatie mee te geven 
indien er vragen zijn waar ze geen antwoord op weten. Op deze manier kunnen de 
meisjes zelf informatie opzoeken zonder hulp van derden of kan tijdens het spel extra 
informatie worden geboden door de begeleiding. Deze spelindex vindt u terug in 
bijlage 5.  

2.4 Spelregels 

Het semidi-spel is opgebouwd uit drie thema‟s, namelijk seksualiteit, middelengebruik 
en (culturele) diversiteit.  

2.4.1 Doel  

Het spel bestaat uit twee doelen. Enerzijds dat de verschillende opdrachten binnen 
elke cirkel correct zijn uitgevoerd en men als eerste eindigt op de binnenste (blauwe) 
cirkel. Anderzijds om de kennis te verruimen, nieuwe inzichten te verwerven en dit 
alles op een creatieve en actieve manier. 

2.4.2 Spelers  

Dit spel kan gespeeld worden door minimum 2 en maximum 10 spelers.  
Het spel is ontwikkeld voor meisjes vanaf 15 jaar. 

2.4.3 Speloverzicht  

- Het spelbord bestaat uit vier gekleurde cirkels; 
- Bij de start van het spel zet iedereen zijn pion op de onderste cirkel op een 

afbeelding (vraagteken, mond, hand) naar keuze; 
- Door het correct beantwoorden van vragen en uitvoeren van opdrachten krijg 

je een gekleurde munt; 
- Om naar het volgende niveau te kunnen gaan, moet je aan een aantal 

voorwaarden voldoen, namelijk per cirkel een aantal gekleurde munten 
verzamelen. Deze munten verschillen van hoeveelheid naargelang het niveau; 

- Op het spelbord staan verschillende ladders getekend, deze ladders dienen 
als oversteekplaats om naar het volgend niveau over te gaan. 

2.4.4 Spelmateriaal 

- Spelbord: Het spelbord bestaat uit vier opeenliggende cirkels. Deze kunnen 
van elkaar gehaald worden als de schroef eruit gehaald wordt. De schijven 
zijn gelakt en vernist en kunnen afgewassen worden met een vochtige spons;  

- Een gekleurd zakje per thema: In ieder zakje zitten volgende items: 
spelkaarten bestaande uit kennisvragen, stellingen en doe-opdrachten, een 
dobbelsteen, een zandloper, munten en 10 gekleurde pionnen; 

- Zandloper: Een zandloper van één minuut per thema. Deze wordt gebruikt bij 
de doe-opdrachten; 

- Dobbelsteen: Ieder thema is voorzien van een dobbelsteen in de kleur van het 
thema; 

- Gekleurde munten: Elk niveau heeft een aantal van munten, één persoon 
staat in het voor het uitdelen en bijhouden van deze munten; 
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- Draaikaarten: Bij elke categorie liggen draaikaarten tussen de andere kaarten 
o Stellingen: 12 draaikaarten 
o Kennisvragen: 12 draaikaarten 
o Doe-opdrachten: 18 draaikaarten 

- Spelkaarten: Deze spelkaarten bestaan uit drie categorieën voorzien door een 
symbool, namelijk voor de kennisvragen een vraagteken, voor de stellingen 
een mond en voor de doe-opdrachten een hand; 

- Pionnen: Voor elk thema zijn er tien pionnen in verschillende kleuren; 
- Kladblok en pen; 
- Spelindex. 

2.4.5 Spelverloop  

2.4.5.1 Voorbereiding 

Het spelbord in elkaar steken en ervoor zorgen dat alle cirkels vastzitten met de 
schroef. De dobbelsteen klaarleggen, de pionnen uitdelen en de kaartjes per 
symbool verspreiden rond het spelbord.  

2.4.5.2 Algemeen  

- Start: Iedereen gooit met de dobbelsteen. Degene die het hoogste gooit, mag 
beginnen en plaats de pion op een symbool naar keuze op niveau één. 
Vervolgens herhaalt dit patroon zich met de klok mee. 

- Het gebruik van de dobbelsteen: de persoon die het hoogste gegooid heeft, 
mag ook beginnen met het verplaatsen van zijn pion. Bij elke beurt wordt er 
met de dobbelsteen gegooid en worden de aantal stappen gezet. Het spel 
wordt gespeeld met de klok mee.  

- De spelvakken: Je kan op drie mogelijke spelvakken terecht komen, een 
vraagteken, een mond of een hand. Er wordt een spelkaart genomen die 
overeenkomt met het symbool van het spelvak. 

- Kaarten: Bij zowel een goed als fout antwoord wordt de kaart onderaan de 
stapel gelegd.  

- Doe-opdrachten: Bij deze opdrachten staat een tijd op het antwoorden. Bij een 
doe-opdracht krijg je één minuut de tijd (zandloper) om de anderen duidelijk te 
maken wat het onderwerp is en om de juiste benaming te raden. 

2.4.5.3 Het ontvangen van munten 

- Wanneer je op een mond terecht komt, neem je de passende kaart en lees je 
de stelling voor en mag er in groep over gediscussieerd worden. Enkel de 
persoon die de spelkaart heeft, ontvangt een munt.  

- Wanneer je op een vraagteken terecht komt, moet de persoon links van je de 
kaart nemen en de vraag stellen aan jou, wanneer je een goed antwoord 
geeft, ontvang je een munt;  

- Wanneer je op een hand terecht komt, neem je de kaart en mag iedereen 
raden wat er wordt getekend, uitgebeeld of verteld. De persoon die de 
opdracht uitvoert en de persoon die juist raadt, ontvangen een munt. Indien er 
meerdere personen tegelijk antwoorden, krijgt alleen de uitbeelder/ tekenaar/ 
verteller een munt.  
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2.4.5.4 Overgang naar niveaus 

- Door goede antwoorden te geven binnen de voorziene tijd krijg je gekleurde 
munten. Als je voldoende munten verzameld hebt, moet je over naar het 
volgende niveau door middel van de ladders. Het aantal munten die men per 
niveau moet bezitten om naar het volgende niveau te kunnen gaan zijn: 

o Niveau 1: 6 munten 
o Niveau 2: 10 munten 
o Niveau 3: 13 munten 

De munten die je verdient, moet je gedurende het spel bijhouden. Indien je 
over het aantal munten beschikt die je moet bezitten per niveau, krijg je geen 
extra munten meer totdat je op de ladder kan oversteken naar het volgende 
niveau.  

- Ladder: op elk niveau staan ladders getekend. Via deze ladders kan je over 
gaan naar het volgende niveau. Als je voldoende munten bezit en je kan naar 
boven, omdat twee ladders gelijk staan, dan mag je de aantal stappen verder 
zetten op het volgende niveau. 

o Een voorbeeld: men gooit op het eerste niveau 6 en de ladder staat 3 
stappen van je verwijdert ,dan mag je de ladder oversteken en de 
volgende 3 stappen op het 2de niveau verder zetten. 

Je kan het hoogste niveau enkel betreden als je aantal stappen die je moet 
zetten uitkomen op de laatste ladder,  

o Een voorbeeld: als de ladder 3 stappen van je verwijderd staat, moet je 
3 gooien om naar boven te mogen gaan. Als je dan een 4 gooit mag je 
de ladder naar boven niet nemen. 

- Draaikaarten: als je een draaikaart neemt, moet je met het tweede niveau 
draaien tot één van de ladders overeenkomen. Na het draaien is je beurt 
voorbij en mag je dus geen stappen meer zetten. 

2.4.6 Einde van het spel 

Het spel is gedaan wanneer één persoon het hoogste niveau bereikt heeft. 

2.5 Evaluatie 

Alvorens we het spel hebben gespeeld in de leefgroep, hebben we het spel uitgetest 
met onze projectgroep, zodat we zelf konden ondervinden of het spel logisch is 
opgebouwd en de spelregels duidelijk zijn. 
Op dinsdag 21 december 2010 zijn we dan met twee personen van onze 
projectgroep het semidi-spel gaan spelen in leefgroep Jonathan. Achteraf hebben we 
aan de hand van een evaluatieformulier, mondeling bevraagd aan de meisjes wat ze 
van het spel vinden, welke aanpassingen ze voorstellen, enzovoort. Het ingevulde 
evaluatieformulier vindt u terug in bijlage 9. 
De meisjes gaven aan dat het werken met de munten verwarrend was. In de 
spelregels was opgenomen dat ze per niveau een andere kleur munt kregen, maar 
omdat de munten de kleuren hadden van de thema‟s, bijvoorbeeld seksualiteit heeft 
de kleur rood, werd het te ingewikkeld voor de persoon die de munten beheerde.  
Op niveau één kregen ze 6 munten in een rode kleur, op niveau twee, 4 munten in 
een groene kleur en op niveau drie, 3 munten in een gele kleur. 
 



 

86 
 

We hebben dit aangepast en beslist dat de kleur van de munten staat voor het thema 
(seksualiteit zijn rode munten, middelengebruik zijn groene munten en diversiteit zijn 
gele munten). Deze munten worden nu ook opgeteld gedurende het spel en men 
moet in totaal over 13 munten beschikken om te kunnen winnen.  
 
Nu we ons eerste spel besproken hebben, gaan we over naar ons tweede spel, het 
assertiviteitspel. Om het overzichtelijk te houden, kiezen we voor dezelfde opbouw 
als het semidi-spel. 

3 HET ASSERTIVITEITSPEL 

3.1 Naamgeving  

Om geen verwarring te veroorzaken hebben we geopteerd voor een eenvoudige en 
duidelijke naamgeving. Deze naamgeving geeft een directe link aan het thema, 
namelijk assertiviteit. 

3.2 Vaardigheidspel  

3.2.1 Wat  

Een vaardigheidspel wil de communicatieve vaardigheden van de personen 
versterken door spelenderwijs met elkaar in gesprek te gaan. Dit soort spel heeft een 
positieve uitwerking over het leren omgaan met elkaar (www.counselling.nl). 

3.3 Vormgeving en inkleding 

Het assertiviteitspel is een vaardigheidspel waarbij de meisjes hun communicatieve 
vaardigheden en assertiviteit kunnen ontwikkelen. De wijze waarop het spel 
gespeeld wordt, is afhankelijk van „hoe‟ assertief de meisjes zijn. Tijdens de 
verschillende bijeenkomsten met de begeleiding van leefgroep Jonathan deelden ze 
ons mee dat niet ieder meisje even assertief of communicatief vaardig is. Om deze 
redenen bestaat het spel uit verschillende niveaus. Deze niveaus worden op 
verschillende wijzen gespeeld, hier volgt een korte weergave. Het eerste niveau 
wordt gespeeld aan de hand van het draaibord met de acht startzinnen op of de 
dobbelsteen waar zes emoties staan op afgebeeld aan de hand van smileys. De acht 
startzinnen en de zes emoties (zie bijlage 8) zijn de volgende: 
  
Startzinnen Emoties 

„Ik zou graag …‟ Blij      
„Ik heb het moeilijk met …‟ Boos 
„Als ik zou liever hebben dat …‟ Neutraal 
„Als ik … dan …‟ Verdrietig 
„Ik voel mij …‟ Schijnheilig 
„Ik denk …‟ Waardering 
„Ik heb het gevoel dat …‟  
„Ik zie dat …‟  
 
 
 

http://www.counselling.nl/
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Het tweede niveau is een combinatie van het draaibord en de dobbelsteen. Als 
laatste niveau wordt er een thema toegevoegd in combinatie met het draaibord en de 
dobbelsteen. De verschillende niveaus kunnen zowel in leefgroepsverband als met 
de individuele begeleider gespeeld worden. 
 
Wanneer de meisjes in het eerste niveau met het draaibord spelen, wordt er van hen 
verwacht dat zij aan de pijl van het draaibord draaien en de startzin waar de pijl stopt 
verder aanvullen. Indien ze de keuze maken om met de dobbelsteen te spelen, 
vormen ze een zin waarin ze de gegooide emotie benoemen en hier rond een 
verhaal kunnen vertellen. De meisjes zijn vrij in het aanvullen van de startzinnen of 
de emoties, ze mogen zelf een thema aangeven waarover ze graag zouden willen 
praten. Tijdens dit niveau stimuleren we de openheid van de meisjes en is het 
belangrijk dat ze respect tonen en actief luisteren naar elkaar.  
Actief luisteren wil zeggen dat men de gevoelens en de belevingen van de spreker 
kan verwoorden en begrijpen (Gordon, 2005). De lichaamstaal speelt ook een 
belangrijke rol want een gesprek bestaat uit meer dan enkel woorden. De 
lichaamstaal zendt ook boodschappen uit; vaak is men hier niet bewust van en heeft 
men er geen controle over, om deze redenen zegt de lichaamstaal meer dan 
woorden (Meer & van Neijenhof, 2000).  
 
Tijdens het tweede niveau wordt het gebruik van „ik-boodschappen‟ gestimuleerd. 
Een „ik-boodschap‟ bestaat uit drie G‟s, namelijk gevoel, gedrag en gevolg. Wanneer 
de meisjes op deze manier zinnen vormen, kunnen ze situaties meedelen die ze niet 
aanvaardbaar vinden. De „ik-boodschap‟ kan ook gebruikt worden om positieve 
feedback mee te delen, hier verwoord men de positieve gevoelens die men ervaart 
bij een gedrag dat iemand stelt. Door op deze wijze te communiceren versterkt men 
het zelfvertrouwen en het vertrouwen in de wereld (Gordon, 2005).  
 
Bij het derde niveau hanteren de meisjes de vaardigheden die in de vorige niveaus 
zijn aangereikt. Deze vaardigheden komen van pas, doordat het gesprek gestuurd 
wordt aan de hand van een thema, namelijk seksualiteit, middelengebruik en 
(culturele) diversiteit of thema‟s die leven in de leefgroep. Kortom, in het eerste 
niveau hebben de meisjes meer vrijheid om verschillende onderwerpen aan te 
kaarten gedurende het spel, terwijl in het derde niveau een onderwerp wordt 
afgebakend waardoor de vrijheid beperkt wordt tot één thema. Om deze reden zijn 
de voorgaande vaardigheden belangrijk om dit niveau tot een goed einde te kunnen 
brengen. 
 
Om het spel goed te laten verlopen, maken we gebruik van een extra hulpmiddel. 
Het extra hulpmiddel is een kussen dat gebruikt zal worden gedurende het hele spel. 
Dit kussen heeft als functie eventuele chaos tegen te gaan. Deze chaos zal beperkt 
worden door het feit dat men enkel mag spreken wanneer men het kussen vast 
heeft. Wanneer  iemand haar verhaal vertelt heeft, mag iemand het kussen vragen 
en vervolgens antwoorden op wat de voorgaande persoon heeft verteld. 
 
Alleen diegene die het kussen heeft mag praten, dit versterkt het actief luisteren en 
tegelijkertijd toont men respect voor elkaar. De spelregels spelen hier een belangrijke 
rol, het geeft duidelijk de verwachtingen weer over „hoe‟ de meisjes kunnen 
communiceren. Deze richtlijnen zijn in dit spel noodzakelijk om de communicatieve 
vaardigheden van de meisjes te stimuleren en/of te versterken. 
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3.4 Spelregels 

Het assertiviteitspel is een vaardigheidspel waarbij de meisjes hun communicatieve 
vaardigheden kunnen versterken en/of bijsturen.   

3.4.1 Doel  

Het doel van het spel is om jongeren te leren hoe ze hun gevoelens, gedachten, 
verwachtingen enzovoort kunnen uiten op een assertieve manier. 

3.4.2 Spelers 

Dit spel kan gespeeld worden door minimum 2 en maximum 10 spelers. Het spel kan 
zowel in leefgroepverband als tijdens een gesprek met de individuele begeleider 
gespeeld worden.  

3.4.3 Spelmateriaal 

- Draaibord: Het draaibord wordt gebruikt om de meisjes een startzin te geven 
die ze gemakkelijk kunnen afmaken. Op deze manier worden de meisjes in 
een goede richting gestuurd. 

- Een dobbelsteen met smileys: Op deze dobbelsteen staan volgende emoties; 
blij, boos, neutraal, verdrietig, schijnheilig en waardering (knipoog). 

- Een kussen: De meisjes moeten in het bezit van het kussen zijn om te mogen 
praten, dit weerhoudt de chaos tijdens de discussies. 

3.4.4 Spelverloop 

Het spel kan gespeeld worden in drie niveaus. Het spel kan zowel per twee als in 
groep gespeeld worden.  

3.4.4.1 Algemene regels 

- De jongste mag steeds beginnen, dit in elk niveau of gesprek. 
- Degene die draait aan het bord of gooit met de dobbelsteen vertelt eerst haar 

verhaal en vanaf het moment dat men uitgepraat is, mag diegene die wil 
reageren het kussen vragen en zijn/haar mening uiten. 

- Het bord en/of de dobbelsteen wordt met de klok mee door gegeven als de 
persoon klaar is met praten. 

- Er wordt gebruik gemaakt van een kussen die de jongere moet bezitten om te 
mogen praten. Het kussen moet gevraagd worden op een assertieve manier, 
bijvoorbeeld, „Ik zou graag het kussen willen‟. 

- Er zijn houdingen waaraan gedacht moet worden tijdens het spelen van het 
spel, namelijk: 

o Lichaamstaal: via lichaamstaal tonen veel mensen wat ze werkelijk 
bedoelen (vb. schouders ophalen). Tijdens het spelen van het 
assertiviteitspel is het van belang dat je weet dat deze houdingen 
anderen kunnen beïnvloeden. Bijvoorbeeld door je armen niet te 
kruisen en op je gemak te zitten, stel je jezelf open voor het verhaal van 
de ander; 
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o Luisteren: goed luisteren betekent dat je jezelf richt op degene die iets 
gaat vertellen. Een goede luisteraar is iemand die via zijn lichaamstaal 
duidelijk maakt dat hij luistert (vb. knikken) en door vragen te stellen; 

o Respect tonen: heb respect voor de gevoelens van jezelf en de 
anderen. Door respect te tonen kan je jezelf beter verplaatsen in de 
ander en gaan de anderen achteraf ook beter naar jou luisteren; 

o Acceptatie: als je samen moet zitten met iemand die je niet accepteert 
kan je je moeilijk concentreren op zijn verhaal (Meer, K. & Neijenhof, J., 
2000).  

3.4.4.2 Niveau 1 

In dit niveau wordt er enkel gewerkt met het draaibord of met de dobbelsteen.  
- Bij het gebruik van de dobbelsteen moet de jongere een verhaal vertellen dat 

te maken heeft met het gevoel dat op de dobbelsteen staat.  
- Bij het gebruik van het draaibord wordt er gedraaid aan de pijl en maakt de 

jongere de zin af die op het bord staat en hier rond kan er een gesprek 
gevormd worden. 

3.4.4.3 Niveau 2 

In dit niveau wordt er gewerkt met zowel het draaibord als de dobbelsteen. 
- De jongere moet eerst draaien aan het draaibord om de startzin te weten en 

daarna gooien met de dobbelsteen om het gevoel te weten. De zin die 
gevormd wordt, heeft te maken met het gevoel. 

- Bijvoorbeeld: „Als ik boos ben dan ga ik altijd wandelen‟.  

3.4.4.4 Niveau 3 

In het derde niveau komt er een thema bij en wordt er zowel met het draaibord als de 
dobbelsteen gewerkt. Het is de bedoeling dat er gewerkt wordt met de startzin die 
ook het aangeboden gevoel bezit en zich situeert in het thema.  
De thema‟s die we aanbieden zijn: 

- Seksualiteit; 
- Middelengebruik; 
- (culturele) Diversiteit; 
- Assertiviteit; 
- Andere thema‟s die heersen in de leefgroep. 

Een voorbeeld hiervan kan zijn: „Ik vind het moeilijk dat jongens soms meisjes 
aanzetten tot seks terwijl de meisjes er nog niet klaar voor zijn, dit geeft mij het 
gevoel dat jongens alles mogen beslissen in verband met seks‟.  

3.4.5 Einde van het spel 

- Wanneer de dobbelsteen en/of het draaibord volledig is rond gegaan; 
- Wanneer het gesprek afgelopen is.  

 
Nu dat u weet wat onze spelen inhouden, gaan we in de volgende paragraaf enkele 
tips meegeven die handig zijn bij het begeleiden van een spel.  
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4 ROL VAN DE BEGELEIDER 

Om de rol van de begeleider te volbrengen, zijn er tien tips die in acht kunnen 
genomen worden. Deze tips worden gelinkt aan beide spelen. 
De tien tips zijn de volgende:  
 

1. Creëer een klimaat waardoor men het vertrouwen van de deelnemers kan 
winnen want dit bevordert het leerproces bij de deelnemers (“Centrum 
Informatieve Spelen”, z.d.). 
Semidi-spel en assertiviteitspel: door een klimaat van vertrouwen te creëren 
weten de meisjes dat er fouten gemaakt mogen worden bijvoorbeeld als een 
meisje een fout antwoord geeft is dit niet erg want op elke vraag wordt een 
juist antwoord gegeven. Op deze wijze kan de begeleiding ervoor zorgen dat 
de meisjes ontspannen kunnen beginnen aan de spelen. 

 
2. Zorg ervoor dat men het spel goed voorbereidt want goed begonnen is half 

gewonnen (“Centrum Informatieve Spelen”, z.d.). 
Semidi-spel: wanneer het semidi-spel gespeeld zal worden is het aangeraden 
dat de begeleiding nog eens de spelregels overlopen. Het is ook belangrijk dat 
het spelbord en het spelmateriaal klaarstaan wanneer de meisjes 
binnenkomen, om zo de sfeer en het enthousiasme op te wekken. 
Assertiviteitspel: door op voorhand de spelregels door te nemen met de 
meisjes weten ze wat er van hen verwacht wordt. We hebben ook een aantal 
houdingen weergegeven die belangrijk zijn bij het spelen van dit spel (zie 
paragraaf 3.4.4.1). Het is belangrijk dat de meisjes hiervan op de hoogte zijn 
en dat ze begrijpen waarom dit opgenomen wordt in de spelregels. 
 

3. Gebruik de regels van het spel goed want deze zijn er om het spel goed te 
laten verlopen (“Centrum Informatieve Spelen”, z.d.). 
Semidi- spel: de spelregels zijn zo opgesteld dat iedereen voldoende kansen 
krijgt om op het bovenste niveau te geraken. Het is aan de begeleiding om 
deze spelregels toe te passen, maar zij krijgen hierin ook de ruimte om 
aanpassingen te doen omtrent het eruit laten van bepaalde vragen, stellingen, 
enzovoort. 
Assertiviteitspel: door de spelregels te volgen zorgen we voor een vlotter 
verloop. In de spelregels zijn ook de houdingen opgenomen die verwacht 
worden tijdens het spelen van het assertiviteitspel. Hierdoor vermijden we een 
aantal risico‟s, zoals niet luisteren naar elkaar, enzovoort.  
 

4. Neem voldoende ruimte en tijd voor een grondige inleiding van het spel want 
vragen stellen tijdens het spel werkt verstorend (“Centrum Informatieve 
Spelen”, z.d.). 
Semidi-spel en assertiviteitspel: de eerste keer dat het spel gespeeld wordt, is 
het belangrijk om aan iedereen goed uit te leggen wat het doel van het spel is 
en op welke manier ze dit doel kunnen bereiken. Zodra iedereen weet wat ze 
moeten doen, loopt het spel vlotter en moet het niet steeds onderbroken 
worden. 
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5. Gebruik als spelbegeleiding de status van expert, deze status heeft men 
sowieso al als spelbegeleider (“Centrum Informatieve Spelen”, z.d.). 
Semidi-spel en assertiviteitspel: als er begeleiding deelneemt aan het spel is 
het van belang dat de begeleiding het voorbeeld geeft over hoe er met de 
houdingen wordt omgegaan, bijvoorbeeld een goede luisterhouding, respect 
hebben voor iedereen, enzovoort. Doordat de begeleiding de juiste houdingen 
toont, kunnen zij ook gaan sturen, steunen, stimuleren. Wanneer de 
begeleiding een eerste zet doet met een persoonlijk voorbeeld kan het ijs 
gebroken worden en kunnen er gemakkelijker gesprekken open getrokken 
worden. 
 

6. Hou voldoende afstand als begeleider want men is de begeleider en geen 
speler (“Centrum Informatieve Spelen”, z.d.).  
Semidi-spel en assertiviteitspel: het is noodzakelijk dat de begeleiding de 

 houding van afstand en nabijheid toont. Het is niet de bedoeling dat ze hun 
 eigen levensverhaal meedelen aan de leefgroep.  
 

7. De nabespreking is het meest essentiële onderdeel van het spel, tijdens deze 
nabespreking geeft men het meeste mee aan de deelnemers (“Centrum 
Informatieve Spelen”, z.d.). 
Semidi-spel: de nabespreking is vooral van belang, omdat de drie thema‟s 
gevoelig kunnen liggen bij bepaalde meisjes. Het gaat erom dat deze thema‟s 
laagdrempelig bespreekbaar worden en daarom moet er steeds een 
nabespreking in opgenomen worden om na te gaan hoe de meisjes het spel 
ervaren hebben. Deze nabespreking kan ook individueel gebeuren nadat het 
spel is gespeeld.  
Assertiviteitspel: omdat er in het assertiviteitspel gewerkt wordt met 
gesprekken over gevoelens en/of bepaalde thema‟s, is het belangrijk dat er 
achteraf ruimte wordt voorzien om een nabespreking te houden. Op deze 
manier kan iedereen kort vertellen wat ze ervan vonden. 
 

8. Wees als begeleider open en eerlijk want ook de begeleiding kan fouten 
maken, net als de spelers (“Centrum Informatieve Spelen”, z.d.). 
Semidi- spel: het is noodzakelijk dat de begeleiding een sturende, steunende 
en stimulerende houding aanneemt. Het sturen wordt toegepast door de 
meisjes niet teveel te laten afdwalen en ze bij het onderwerp te houden. Het 
steunende wordt toegepast wanneer de meisjes het even moeilijk hebben. Het 
stimulerende is van belang om de meisjes allemaal de kans te geven iets te 
vertellen en dit te stimuleren. Met dit alles wordt natuurlijk rekening gehouden 
met de eigenheid van elk meisje. 
Assertiviteitspel: omdat deze methodiek misschien niet altijd vanaf de eerste 
keer voor resultaten zal zorgen, is het nodig dat de begeleider kan aangeven 
dat fouten maken mag. Het is niet de bedoeling dat de jongere na het spelen 
van dit spel meteen weet hoe ze situaties kunnen aanpakken. Het is een 
proces en de begeleiding moet hen hier attent op maken en hen hier in 
ondersteunen. 
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9. Het is essentieel dat de begeleider oog heeft voor de geest van de groep: een 
positieve groepsgeest kan remmingen en angsten om voor gek te staan naar 
boven halen en/of wegwerken (“Centrum Informatieve Spelen”, z.d.). 
Semidi-spel: er wordt van de begeleiding verwacht dat indien er een moeilijk 
onderwerp ter sprake komt, zij voldoende sturen, steunen en stimuleren (zie 
deel 1, hoofdstuk 5, paragraaf 2.2.1). Op die manier vermindert men de kans 
dat discussies uit de hand kunne lopen. 
Assertiviteitspel: je kan dit spel niet spelen als iedereen moe is of iedereen 
eigenlijk ander werk heeft (vb. schoolwerk). Er moet rekening gehouden 
worden met de psychische toestand van de jongere om zulke gesprekken 
goed te laten verlopen. Verder kunnen de meisjes zelf thema‟s aanbieden die 
ze willen bespreken. 
 

10. De grenzen van het oefenen zijn duidelijker omlijnd, men mag en kan „fouten‟ 
maken, de deelnemers voelen zich veiliger als ze kunnen experimenteren  
(“Centrum Informatieve Spelen”, z.d.). 
Semidi-spel en assertiviteitspel: het is onze bedoeling om de meisjes en 
begeleiding informatie mee te geven omtrent moeilijk bespreekbare thema‟s. 
Er moet ruimte zijn voor discussies en het bespreken van bijvoorbeeld vragen. 
Het is de bedoeling dat de meisjes op alle vragen een antwoord krijgen. Als 
een meisje een fout antwoord geeft, is dit niet erg.   
  

Nu u alles heeft gelezen over beide spelen, is het duidelijk wat de bedoeling van de 
spelen is en hoe de spelen gespeeld kunnen worden. Toch is het belangrijk dat we 
de theorieën die we beschreven hebben in deel 1, linken naar de spelen om u te 
laten zien dat we rekening hebben gehouden met de theorie in de verwerking van 
onze spelen. U kunt de linken naar de theorieën in volgende paragrafen lezen. 

5 THEORETISCHE KADERS  

Naast de praktische inzichten zijn er ook de theoretische kaders van deel 1 die de 
uitwerking van de spelen meebepalen. In onderstaande paragrafen overlopen we de 
vijf hoofdstukken die we besproken hebben in deel 1 van het projectboek. Elk 
hoofdstuk wordt gelinkt aan de uitwerking van de spelen zodat u als lezer een 
duidelijk beeld krijgt wat en op welke manier we de theorieën koppelen aan onze 
spelen.  

5.1 Hoofdstuk 1: Voorstelling projectorganisatie 

5.1.1 Werkingsprincipes  

In deel 1, het theoretisch gedeelte, hebben we voldoende inzichten aangeboden over 
de leefwereld van de meisjes van leefgroep Jonathan. Deze inzichten zijn van groot 
belang bij het uitdenken van de vormgeving en inkleding van de spelen.  
Zo zijn vier van de negen werkingsprincipes van VZW Huize Sint-Vincentius in acht 
genomen (zie deel 1, hoofdstuk 1, paragraaf 1.2), namelijk:  
 

- Het contextueel denken:  
Dit werkingsprincipe komt naar voren door de verschillende leefwerelden (vb. 
school, vrienden, gezin, enzovoort)  te gebruiken in de soorten 
vraagstellingen.  
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Bijvoorbeeld bij de stellingen van het semidi-spel of bij de persoonlijke 
aanvulling van de startzinnen in het assertiviteitspel. 
Deze leefwerelden zijn voor ieder meisje anders ingevuld, ze hebben een 
rechtstreekse of onrechtstreekse invloed op de denkwijze en gedragingen van 
het meisje. Dit heeft als gevolg dat het spel verschillende gevoelens en 
discussies oproept. Om de meisjes hierin erkenning te geven, is het voor de 
deelnemers belangrijk om een houding van meerzijdige partijdigheid te tonen. 
Dit wil zeggen dat de deelnemers rekening moeten houden met iedereen zijn 
mening en gedachten.  
 

- Het emancipatorisch werken: 
De spelen hebben als doel de thema‟s seksualiteit, middelengebruik, 
assertiviteit en (culturele) diversiteit bespreekbaar te maken op een 
laagdrempelige manier. Deze laagdrempeligheid behoudt men doordat de 
meisjes en de begeleiding zich gelijkwaardig opstellen wat leidt tot openheid 
en actief luisteren naar elkaar. De openheid en actief luisteren vormen een 
basishouding  om van elkaar te leren met als gevolg dat de meisjes hun 
zelfredzaamheid kunnen verhogen en individuele en maatschappelijke 
weerbaarheid kunnen versterken.  
 

- Het participatief werken: 
Er wordt veel belang gehecht aan de betrokkenheid van de meisjes tijdens de 
spelen. Bij semidi-spel is er een beurtrol waardoor iedereen aan bod komt, 
terwijl men bij het assertiviteitspel de beurt zelf moet vragen. Op deze manier 
stimuleren we de meisjes om de vragen te beantwoorden en/of te 
bediscussiëren. De betrokkenheid wordt ook versterkt door de meisjes attent 
te maken dat ze naar elkaar moeten luisteren en ze mogen ook altijd hun 
mening delen met elkaar bijvoorbeeld bij de stellingen in het semidi-spel.  
Bij het tweede spel, namelijk het spel rond assertiviteit, wordt de 
betrokkenheid versterkt door rekening te houden met de eigenheid van de 
meisjes. Niet ieder meisje is even assertief, dit onderscheid wordt gemaakt  
door met verschillende niveaus van assertiviteit te werken. Deze opstelling 
geeft de mogelijkheid om te groeien in de assertiviteit. 
 

- Het competentiebevorderend werken: 
Competentiebevorderend werken houdt in dat er een evenwicht wordt bereikt 
tussen de ontwikkelingstaken en de vaardigheden. In het spel rond het thema 
assertiviteit komt dit werkingsprincipe sterk naar voren. Hier probeert men de 
mondigheid van de meisjes te stimuleren op een constructieve manier. 
Bijvoorbeeld het stimuleren om voor zichzelf op te komen, te discussiëren, 
leiding nemen, feeback geven, enzovoort. 
In het semidi-spel zijn er stellingen opgesteld over verschillende onderwerpen 
die te maken hebben met de leefwereld van de meisjes. Deze stellingen 
hebben als doel discussies los te maken zodat de meisjes kritisch nadenken 
en respect tonen naar elkaars meningen. Dit zijn enkele vaardigheden die de 
meisjes aanleren tijdens de spelen. 
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5.2 Hoofdstuk 2: Bijzondere Jeugdbijstand 

5.2.1 De preventiecel  

De preventiecel is een initiatief die met verschillende voorzieningen samenwerkt om 
preventief op te treden (vb. Sensoa). Onze spelen nemen deels deze preventieve 
functie in. Via het semidi-spel wordt er correcte informatie overgebracht naar de 
meisjes. Deze informatie heeft onder andere een preventieve functie want aan de 
hand van verschillende vraagstellingen gaan we de meisjes de nodige kennis 
meegeven over de verschillende thema‟s. Door het assertiviteitspel te spelen, leren 
de meisjes hoe ze op een assertieve manier communiceren en hierdoor kunnen 
eventuele ruzies afnemen. De beide spelen kunnen een zekere invloed uitoefenen 
op de gedragingen van de meisjes door hen kritisch te laten nadenken en zich 
bewust te maken van hun gedragingen (zie deel 1, hoofdstuk 2, paragraaf 2.1.2).  

5.3 Hoofdstuk 3: De adolescentie  

5.3.1 Formeel-operationeel stadium van Piaget  

De meisjes van leefgroep Jonathan bevinden zich in de adolescentieperiode waarbij 
ze verschillende ontwikkelingstaken doorlopen die eigen zijn aan deze 
ontwikkelingsfase. Bij de uitwerking van de spelen worden de ontwikkelingstaken in 
acht gehouden. Één van de taken zijn, volgens Piaget (zie deel1, hoofdstuk 3, 
paragraaf 1.2.1), het ontwikkelen van het formeel-operationeel stadium van het 
denken. Dit houdt in dat ze abstracter leren denken; ze zijn minder afhankelijk van 
concrete gebeurtenissen; ze denken kritischer na over wat volwassenen zeggen en 
ze worden bewuster van hun eigen manier van denken, hun emoties en hun 
zelfbeeld. Deze aspecten komen naar voren tijdens het semidi-spel door middel van 
de verschillende vraagstellingen en de wijze waarop de vragen zijn opgesteld. Ook 
de diepgang van de vragen zijn aangepast aan de adolescentie.  
Doordat de meisjes abstracter kunnen denken, beschikken ze over een grotere 
hoeveelheid inhoudelijke kennis. Dit wil zeggen dat we meerdere onderwerpen en 
aspecten van de vier thema‟s kunnen bevragen. Tijdens het semidi-spel maken we 
gebruik van dit abstract denken door middel van een soort doe-opdracht, namelijk 
woord zonder woord. Bij deze opdracht moeten de meisjes een woord toelichten 
zonder het woord te vernoemen, op deze wijze spreken we de verbeelding, de 
kennis en de vindingrijkheid van de meisjes aan. In het assertiviteitspel bepalen de 
meisjes of begeleiding welke onderwerpen en discussies aan bod komen, hier is dus 
deels een vrije invulling mogelijk. Dit spelconcept zorgt ervoor dat de meisjes elkaars 
ideeën en gedachten kunnen aanvullen, bediscussiëren, bevragen, enzovoort. Op 
deze wijze kunnen de meisjes gestimuleerd worden om hypothetisch-deductief20 te 
redeneren. 
 

                                            
20

 Hypothetische-deductief: Het is een manier van probleem-oplossen die wordt gekenmerkt door de 
hypothesen ( =veronderstellingen) te testen en logische conclusies te trekken op basis van de 
eindresultaten.  
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5.3.2 Contacten met leeftijdsgenoten 

De contacten tussen de leeftijdsgenoten worden gestimuleerd doordat de spelen 
door maximum 10 spelers gespeeld kunnen worden. Dit contact bevordert, tijdens de 
adolescentie, de emotionele en sociale ontwikkeling. Deze ontwikkelingen worden 
nog extra gestimuleerd tijdens de spelen door middel van discussies die gevoerd 
kunnen worden. De discussies die gevoerd kunnen worden, tijdens de spelen, 
hebben een tweevoudige werking. Enerzijds bevorderen ze de sociale vaardigheden 
door bijvoorbeeld rekening te houden met elkaars meningen, de meisjes proberen 
hun eigen mening  correct te verwoorden. Anderzijds geven de discussies steun en 
kunnen ze de zelfwaarde versterken door middel van begrip te tonen naar elkaar of 
een meisje merkt dat anderen dezelfde denkwijze hebben over een bepaald 
onderwerp. Wanneer deze discussies zich voor doen is het zeer belangrijk dat de 
meisjes respectvol tegenover elkaar staan, dit versterkt de openheid en groepssfeer 
binnen de leefgroep. 

5.3.3 Openheid  

Openheid is één van de belangrijkste houdingen wanneer men de spelen speelt. 
Deze houding geeft de mogelijkheid om een aantal onderwerpen (vb. 
homoseksualiteit, zelfbevrediging, druggebruik,racisme, enzovoort) bespreekbaar te 
maken over de thema‟s seksualiteit, middelengebruik (culturele) diversiteit en 
assertiviteit. De verschillende onderwerpen worden bevraagd in het semidi-spel door 
middel van de verschillende vraagstellingen en in het assertiviteitspel geven we de 
aanzet waarbij de meisjes zelf een invulling kunnen geven. De spelen doorbreken 
een zekere terughoudendheid die de meisjes ervaren wanneer het gaat over 
„delicate‟ onderwerpen. Deze terughoudendheid heeft deels te maken met het 
persoonlijk imago van de meisjes. Het imago wordt grotendeels bepaald door de 
jeugdcultuur daarom hebben we in het semidi-spel deze jeugdculturen in vraag 
gesteld zodat de meisjes een kritische bedenking kunnen geven (zie deel1, 
hoofdstuk 3, paragraaf 1.3.3). 

5.3.4 Loyaliteitsconflict  

Jongeren zitten geregeld in een loyaliteitsconflict met de ouders verweven. Dit 
loyaliteitsconflict kan naar boven komen wanneer de meisjes aan het discussiëren 
zijn over bepaalde stellingen in het semidi-spel of tijdens het assertiviteitspel. Een 
loyaliteitsconflict kan ontstaat wanneer de meisjes het gevoel krijgen dat ze een 
keuze moeten tussen hun vader of moeder.  

5.4 Hoofdstuk 4: De thema’s 

5.4.1 Seksualiteit 

5.4.1.1 Seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) 

In het semidi-spel hebben we informatie willen meegeven over verschillende soa, dit 
omdat bepaalde meisjes minder kennis hierover beschikken. De theorie die we in 
deel 1, hoofdstuk 4, paragraaf 1.1.1. hebben opgezocht, biedt informatie om 
verschillende stellingen en vragen op te stellen voor het semidi-spel. Zo hebben we 
bijvoorbeeld de oorzaken en gevolgen weergegeven aan de hand van vragen. 
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5.4.1.2 Wettelijk kader  

We hebben in ons projectboek de wettelijke kaders „seksuele meerderjarigheid‟, 
„seksueel misbruik‟ en „abortus‟ opgenomen (zie deel 1,hoofdstuk 4, paragraaf 1.2). 
Deze wettelijke kaders verduidelijken we in het semidi-spel aan de hand van de 
stellingen en de kennisvragen. Zo zijn er bijvoorbeeld stellingen en vragen zoals, 
„Iedereen van 16 jaar moet seks hebben gehad!‟, „Wat is seksueel misbruik?‟ en . 
„Vanaf wanneer vind jij dat seks mag?‟. We vinden het belangrijk om deze wettelijke 
kaders duidelijk te maken, omdat het belangrijk is dat de meisjes weten wat wel en 
niet kan/mag voor welke leeftijd. Het wettelijk kader rond abortus hebben we niet 
bevraagd in het semidi-spel, dit omdat de meisjes en onze projectbegeleidsters 
hebben aangegeven dat dit een gevoelig onderwerp is. 

5.4.1.3 Maatschappijbeeld 

In het semidi-spel wordt het maatschappijbeeld van de jongeren bevraagd i.v.m. de 
beginleeftijd waarop je seksuele betrekkingen hebt. Bijvoorbeeld „Vind jij dat jongeren 
van vroeger eerder seks hebben dan jongeren van nu?”. 

5.4.1.4 Jongeren en homoseksualiteit 

In deel 1, hoofdstuk 4, paragraaf 1.3.2 hebben we de jongeren en hun 
homoseksualiteit besproken. Deze achtergrondinformatie hebben we verwerkt in 
bepaalde vragen en stellingen zoals „Een lesbisch koppel adopteert een kindje, wat 
vind jij hiervan?‟, „Een goede mannelijke vriend van je is verliefd op een andere 
jongen, wat vind je hiervan?‟ en „Hoe zou jij je voelen als je beste vrienden homo‟s 
waren en samen een koppel vormen?‟. Met deze stellingen en vragen willen we 
eventuele taboes in de leefgroep doorbreken. 

5.4.2 Middelengebruik 

5.4.2.1 Definitie  

In het projectboek hebben we informatie opgenomen over de definitie, de soorten en 
de gevolgen van drugs (zie deel1, hoofdstuk 4, paragraaf 2.1). We hebben deze 
informatie weergegeven in onze vragen, om de meisjes de juiste kennis te geven 
over drugs en alcohol. Voorbeelden van vragen zijn: “Waar of niet waar? Alcohol is 
een drugs”, “Wat zijn LSD?”,” Wat is het grootste verschil tussen speed en 
cocaïne?”, enzovoort. We hebben ook stellingen over drugs en alcohol opgesteld, 
hier bevragen we de informatie die we hebben opgenomen in ons projectboek, 
bijvoorbeeld: “Als je voorzichtig bent met drugs dan kan er niets gebeuren”,” Alcohol 
en nicotine zijn geen drugs”, Cannabis wordt gebruikt om mensen te genezen en is 
dus goed”, enzovoort. 
De doe- opdrachten van het semidi- spel zijn opdrachten waarbij de meisjes moeten 
tekenen, uitbeelden, en een woord moeten beschrijven zonder het woord uit te 
spreken. Ook hier hebben we gebruik gemaakt van termen rond drugs en alcohol 
zoals roken, een sigaret, drugs, een joint, enzovoort. 
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5.4.2.2 Wetgeving  

De wetgeving over drugs en alcohol vindt u terug in deel 1, hoofdstuk 4, 
paragraaf 2.2. Deze wetten komen terug in de vragen en stellingen in het spel. Om 
de meisjes de juiste regels en normen over drugs en alcohol weer te geven hebben 
we deze opgenomen in het spel. We vinden het belangrijk dat ze weten wat volgens 
de wet wel en niet mag. Zo zijn er vragen en stellingen als: “Waar of niet waar? Sinds 
de nieuwe drugwet van 2003 is Cannabis legaal”,” Vanaf welke leeftijd mag een 
jongere wettelijk sterke drank kopen?”,” De wetgeving rond roken, alcohol en drugs is 
te streng”, enzovoort. 

5.4.2.3 Maatschappijbeeld 

In het semidi-spel worden er ook vragen gesteld over het maatschappijbeeld over 
drugs en alcohol. Zo zijn er bijvoorbeeld volgende vragen: “Vanaf welke leeftijd mag 
je sterke drank drinken?”, “Wat gebeurt er wanneer de politie je betrapt met drugs?”, 
enzovoort.  

5.4.3 Assertiviteit 

In leefgroep Jonathan stelt het probleem zich dat sommige meisjes niet weten hoe ze 
op een juiste manier voor zichzelf kunnen opkomen en assertief kunnen zijn 
(E. Rackels & T. Swerts, begeleiders bij VZW Huize Sint-Vincentius leefgroep 
Jonathan, persoonlijke communicatie, 27 september 2010). Het spel rond assertiviteit 
is een methodiek om de meisjes te sturen in deze sociale vaardigheid.   

5.4.4  (Culturele) diversiteit  

5.4.4.1 Definitie  

In deel 1, hoofdstuk 4 paragraaf 4.1 worden de definities (culturele) diversiteit en 
racisme uitgelegd. Tijdens de spelen hebben we gebruik gemaakt van deze definities 
om vragen en stellingen op te stellen zoals: “Wat is racisme?”, “Waar of niet waar? 
Homoseksualiteit is een ziekte”, “Wat betekent het woord „allochtoon?”, enzovoort. 
We hebben deze definities opgenomen in ons semidi- spel om de meisjes de juiste 
informatie te kunnen meegeven rond (culturele) diversiteit. 

5.4.4.2 Wetgeving  

De antiracismewet en het definiëren van het woord discriminatie kunt u terugvinden 
in deel 1, hoofdstuk 4, paragraaf 4.2. Ook hier willen we de meisjes tijdens het spel 
de juiste wetgeving rond dit thema meegeven. We hebben stellingen en vragen 
opgesteld als: “Sinds wanneer bestaat er in België de antiracismewet?”, “Sinds welk 
jaar kunnen mensen met hetzelfde geslacht trouwen?” “Mogen homo‟s kinderen 
adopteren?”.  

5.4.4.3 Maatschappijbeeld  

In deel 1, hoofdstuk 4, paragraaf 4.3. wordt het maatschappijbeeld rond (culturele) 
diversiteit weergegeven. In de woonomgeving van de meisjes of op school kunnen 
de meisjes met allochtonen in aanraking komen. Zoals Grietens verwoordt in 
hoofdstuk 4 is het aan de meisjes om hiermee om te gaan.  
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Door middel van stellingen in het spel wordt hieraan gewerkt, zo kunnen de meisjes 
via discussies over de stellingen tot inzicht komen. Voorbeelden van stellingen zijn: 
“Op scholen en op het werk moeten de hoofddoeken toegelaten worden, wat vind 
jij?”,“Wat versta jij onder een multiculturele samenleving?”, enzovoort. 

5.5 Hoofdstuk 5: Pedagogische aanpak 

5.5.1 De vijf opvoedingsvaardigheden van Patterson  

De vijf opvoedingsvaardigheden van Patterson (zie deel 1, hoofdstuk 5, paragraaf 1) 
kan de begeleiding hanteren bij zowel het semidi-spel als het assertiviteitspel. De 
eerste opvoedingsvaardigheid „positieve betrokkenheid‟ komt tot uiting doordat de 
begeleiding kan meespelen met de spelen, samen spelen is een leuke activiteit en 
de begeleiding toont op die manier ook interesse in de meisjes. De begeleiding stelt 
zich open om deel te nemen aan de spelen.   
De tweede opvoedingsvaardigheid „positief bekrachtigen‟ komt aan bod doordat de 
begeleiding regelmatig complimentjes geeft aan de meisjes of hen er op wijst dat ze 
het fijn vinden dat de meisjes zich zo eerlijk en open opstellen. Een bekrachtiging 
moet niet groot zijn, een klein gebaar zoals een duim omhoog steken wanneer 
iedereen naar elkaars mening luistert doet al veel.  
De derde opvoedingsvaardigheid „probleemoplossende vaardigheden‟ komt tot uiting 
doordat de begeleiding een voorbeeldfunctie aanneemt. De begeleiding kan de 
meisjes laten zien hoe ze een probleem kunnen aanpakken door erover te praten, op 
deze manier kunnen de meisjes inzichten krijgen om problemen op te lossen. 
De vierde opvoedingsvaardigheid „disciplineren‟ komt voor tijdens de spelen doordat 
de begeleiding structuur, regels en grenzen opstellen waar de meisjes zich aan 
moeten houden. Het is de taak van de begeleiding om in te grijpen als de meisjes 
over de grens gaan, bijvoorbeeld als een meisje te ver gaat in de discussie en een 
ander meisje kwetst, dan is het aan de begeleiding om dit niet zo te laten, maar in te 
grijpen om dat meisje te beschermen.  
De vijfde opvoedingsvaardigheid „monitoring‟ kan de begeleiding hanteren doordat ze 
toezicht houden en zicht houden op het gedrag van de meisjes. Bijvoorbeeld 
wanneer de meisjes de spelen onderling aan het spelen zijn, is het nodig dat de 
begeleiding af en toe eens komt kijken in de woonkamer of het spel eerlijk en correct 
gespeeld wordt. Als een meisje fout/verkeerd gedrag stelt, kan de begeleiding hier op 
reageren of ingrijpen indien nodig.  

5.5.2 Steunen, sturen, inspiratie en motivatie (stimulering) 

Tijdens het begeleiden van de spelen komen deze vier elementen, besproken in 
deel 1, hoofdstuk 5, paragraaf 2.2.1, aan bod. Zo gaat de begeleiding de meisjes 
sturen door grenzen op te stellen, regels te maken, zorgen dat de spelregels gevolgd 
worden, enzovoort. De begeleiding kan de meisjes ook steunen, het kan zijn dat een 
meisje tijdens het spel het even moeilijk heeft. De begeleiding kan steun bieden door 
begrip te hebben voor de situatie en het meisje bijvoorbeeld een schouderklopje te 
geven. Het is essentieel dat de begeleiding de meisjes gaat inspireren door nieuwe 
aanpakken, ideeën enzovoort aan te reiken waardoor de meisjes leren hoe ze een 
situatie op een andere manier kunnen aanpakken. Bijvoorbeeld als een meisje een 
ander meisje kwetst, kan de begeleiding dat meisje apart nemen en haar er op 
wijzen hoe ze deze situatie op een andere manier kon aanpakken. De begeleiding 
gaat de meisjes ook motiveren om deel te nemen aan de spelen.  
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5.5.3 Hoe denken adolescenten over zichzelf en anderen 

In deel 1, hoofdstuk 5, paragraaf 2.2.2 kon u lezen hoe de meisjes hun 
denkvermogen verandert in de adolescentieperiode.  
Tijdens de spelen kan er opgemerkt worden hoe de meisjes denken over anderen en 
zichzelf. Bijvoorbeeld tijdens discussies gaan ze situaties met elkaar bespreken en 
hun mening geven, zo komen ze van elkaar te weten hoe iedereen denkt over een 
bepaald onderwerp. 
Ieder meisje heeft haar eigen levensgeschiedenis waardoor er verschillende 
meningen gevormd worden en deze kunnen naar voren komen tijdens de spelen. 

5.5.4 Praten met een adolescent  

In een gesprek tussen een begeleider en een meisje kunnen er verschillende zaken 
fout lopen. Als begeleider is het belangrijk dat men hiermee rekening houdt. In 
deel 1, hoofdstuk 5, paragraaf 2.2.3 kunt u mogelijke fouten terugvinden die kunnen 
voorkomen tijdens een gesprek (vb. oordelen en bekritiseren, enzovoort). Tijdens de 
spelen is het dus van belang dat de begeleiding geen oordeel gaat vellen over een 
meisje en niemand bekritiseert. Ook is het bijvoorbeeld niet de bedoeling dat de 
begeleiding tijdens het begeleiden van de spelen, een meisje gaat uitvragen want zo 
kan een meisje het gevoel krijgen dat het om een verhoor gaat.  

5.5.5 Omgaan met weerstand 

Het kan voorkomen dat er bij een meisje weerstand ontstaat doordat ze zich 
bijvoorbeeld niet op haar gemak voelt tijdens het spelen van een spel. In deel 1, 
hoofdstuk 5, paragraaf 2.2.4 vindt u de drie technieken terug om met weerstand om 
te gaan. Als er bijvoorbeeld bij een meisje weerstand ontstaat is het belangrijk dat 
het meisje de weerstand probeert te relativeren. Het is belangrijk dat er wordt 
geluisterd naar het verhaal van het meisje zodat ze zich begrepen voelt. Men mag 
niet meteen een oordeel vellen. 

5.5.6 Het herstel van het gewone leven 

We willen onze spelen niet laten lijken op bepaalde technieken om met de meisjes 
om te kunnen gaan. We willen het „spelen‟, wat voor een adolescent nog steeds 
belangrijk is, gewoon laten doorgaan. We hebben bijvoorbeeld in onze stellingen, 
doe-opdrachten, enzovoort niets verwerkt wat er op kan wijzen dat de jongeren 
geplaatst zijn in een voorziening. We hebben vooral gebruik gemaakt van de 
leefwereld van de meisjes, vrienden, school, enzovoort.  
Meer informatie over het herstel van het gewone leven, kunt u terug lezen in deel 1, 
hoofdstuk 5, paragraaf 3.1.  

5.5.7 Tips  

In deel 1, hoofdstuk 5, paragraaf 4 hebben we enkele tips opgenomen voor de 
begeleiding om ondersteuning te bieden aan de meisjes. Tijdens de spelen kunnen 
deze tips in acht genomen worden. Het is belangrijk dat de meisjes zichzelf kunnen 
zijn tijdens de spelen. Op voorhand wordt er tegen de meisjes gezegd dat er foute 
antwoorden mogen gegeven worden, dit is helemaal niet erg.  
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Het is de bedoeling dat de meisjes leren uit de spelen en daarom gaan we ook 
steeds de juiste informatie geven aan hun. De begeleiding kan de meisjes aandacht 
en complimenten geven om ze op die manier te stimuleren. Ook dient de begeleiding 
de meisjes te ondersteunen bij moeilijke zaken. Er zijn duidelijke spelregels 
opgesteld in onze handregels waar de meisjes zich aan dienen te houden. Het zijn 
natuurlijk maar richtlijnen, het kan dus even goed zijn dat ze deze regels aanpassen. 
De begeleiding stelt duidelijke grenzen op en ze moeten hier consequent in zijn en 
ingrijpen indien nodig.  

6 INTERNATIONAAL STUDIEPROJECT 

Van 2 tot 4 november 2010 zijn we met onze projectgroep naar Utrecht gegaan om 
hier enkele voorzieningen te bezoeken die aansluiten bij leefgroep Jonathan. In de 
implementatie gaan we niet elke voorziening apart bespreken, maar geven we een 
globaal beeld weer over hoe deze voorzieningen omgaan met de vier thema‟s. Meer 
informatie over de voorzieningen vindt u terug in bijlage 3. 
 
Gedurende onze bezoeken hebben we steeds dezelfde vragen gesteld aan de hand 
van een interview. Eén van deze vragen is: „Hoe werken jullie rond de vier thema‟s, 
seksualiteit, middelengebruik, assertiviteit en (culturele) diversiteit?‟  
De begeleiding van de bezochte voorzieningen gaf ons aan dat ze discussiëren en 
meningen uiten over deze thema‟s belangrijk vinden, dit doen ze onder andere door 
thema-avonden te organiseren. Deze thema-avonden worden op voorhand 
vastgelegd om de inspraak van de jongeren aan te moedigen. De begeleiding van de 
voorzieningen gaf ook aan dat als de jongeren nood hebben aan een thema-avond, 
hier aandacht aan wordt besteed. Er wordt niet enkel rond deze vier thema‟s 
gewerkt, ook kunnen andere thema‟s aan bod komen.  
 
In de bezochte voorzieningen wordt er vaak individueel gewerkt, de begeleider is het 
spreekpunt van de jongere. We hebben gevraagd of ze deze vier thema‟s ook 
bespreken tijdens deze individuele gesprekken, het antwoord hierop was positief. De 
begeleiding gaf aan dat de jongeren hun vaak aanspreekt om te spreken over deze 
thema‟s.  
 
Als conclusie kunnen we stellen dat de bezochte voorzieningen rond deze thema‟s 
werken, zowel in groep als individueel. Er worden methodieken gebruikt om te 
werken rond deze thema‟s zoals het kernkwadranten-spel.  
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7 BESLUIT  

Door het uitwerken van deze educatieve spelen, kunnen we tot de conclusie komen 
dat het niet evident is om zonder enige ervaring, spelen uit te werken.  
We vonden het een hele uitdaging om deze spelen te ontwikkelen voor de meisjes.  
Het was zeer aangenaam dat we alle zes onze ideeën konden delen in de groep en 
onze creativiteit hebben laten zien.  
Onze projectbegeleidsters hebben ons gedurende het hele proces voldoende 
feedback en tips gegeven waarmee we rekening hebben gehouden voor onze 
uitwerking. Dit heeft geleid tot het eindresultaat waar we trots op zijn, namelijk de 
twee spelen. 
 
Alvorens we het semidi-spel hebben gespeeld in de leefgroep, hebben we het spel 
met onze projectgroep gespeeld om te testen of het spelconcept technisch goed in 
elkaar zit en om de duurzaamheid van de spelmaterialen na te gaan.  
Op 21 december 2010 zijn we met twee personen van onze projectgroep het 
semidi-spel gaan spelen met de meisjes. De meisjes waren enthousiast over het spel 
en ze namen actief deel. Ze geven aan dat er voldoende afwisseling in het spel zit en 
dat het voldoet aan hun verwachtingen. Ze zijn zeer benieuwd naar de andere 
thema‟s aangezien we alleen het thema seksualiteit hebben gespeeld in de 
leefgroep. We zijn zeer tevreden dat het spel aanspreekt bij de meisjes. De meisjes 
gaven wel aan dat het werken met de munten tijdens het spel wat voor verwarring 
zorgde, daarom hebben we dit bijgestuurd zodat het nu eenvoudiger is. De feedback 
en de openheid van de meisjes gaf ons een boost om dit alles te verwezenlijken.  
 
Het tweede spel, het assertiviteitspel hebben we niet kunnen uitvoeren in de 
leefgroep aangezien er onvoldoende tijd was om dit te doen. We hebben het 
spelconcept uitgelegd aan de meisjes en tevens ook de spelmaterialen laten zien. 
Aan hun reacties te zien en horen, merken we dat ze het spel interessant vinden, 
hun nieuwsgierigheid is hierdoor gewekt.  
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HOOFDSTUK 3: EVALUATIE EN NAZORG VAN HET PROJECT 

Tot slot staan we stil bij de evaluatie en de nazorg van ons project. Hierin 
benoemen we kort onze sterktes en valkuilen die we zijn tegengekomen doorheen 
het uitwerken van ons project. Tevens vertellen we u hoe we het projectplan en onze 
spelen hebben bijgestuurd en hoe ons project in de toekomst zal worden verder 
gezet. Als laatste wordt hieronder de competentieontwikkeling nader besproken. 

1 BESPREKING 

1.1 Wat is het concrete projectresultaat? 

Het concrete projectresultaat uit zich in de twee educatieve spelen die ontwikkeld zijn 
voor de leefgroep Jonathan, namelijk het semidi- spel en het assertiviteitspel. Beide 
spelen zijn voorzien van spelregels en zijn ontwikkeld op het niveau voor meisjes 
vanaf 15 jaar. We zijn hier tijdens onze gehele implementatie reeds uitgebreid op 
ingegaan (zie deel 2, hoofdstuk 1 & 2). Foto‟s van de twee spelen zijn terug te vinden 
in bijlage 6 en 8. 

1.2 Wat is de sterkte van dit project? 

De sterkte van dit project is dat we een uitgebreid aanbod geven van theorieën uit 
zowel boeken, brochures als van het internet. Alle hoofdstukken hangen mooi samen 
met een inleiding en een besluit, wat het lezen aangenamer maakt. Een andere 
sterkte van ons project is dat we veel contacten hebben gelegd met andere 
voorzieningen, zo hebben we een Internationale Studie gemaakt (zie bijlage 3) en 
zijn we naar het Jongeren Advies centrum te Hasselt en het Centrum Informatieve 
Spelen te Leuven geweest (zie deel 2, hoofdstuk 1, paragraaf 2.1 en 3.1). Door deze 
goede communicatie hebben we verschillende nieuwe inzichten en informatie 
gekregen. Eveneens heeft de enquête die we hebben afgenomen bij de meisjes van 
leefgroep Jonathan bij ons vele ideeën opgewekt en ons een duidelijk beeld gegeven 
van de interesses bij de meisjes, waarop we ons vervolgens wisten te baseren 
tijdens de uitwerking van de spelen.   
Er was ook een goede samenwerking met leefgroep Jonathan, namelijk met onze 
projectbegeleidsters Tinneke Swerts en Ellen Rackels en met de meisjes zelf. Door 
deze goede samenwerking hebben we ons aanbod kunnen afstemmen aan de 
leefgroep wat een meerwaarde heeft geboden voor het eindresultaat.   
In onze projectgroep was er onderling een goede band en samenwerking, dit uit zich 
in een enthousiast en energiek project. Het is opmerkelijk dat we steeds de energie 
hadden om door te zetten, ondanks de moeilijkheden en obstakels die we zijn tegen 
gekomen doorheen het hele proces. We zijn trots op het bekomen resultaat , 
namelijk het projectboek en de twee educatieve spelen. Aan de hand van deze twee 
spelen kunnen de thema‟s seksualiteit, middelengebruik, assertiviteit en (culturele) 
diversiteit laagdrempelig bespreekbaar worden gemaakt. Een ander punt waar we 
sterk in zijn is het perfectionisme, als groep zijn we niet snel tevreden wat resulteert 
in afgewerkte hoofdstukken en tot in detail afgewerkte spelen. 
Een laatste sterk punt is dat er enkele personen in onze projectgroep zeer creatief 
zijn waardoor we tot een mooi uitgewerkt en origineel spelconcept zijn gekomen.  
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1.3 Wat zijn de zwakke punten? 

Hierboven hebben we ons perfectionisme als een sterk punt beschreven, maar het is 
teven een zwak punt van ons project, dit heeft als gevolg gehad dat we lang bezig 
zijn geweest met het uitwerken van de theorieën. Schijf- en spellingfouten waren 
gedurende de uitwerking van het project ook een aandachtspunt, zo werd elk verslag 
of stukje tekst dat werd gemaakt grondig nagelezen door de hele groep en door een 
externe lezer.  
Wat voor ons ook een zwak punt was, was het feit dat we niet goed wisten hoe de 
indeling van ons projectboek moest zijn. We hebben hierdoor verschillende keren 
veel tijd verloren met het zoeken van structuur in ons projectboek.  

1.4 Hoe werd het project beheerd? 

Het beheren van het project verliep niet altijd even gemakkelijk, dit omdat we op 
bepaalde momenten zeer chaotisch te werk gingen. We zijn allemaal zeer 
enthousiast en mondig wat vaak voor veel chaos zorgde, omdat iedereen zijn mening 
wil zeggen. Om dit werkpunt aan te pakken hebben we gewerkt met een projectpotje. 
Wanneer we tijdens een vergadering een nieuw idee kregen, pakte we een papiertje 
uit het potje, schreven we het idee op en werd het papiertje terug in het potje 
gestoken. Op het einde van de vergadering werden alle papiertjes voorgelezen en 
eventuele vragen werden beantwoord. Het projectpotje heeft ons geholpen om de 
chaos in de groep te verminderen en om minder af te wijken tijdens vergaderingen. 
In het begin van ons project kwam er veel werk op ons af met als gevolg dat er op 
een bepaald moment weinig structuur heerste. Achteraf gezien, was dit te wijten aan 
het feit dat we onvoldoende overzicht hadden over de taken die nog moesten 
gebeuren. We hebben hierna een duidelijk en gestructureerd projectplan opgesteld. 
Er werden duidelijke afspraken en deadlines opgesteld die werden opgenomen in 
een verslag, ook tijdens vergaderingen kreeg elk agendapunt een bepaalde tijd. Door 
deze duidelijke afspraken en een goede structuur, hebben we toch een goed project 
kunnen neerzetten. In het projectplan hebben we ook een tijdsplanning opgesteld 
waardoor we over alle taken en afspraken een duidelijk overzicht hadden. 
 
Zowel onze projectbegeleidsters Tinneke Swerts en Ellen Rackels als onze 
theoretische begeleidster Wendy Denissen en onze procesbegeleidster Marjolijn Pex 
hebben een bijdrage geleverd aan het beheren van ons project. Ze hebben ons 
bijgestuurd en geholpen doorheen de hele uitwerking van het project.  

1.5 Werd het project bijgestuurd? 

In het begin van het project hebben we een projectplan opgesteld. We zijn er toen 
van uitgegaan dat dit een dynamisch projectplan is, dat we geregeld kunnen 
bijsturen. Dit hebben we ook moeten doen, omdat we langer aan het theoretisch 
gedeelte hebben gewerkt als gepland. We hebben het projectplan bijgestuurd door 
alle komende vergaderingen, afspraken, taken, enzovoort telkens op voorhand goed 
te plannen en te noteren. Bij de agendapunten hebben we gebruik gemaakt van een 
tijdsindeling, we hebben dit gedaan zodat alle projectleden een duidelijk overzicht 
hadden over wat er wanneer moest gebeuren en wat er al gebeurd was. Ook naar 
het einde toe, hielp dit om een duidelijke structuur te bewaren. 
Het projectboek zelf werd telkens bijgestuurd als we feedback kregen van onze 
projectbegeleidsters en/of van onze theoretische begeleidster.   
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Onze uitwerking, namelijk onze twee educatieve spelen, werden bijgestuurd aan de 
hand van een evaluatie (zie bijlage 9). We hebben het semidi- spel op 21 december 
2010 gespeeld in de leefgroep, na het spelen van het spel hebben we samen met de 
meisjes een evaluatie afgenomen en zijn er enkele praktische aanpassingen gebeurd 
zoals het verminderen van het aantal muntjes per niveau en hebben we de spelindex 
verder uitgebreid (zie bijlage 5). 

1.6 Hoe wordt dit project verder gezet in de toekomst? 

De twee educatieve spelen voor leefgroep Jonathan zijn gebruiksklaar. Elk spel zit 
opgeborgen in een zakje of een doos en kan apart gespeeld worden. Elk spel bevat 
spelregels en het semidi- spel bevat ook een spelindex met extra informatie, hiermee 
kan het spel gespeeld worden door elke begeleider. Ook kunnen de meisjes op deze 
manier het spel onderling spelen en als ze iets niet begrijpen, kunnen ze de 
spelindex raadplegen om zelf informatie op te zoeken. De spelregels bieden 
voldoende informatie om de spelen te begrijpen en uit te kunnen leggen. De 
begeleiding van leefgroep Jonathan zal gebruik maken van de twee spelen, zowel 
tijdens groepsmomenten als tijdens individuele momenten. De spelen zullen 
gespeeld worden als de meisjes aangeven te willen praten over de thema‟s 
seksualiteit, middelengebruik, assertiviteit  of (culturele) diversiteit. Er is een 
mogelijkheid voor de begeleiding om het spel in de toekomst aan te passen.   

1.7 Waar liepen we tegenaan? Hoe werd dit opgelost? 

Gedurende het hele proces hebben we een aantal moeilijkheden ondervonden. Zo 
hadden we in het begin van ons project moeite met het vinden van structuur. Dit 
kwam omdat we geen duidelijke voorzitter hadden tijdens vergaderingen en we dus 
ook geen duidelijke taakverdeling en overzicht kregen. We hebben na overleg met 
onze procesbegeleidster Marjolijn, beslist om elke vergadering een duidelijke 
voorzitter aan te duiden die wel degelijk een duidelijke structuur brengt in de 
vergadering en op voorhand de agendapunten doorstuurt en een tijd zet op deze 
punten. Na deze afspraak is er een duidelijke structuur gekomen in ons project en in 
onze taakverdeling waardoor de samenwerking vlotter verliep.  
Een ander minpuntje waar we mee geconfronteerd werden tijdens onze 
samenwerking, is het feit dat we als groep vaak veel tijd nodig hadden om tot een 
goed resultaat te komen. We wilden alles tot in de puntjes uitgewerkt hebben, 
waardoor we soms lang zochten achter de juiste woorden en informatie. Om te 
vermijden dat we te veel tijd zouden verliezen met details maakten we gebruik van 
deadlines en zetten we steeds een tijdsduur op onze agendapunten. De deadlines en 
taakverdelingen werden opgesteld, maar hier kon ook, als het nodig was, flexibel 
mee omgesprongen worden.  
 
Verder hadden we ook moeite om de juiste voorzieningen te vinden voor onze 
Internationale Studie. We hebben verschillende voorzieningen gecontacteerd, maar 
er waren veel niet geïnteresseerd of gewoon niet bereikbaar. Door te blijven 
proberen en door te zetten hebben we uiteindelijk toch vier voorzieningen kunnen 
bereiken en kunnen bezoeken.  
Indien er problemen of misverstanden waren in onze projectgroep werden deze 
meteen besproken en zochten we samen naar een oplossing. 
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1.8 Hoe verliep de competentieontwikkeling? 

We hebben de competenties steeds in ons achterhoofd gehouden tijdens de 
uitwerking van ons project. We hadden in het begin een lijst opgemaakt met de 
verschillende competenties, dit zodat we deze regelmatig konden raadplegen om te 
kijken of we al voldeden aan de competenties en aan welke competenties nog niet 
voldaan waren. Door deze competentielijst konden we onze werking tijdig bijsturen 
en werden alle competenties aangevinkt die we, volgens ons, bereikt hadden. 
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A l g e m e e n  b e s l u i t  

 
Gedurende ons project hebben we hard gewerkt om tot dit eindresultaat te komen 
waar we zeer trots op zijn. Het was een boeiende uitdaging en een leerrijk proces om 
dit project te realiseren, dit omdat we weinig ervaring hadden met de Bijzondere 
Jeugdzorg enerzijds en met het ontwikkelen van spelen anderzijds. We hebben 
ervaren dat het niet altijd even makkelijk is om met zes meisjes samen te werken. 
Iedere persoon heeft namelijk haar eigen karakter, ideeën, meningen enzovoort 
maar wanneer er discussies ontstonden, werd iedereen haar mening gehoord en 
kwamen we steeds tot consensus. In ons doorlopen proces zijn we een sterke groep 
gebleken, zo zijn we allen gemotiveerd gebleven van het begin tot het einde en we 
hebben de moed niet laten zakken. Iedereen heeft een waardevolle bijdrage 
geleverd aan het project waar we elkaar zeer dankbaar voor zijn.  
 
We zijn ons project gestart door meer informatie in te winnen over de meisjes en de 
werking van leefgroep Jonathan. Met deze informatie konden we beginnen aan de 
uitwerking van deel 1, het theoretische gedeelte. In deze literatuurstudie hebben we 
ons toegespitst op theorieën die aansluiten bij de projectvraag. We hebben ons 
verdiept in de doelgroep, adolescenten in de Bijzondere Jeugdzorg en in de thema‟s 
waar de uitwerking van ons project op gericht is, namelijk seksualiteit, 
middelengebruik, assertiviteit en (culturele) diversiteit. De verwerking van het 
theoretische gedeelte heeft veel tijd in beslag genomen gedurende het hele project.  
 
Met behulp van de theoretische achtergronden konden we ons toespitsen op het 
praktische gedeelte, namelijk deel 2, de implementatie. Aan dit deel hebben we met 
veel enthousiasme gewerkt, omdat dit specifiek naar de meisjes en de spelen was 
gericht en we hier onze creativiteit konden laten zien. We hebben opgemerkt dat 
door de verschillende brainstormen en overleggen met onze projectbegeleidsters de 
praktische uitwerking vorm kreeg met als resultaat twee spelen, namelijk het 
semidi-spel en het assertiviteitspel. Zoals werd vermeld in de algemene inleiding 
staan er vier thema‟s centraal in deze spelen. Hiervan zijn de thema‟s seksualiteit, 
middelengebruik en (culturele) diversiteit verwerkt in het semidi-spel en is het thema 
assertiviteit verwerkt in het assertiviteitspel. Om ons spel bij te sturen hebben we het 
semidi-spel gespeeld in de leefgroep, de feedback van de meisjes was zeer positief 
wat ons stimuleerde om de laatste details af te werken.  
 

Een belangrijk onderdeel van het project is onze Internationale Studie in Utrecht te 
Nederland. We hebben met succes vier bezoeken gebracht aan voorzieningen die 
nauw aansluiten bij leefgroep Jonathan. Hiervan hebben we betreffende de werking 
een vergelijking gemaakt. Tijdens onze Internationale Studie hebben we veel nieuwe 
dingen bijgeleerd maar zijn we weinig te weten gekomen rond de werking van de vier 
thema‟s, op dit vlak zijn de linken met de Internationale Studie dus beperkt gebleven. 
  
We kunnen als groep besluiten dat we heel wat hebben bijgeleerd doorheen het hele 
project, zowel op vlak van theorie, praktijk als samenwerking. We hebben elkaar 
(nog) beter leren kennen en hebben geleerd dat het belangrijk is om elkaar te 
steunen en eventuele problemen bespreekbaar te stellen. Ons projectboek en onze 
spelen zijn, naar onze mening, waardige hulpmiddelen voor leefgroep Jonathan. We 
hopen dat de meisjes en de begeleiding er veel plezier aan zullen beleven. 
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BIJLAGE 1: ENQUÊTE 

E n q u ê t e  

 
Hallo, wij zijn Sanne, Lore, Joke, Maaike, Jessica en Karen. Wij zijn 
laatstejaarsstudenten orthopedagogie van de Katholieke Hogeschool Limburg. Als 
afstudeerproject zullen we voor jullie leefgroep vier educatieve spelen ontwikkelen 
omtrent de thema‟s seksualiteit, alcohol en drugs, assertiviteit en diversiteit. Met 
deze enquête willen we een zicht krijgen op hetgeen jullie aanspreekt aan deze 
thema‟s. Op die manier kunnen we rekening houden met wat jullie interessant 
vinden. Dankzij de inspraak die we jullie geven kunnen we de spelen proberen af te 
stemmen aan jullie interesses, vragen en ervaringen. Deze enquête is anoniem. 
Mogen we jullie vragen om deze vragenlijst zo eerlijk mogelijk te beantwoorden. 

1 SEKSUALITEIT 

1. Welke aspecten van het thema “seksualiteit” spreekt je het meeste aan? 
(meerdere antwoordmogelijkheden zijn mogelijk) 

a. Anatomie (biologie)  
b. Voorlichting 
c. Veilig vrijen 
d. Seksueel overdraagbare aandoeningen 
e. Zwangerschap 
f. Seksueel misbruik 
g. Andere, namelijk: ……………………………………………………………... 

 
2. Op welke manier ben je zelf al in aanraking gekomen met seksualiteit?  

(meerdere antwoordmogelijkheden zijn mogelijk) 
a. Kussen 
b. Anale seks 
c. Porno kijken 
d. Orale seks 
e. Vaginale seks (seks met de penis in de vagina) 
f. Masturbatie 
g. Sekstalk (via sms of chat) 
h. One-night stand 
i. Andere, namelijk: ……………………………………………………………... 

 
3. Met welke anticonceptiemiddelen heb je ervaring?  

(meerdere antwoordmogelijkheden zijn mogelijk) 
a. Spiraaltje 
b. Condoom 
c. De nuvaring 
d. De pil 
e. De pleisterpil  
f. Het vrouwencondoom 
g. Morning-after pil 
h. De prikpil 
i. Andere, namelijk: ……………………………………………………………... 



 

 
 

4. Geef van onderstaande seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) aan in 
welke mate je er kennis over hebt. 

 

 Helemaal 
niets 

Weinig Noch 
weinig, 
noch veel 

Veel Zeer veel 

Chlamydia      

Genitale 
herpes 

     

Gonorrhee      

Aids      

Hepatitis B      

Schaamluizen      

Schurft      

Syfilis      

Genitale 
wratten 

     

Trichomonas      

Candida      

 

2 ALCOHOL 

1. Welke aspecten van het thema “alcohol” spreekt je het meeste aan? 
(meerdere antwoordmogelijkheden zijn mogelijk) 

a. Soorten alcohol 
b. Alcoholgebruik 
c. Invloed/werking van alcohol 
d. Alcoholmisbruik 
e. Gevolgen van overmatig alcoholgebruik 
f. Andere, namelijk: ……………………………………………………………... 
 

2. In welke mate van dronkenschap ben je al geweest? 
(meerdere antwoordmogelijkheden zijn mogelijk) 

a. Niet  
b. Aangeschoten (licht in hoofd) 
c. Niet meer op een rechte lijn kunnen lopen 
d. Geen controle meer hebben over wat je doet en/of zegt 
e. Black-out 
f. Alcoholvergiftiging 
g. Andere, namelijk: ……………………………………………………………... 

 
3. Alcohol is nodig om plezier te maken. Ben je het hiermee eens of niet? 

a. Helemaal mee oneens 
b. Oneens 
c. Noch oneens, noch eens 
d. Eens 
e. Helemaal mee eens  

 
 



 

 
 

4. A. Hoeveel glazen alcohol drink je gemiddeld per week? 
a. Geen 
b. 1-5 
c. 5-10 
d. 10-15 
e. 15-20 
f. Andere, namelijk: ……………………………………………………………... 

 
B. Over welke drank gaat het dan? 
………………………………………………………………………………………….. 

 
5. Op welke momenten drink je alcohol? 

(meerdere antwoordmogelijkheden zijn mogelijk) 
a. Speciale gelegenheid (vb. Kerstmis, Nieuwjaar, verjaardagen,…) 
b. Discotheek 
c. Fuif 
d. Café 
e. School 
f. Bij maaltijden op een doordeweekse dag 
g. Andere, namelijk: ……………………………………………………………... 

 
6. Weet je wanneer je moet stoppen met het drinken van alcohol om nog 

controle te hebben over wat je doet en/of zegt? 
Ja/Neen 
 

7. Welke alcoholische dranken drink je? 
(meerdere antwoordmogelijkheden zijn mogelijk) 

a. Bier 
b. Wijn 
c. Mixdrank (vb. Bacardi, Breezer, Rum-cola) 
d. Shooter (vb. Feigling Flügel) 
e. Sterke drank (vb. Jenever, Wodka) 
f. Andere, namelijk: ……………………………………………………………... 

 

3 DRUGS 

1. Welke aspecten van het thema “drugs” spreekt je het meeste aan? 
(meerdere antwoordmogelijkheden zijn mogelijk) 

a. Dealen 
b. Experimenteren 
c. De gevolgen van druggebruik 
d. De effecten van druggebruik 
e. Andere, namelijk: ……………………………………………………………... 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

2. Op welke manier ben je al in aanraking gekomen met drugs?  
(meerdere antwoordmogelijkheden zijn mogelijk) 

a. Iemand zien gebruiken in je vriendenkring 
b. Iemand zien gebruiken op stap 
c. Iemand van je familie zien gebruiken 
d. Druggebruik op school 
e. Zelf experimenteren 
f. Andere, namelijk: …………………………………………………………….. 

 
3. Met welke soorten drugs heb je geëxperimenteerd? 

a. Cannabis 
b. Cocaïne 
c. Ecodrugs 
d. Heroïne 
e. Speed 
f. XTC 
g. Snuivers 
h. Andere, namelijk: ……………………………………………………………... 

 

4 ASSERTIVITEIT 

1. Welke aspecten van het thema “assertiviteit” spreekt je het meeste aan? 
a. Eigen mening uiten 
b. Opkomen voor jezelf 
c. „Nee‟ durven zeggen 
d. Andere, namelijk: ……………………………………………………………... 

 
2. Vind je van jezelf dat je assertief bent? 

Ja/Neen 
 

3. Een klasgenoot wordt gepest, wat doe je? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
4. Durf je je hand op te steken in de klas als je iets niet goed begrijpt? 

Ja/Neen 
 

5. Neemt de groep het voor je op wanneer je problemen hebt?  
Ja/Neen 
 

6. Als al mijn vrienden drugs gebruiken doe ik mee. 
a. Helemaal mee oneens 
b. Oneens 
c. Noch oneens, noch mee eens 
d. Mee eens 
e. Helemaal mee eens 



 

 
 

5 DIVERSITEIT 

1. Welke aspecten van het thema “racisme” spreekt je het meeste aan? 
a. Discriminatie 
b. Geloofsovertuigingen 
c. Seksuele geaardheid 
d. Handicap 
e. Andere nationaliteit 
f. Kansarmoede 
g. Andere, namelijk: ……………………………………………………………... 

 
2. Vind je dat homo‟s kunnen trouwen? 

Ja/Neen 
Waarom wel of waarom niet: ………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 

 …………………………………………………………………………………………... 
 

3. Vind je dat homo‟s/lesbiennes kinderen mogen krijgen? 
Ja/Neen 
Waarom wel of waarom niet: ………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 

 …………………………………………………………………………………………... 
 
4. Meisjes mogen op school geen hoofddoek dragen. 

a. Helemaal mee oneens 
b. Oneens 
c. Noch oneens, noch mee eens 
d. Mee eens 
e. Helemaal mee eens 

 
5. Voel je je minderwaardig wanneer je minder zakgeld krijgt als de rest van je 

vrienden? 
Ja/Neen 
Waarom wel of waarom niet: ………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………... 
 

6. Zou jij een relatie aangaan met iemand met een andere huidskleur?  
a. Helemaal mee oneens 
b. Oneens 
c. Noch oneens, noch mee eens 
d. Mee eens 
e. Helemaal mee eens 

 
 
 
 

Bedankt voor het invullen van deze enquête! 
 
 



 

 
 

BIJLAGE 2: VERWERKING ENQUÊTE 

1 SEKSUALITEIT 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

Aanraking seksualiteit

Meisjes

 



 

 
 

 

Soa 

 Helemaal 
niets 

Weinig Noch 
weinig, 
noch veel 

Veel Zeer veel 

Chlamydia 5 1 0 0 0 

Genitale 
herpes 

3 2 1 0 0 

Gonorrhee 5 0 1 0 0 

Aids 0 1 1 2 2 

Hepatitis B 0 3 3 0 0 

Schaamluizen 0 2 2 1 1 

Schurft 3 1 0 1 1 

Syfilis 4 0 1 0 0 

Genitale 
wratten 

4 1 0 0 1 

Trichomonas 5 0 1 0 0 

Candida 5 0 1 0 0 



 

 
 

2 MIDDELENGEBRUIK 
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BIJLAGE 3: VERSLAGEN INTERNATIONAAL STUDIEPROJECT 

1 RADING  

Rading biedt hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders. Onder Rading vallen 
verschillende voorzieningen zoals meidenhulp, pleegzorg, onderwijs en zorg, 
enzovoort. Als projectgroep zijn wij de kamertraining Hogendorp gaan bezoeken. 
In deze voorziening wonen jongeren die de leeftijd hebben van 16 tot 18 jaar. Het 
doel van de kamertraining is dat jongeren zelfstandig leven en er de tijd en ruimte 
hebben om te werken aan hun problemen. 
Na het verblijf op kamertraining, kan de jongere doorstromen naar „de flat‟, alleen 
wonen (kamers) of terug naar huis gaan (E. Jansen, opvoeder, persoonlijke 
communicatie, 2 november 2010). 

Kamertraining Hogendorpstraat 

Visie 

De hoofddoelstelling van Rading is de jongeren praktische zelfstandigheid te laten 
bekomen zodat de jongeren alleen kunnen gaan wonen. Vooraleer de jongeren 
kunnen beginnen aan de kamertraining, moeten ze een zinvolle dagbesteding 
hebben (vb. school, werk, enzovoort).  
 
Rading kamertraining werkt met de contextuele theorie van Nagy. Ze werken met 
deze theorie, omdat men de jongeren in hun context wil begeleiden en men rekening 
wil houden met deze context. De contacten tussen het gezin zijn hiervan een 
belangrijk onderdeel. Rading probeert deze contacten terug te herstellen of te 
onderhouden (E. Jansen, opvoeder, persoonlijke communicatie, 2 november 2010). 

Doelgroep 

In de voorziening zijn op dit moment zeven jongeren aanwezig, het is een gemengde 
groep. De leeftijd van de doelgroep varieert tussen de 16 en 18 jaar. De 
problematieken zijn zeer uiteenlopend. Bijna alle jongeren komen uit een 
problematische opvoedingssituatie, zoals conflicten thuis, ADHD, misbruik, ouder 
overleden, enzovoort. Het komt voor dat de jongere terug naar huis gaat, omdat de 
jongere zich nog niet voldoende zelfstandig voelt, de band met de ouders niet 
hersteld is of de jongere nog geen recht heeft op een financiële tegemoetkoming van 
de staat waardoor alleen wonen niet mogelijk is. Jongeren verblijven ongeveer een 
jaar in de voorziening. De aanmeldingen verlopen via doorverwijzing door andere 
voorzieningen of het Bureau Jeugdzorg. De eindbeslissing van een plaatsing wordt 
bepaald door het Bureau Jeugdzorg (zowel vrijwillig als gedwongen). Het Bureau 
Jeugdzorg evalueert het verblijf van de jongere, dit wordt driemaal per jaar gedaan 
(E. Jansen, opvoeder, persoonlijke communicatie, 2 november 2010). 

Werking 

De voorziening bevindt zich in een woonhuis, dit bevat twee keukens, douches en 
WC‟s die door de jongeren worden gedeeld. De jongeren hebben allemaal taken die 
ze door de week moeten uitvoeren. Hier zit een beurtrol in (vb. keuken, WC, gang 
poetsen, enzovoort).  



 

 
 

Het doel van deze beurtrol is dat de jongeren hun verantwoordelijkheid leren 
opnemen. De begeleiding voelt aan dat de jongeren dit lastig vinden. Enkele 
jongeren vinden het moeilijk om school/werk te combineren met de extra taken, zij 
moeten tenslotte al hun eigen kamer onderhouden.  
Buiten deze taken zijn er ook nog andere verwachtingen. De jongeren moeten tijdens 
de week om 22.30 uur op de voorziening aanwezig zijn. Indien dit niet het geval is 
contacteert de begeleiding hen telefonisch. 
De enige uitzondering die wordt gemaakt is wanneer de jongere een geldige reden 
heeft waarvan de begeleiding op de hoogte is gesteld, bijvoorbeeld dat de jongere 
later „thuis‟ is omwille van werk.  
De jongeren leven vrij individueel, dit is een gevolg van het ontbreken van 
gemeenschappelijke ruimtes (vb. woonkamer). Het enige gemeenschappelijke 
moment is wanneer de groep samen zit voor de bewonersvergadering. De 
bewondervergadering vindt  eenmaal per week plaats. Hier krijgen de jongeren de 
kans om hun „klachten‟ door te geven en is er de gelegenheid voor discussie. 
Eenmaal per maand wordt er tijdens dit moment gewerkt rond een thema. Het thema 
wordt ofwel door de begeleiding ofwel door de jongeren gekozen (E. Jansen, 
opvoeder, persoonlijke communicatie, 2 november 2010). 
 
De eerste drie maanden wordt er in kamertraining Hogedorpstraat gewerkt rond 
praktische vaardigheden (vb. koken, administratie, enzovoort). Het volgende half jaar 
wordt er gewerkt rond het contextuele gebeuren (zie visie/doelstelling van de 
voorziening). Er wordt dan gekeken hoe men de band met de ouders kan herstellen. 
De begeleiding is enkel aanwezig tussen 15 uur en 23 uur en dit van zondag tot 
vrijdag. Dit omdat de begeleiding verwacht dat de jongeren zelfstandig hun zaken 
kunnen regelen. De begeleiding is aanwezig om praktische zaken te regelen 
(aanvraag weekend, enzovoort) en gesprekken te voeren met de jongeren. De reden 
dat de begeleiding enkel dan aanwezig is, komt door het feit dat er niet meer 
financiële mogelijkheden zijn. De laatste drie maanden wordt er gewerkt rond het 
vertrek van de jongeren, namelijk het zoeken van een nieuwe verblijfplaats, dit wordt 
in samenspraak gedaan met de jongeren (E. Jansen, opvoeder, persoonlijke 
communicatie, 2 november 2010).  
 
Gedurende het verblijf van de jongere wordt er gewerkt aan de relatie tussen de 
begeleider (mentor) en de jongere. Deze relatie is gebaseerd op vertrouwen. 
De begeleiding heeft verschillende taken, er wordt gewerkt volgens het 
„mentorsysteem‟. Elke mentor (begeleider) is verantwoordelijk voor twee à drie 
jongeren, deze relatie houdt in dat er wekelijks individuele gesprekken worden 
gehouden. De mentor stelt ook het hulpverleningsplan (handelingsplan) op, dit moet 
worden ondertekend door alle instanties (ouders, jongere, Bureau Jeugdzorg en 
mentor). De doelstellingen uit het hulpverleningsplan zijn gebaseerd op 
doelstellingen uit de visie (vb. leren koken) en specifieke doelstellingen (vb. school 
afmaken). De hoofdtaak van de begeleiding is het controleren van de jongeren, 
bijvoorbeeld nagaan of ze hun taken hebben gedaan. (E. Jansen, opvoeder, 
persoonlijke communicatie, 2 november 2010). 
 
De voorziening heeft een methode achter de hand, deze methode is ontstaan om de 
controle te bewaren. De methode bestaat uit drie waarschuwingen, de eerste is een  
waarschuwing die tijdelijk kan zijn, de tweede is een time-out en bij de derde 
waarschuwing moeten ze vertrekken uit de voorziening.  



 

 
 

Andere taken van de begeleiding zijn: vragen van de jongeren beantwoorden, 
beheerder van het pand, contacten onderhouden met het Bureau Jeugdzorg, 
wekelijkse teamvergadering en het maken van evaluaties. Er zijn twee soorten 
evaluaties in de voorziening, een officiële en een officieuze. De officiële evaluaties 
worden om de vier maanden georganiseerd en gebeuren in aanwezigheid van de 
jongere, ouders, mentor en Bureau Jeugdzorg. De officieuze evaluaties 
(voortgangbespreking) gebeuren om de zes weken. Bij deze evaluatie zijn de 
jongere, de ouders en de mentor aanwezig (E. Jansen, opvoeder, persoonlijke 
communicatie, 2 november 2010). 

Thema‟s 

Rond de thema‟s seksualiteit, middelengebruik, (culturele) diversiteit en assertiviteit 
wordt hier gewerkt door middel van de thema-avonden en in individuele gesprekken. 
Deze onderwerpen leven bij de jongeren. De begeleiding probeert deze thema‟s 
toegankelijk te maken door discussies te voeren tijdens de bewonersvergadering. Ze 
proberen hierop in te spelen door bijvoorbeeld de brandweer voorlichting te laten 
komen geven (E. Jansen, opvoeder, persoonlijke communicatie, 2 november 2010). 

2 TIMON  

Timon is een voorziening die hulp biedt aan jongeren en jongvolwassenen die zelf 
geen oplossingen meer zien voor hun problemen. 
Deze voorziening biedt hulp op maat, omdat elk probleem en individu anders is. 
Hiervoor gebruikt Timon diverse vormen van hulpverlening en begeleiding. De 
voorziening is een Christelijke organisatie, maar staat wel open voor de eigen 
opvattingen en overtuigingen van de jongeren en hun ouders. Timon is een 
overkoepelende organisatie waaronder diverse vormen van hulpverlening en 
begeleiding vallen, namelijk: ambulante jeugdzorg, crisisopvang, 
begeleidingscentrum, kamertrainingscentra, leefgroep, kamertrainingscentrum Talita, 
arbeidstraining, woongroepen en ambulante jongvolwassenenzorg. Als groep 
hebben wij het begeleidingscentrum en kamertraining Talita bezocht, omdat deze 
voorzieningen het meest aansluiten bij VZW Huize Sint-Vincentius (J. Verschuren, 
sociaal pedagogisch werker, persoonlijke communicatie, 3 november 2010).  
 
Visie Timon afdeling jongvolwassenen 
 
De doelgroep van VZW Huize Sint-Vincentius sluit aan bij de afdeling 
jongvolwassenen van Timon. Dit is de reden dat deze visie besproken wordt. 
De kern in de visie van Timon bestaat uit het helpen van de adolescent en zijn 
ouders bij problemen met opvoeden, opgroeien en het vergroten van de 
zelfstandigheid (www.timon.nl). 
 
De visie van Timon steunt op vijf pijlers, de eerste pijler is die van de Christelijke 
levensovertuiging. Een volgende pijler is de afstemming van de vraag van de 
jongeren en hun ouders. De derde pijler kan omschreven worden als hulp die zich 
richt op onder andere het opbouwen, verbeteren en verstevigen van de netwerken. 
Als voorlaatste pijler staan de eigen krachten van de jongeren en zijn netwerk 
centraal. Tenslotte heeft de laatste pijler , aandacht voor de vrijwilligers die betrokken 
worden als goede buur of maatje voor de jongeren (www.timon.nl). 
 

http://www.timon.nl/
http://www.timon.nl/


 

 
 

De begeleiders van Timon spreken niet over deze vijf pijlers, maar over de vier C‟s.  
De vier C‟s kunnen als volgt omschreven worden: een Contextuele benadering, een 
Competentiegerichte aanpak, een Community Based gedragen achterban, 
netwerkgericht werken en Christelijke identiteit.  

2.1 Begeleidingscentrum 

Het begeleidingscentrum is een residentiële voorziening waar jongeren kunnen 
wonen. Wat in de visie van het begeleidingscentrum centraal staat is het bereiken 
van praktische zelfstandigheid en weerbaarheid verwerven (J. Verschuren, sociaal 
pedagogisch werker, persoonlijke communicatie, 3 november 2010). 

Doelgroep  

Het begeleidingscentrum is geschikt voor jongeren die hun leven terug op rails willen 
zetten. Er is in het begeleidingscentrum plaats voor 16 jongeren. 
Het is een gemengde groep (zowel jongens als meisjes) van 16 jaar tot 22 jaar.  
De reden van aanmelding kan heel uiteenlopend zijn: 

- men kan om diverse redenen niet meer thuis verblijven;  
- men zit met zichzelf in de knoop; 
- men komt niet los van gebeurtenissen uit het verleden; 
- men heeft moeilijkheden door gebruik van verslavende middelen; 
- het contact met leeftijdsgenoten verloopt niet zoals men graag zou willen. 

De aanmelding verloopt via het Bureau Jeugdzorg, er is altijd sprake van vrijwillige 
hulpverlening. Een gedwongen opname is binnen het begeleidingscentrum niet 
mogelijk, omdat het een open voorziening is. De jongeren kunnen maximaal twee 
jaar verblijven in het begeleidingscentrum (J. Verschuren, sociaal pedagogisch 
werker, persoonlijke communicatie, 3 november 2010). 

Werking 

In het begeleidingscentrum verblijven 16 jongeren in twee verschillende leefgroepen. 
Het begeleidingscentrum werkt met verschillende fasen. 
 
De eerste fase is de „Instroom‟. In de „Instroom‟ wordt er gewerkt met een 
leefgroepverband met 24 uur begeleiding. De gemeenschappelijke ruimtes van de 
„Instroom‟ (keuken, woonkamer, ruimte voor ontspanning, enzovoort) bevinden zich 
op de benedenverdieping van het gebouw. Er zijn acht éénpersoonskamers op de 
eerste verdieping. De jongeren verblijven gemiddeld drie tot zes maanden in deze 
werkvorm. De taken van de begeleiding zijn gebaseerd op het bereiken van 
zelfstandigheid. De rol van de begeleiding is het sturen van het dagdagelijkse leven. 
Dit houdt in dat men nog stuurt in het koken, poetsen, kleren wassen, enzovoort. Ook 
het regelen van praktische zaken gebeurt door de begeleiding (vb. weekendregeling, 
contacten met de ouders onderhouden, enzovoort).  
 



 

 
 

Tijdens het verblijf gaat de begeleiding vooral observeren en de jongeren 
ondersteunen in hun hulpvragen. Men (begeleiding/jongere) streeft naar het bereiken 
van acht competenties die de jongeren moeten bezitten om door te kunnen stromen 
naar de „Verdieping‟  
(J. Verschuren, sociaal pedagogisch werker, persoonlijke communicatie, 3 november 
2010). 
 
De „Verdieping‟ is de tweede fase. De benaming „Verdieping‟ verwijst naar de plaats 
waar deze fase zich bevindt, namelijk op de tweede verdieping van het gebouw. De 
begeleiding is aanwezig van 15 uur tot 23 uur. De taak van de begeleiding is hier 
vooral het ondersteunen van de jongeren in hun vaardigheden. Het is de bedoeling 
dat de jongeren hier zichzelf verder kunnen ontwikkelen zodat ze verder kunnen 
doorstromen naar een vorm met meer zelfstandigheid (op kamers wonen, 
kamertrainingscentrum, woongroepen). De relatie tussen de begeleider en de 
jongere is gebaseerd op vertrouwen. Er zijn regels die gelden voor de jongeren, 
maar er is geen continue controle aangezien de begeleiding niet altijd aanwezig is 
(J. Verschuren, sociaal pedagogisch werker, persoonlijke communicatie, 3 november 
2010). 
 
Het begeleidingscentrum werkt met „mentorschap‟, iedere jongere heeft een eigen 
mentor. Met deze mentor worden gesprekken gehouden over het verblijf, de 
doelstellingen, evaluaties, enzovoort. Tijdens gesprekken wordt er geopteerd voor de 
methode „motiverende gespreksvoering‟. Deze methode wordt gehanteerd om de 
jongere te stimuleren, voor te bereiden op veranderingen. Mentorschap houdt in dat 
er samen met de jongeren een hulpverleningsplan wordt aangemaakt. Dit 
hulpverleningsplan beschrijft welke problemen de jongere heeft en hoe die 
aangepakt gaan worden. Om te werken aan deze doelstellingen wordt gebruik 
gemaakt van de context van de jongere. De belangrijkste taak van de mentor is om 
de jongere voor te bereiden om zelfstandig te leven (J. Verschuren, sociaal 
pedagogisch werker, persoonlijke communicatie, 3 november 2010). 
 
Er werd ook gesproken over de ethische vraagstukken waarmee zij te maken krijgen. 
Zo hebben zij een meisje gehad dat abortus heeft gepleegd en dit geheim wil 
houden. Ze zijn dan verplicht die wens te respecteren en te zwijgen. Ze gaven aan 
dat dit niet altijd simpel was en dat overleg met de verschillende instanties hier soms 
nodig is (J. Verschuren, sociaal pedagogisch werker, persoonlijke communicatie, 3 
november 2010). 
 
De voorziening maakt gebruik van bepaalde methodes waaronder de kansen- of 
escalatietrap. Deze methodiek houdt in dat elke jongere kansen krijgt. Als een 
jongere iets doet dat niet aanvaard wordt in de voorziening, worden er afspraken 
gemaakt met deze jongere. De kansentrap zorgt er dan voor dat de jongere zich een 
aantal weken (eerst twee weken, dan vier, enzovoort) moet houden aan de 
afspraken. Als dit lukt krijgt de jongere een nieuwe kans, lukt dit niet dan worden er 
nieuwe afspraken gemaakt met de jongere en verlengt de duur. Als telkens blijkt dat 
het te moeilijk is om zich aan de afspraken te houden, wordt de duur langer en kan 
de voorziening uiteindelijk beslissen om de hulpverlening stop te zetten (J. 
Verschuren, sociaal pedagogisch werker, persoonlijke communicatie, 3 november 
2010). 



 

 
 

Thema‟s 

Gedurende het hele jaar werkt men met thema‟s zoals werken aan identiteit, 
zelfbeeld, enzovoort. Dit gebeurt door middel van thema- avonden. Er wordt elke 
dinsdag van de week iets gedaan met de jongeren. Dit kan een activiteit inhouden, 
een thema-avond, een discussie of een vergadering waarin de werking van de 
leefgroep (verdeling taken, enzovoort) wordt besproken (J. Verschuren, sociaal 
pedagogisch werker, persoonlijke communicatie, 3 november 2010). 

2.2 Kamertrainingscentrum Talita 

Talita valt onder de voorziening Timon. Talita is een kamertrainingscentrum dat 
begeleiding en ondersteuning biedt aan jonge (aanstaande) moeders en hun kind, 
maar ook aan adolescente meisjes zonder kind. De voorziening bestaat uit een 
appartementencomplex waar 15 plaatsen voorzien zijn. De (aanstaande) moeders 
beschikken over een eigen appartement, terwijl de andere meisjes met meerdere 
samenwonen (Sociaal pedagogisch werker, persoonlijke communicatie, 3 november 
2010). 

Visie  

Buiten de visie van Timon zelf bezit Talita ook over een eigen visie. In hun visie staat 
het zelfstandig wonen centraal. Voor de moeders betekent dit dat ze zelfstandig voor 
hun kind moeten zorgen, maar hierin wel ondersteund kunnen worden (Sociaal 
pedagogisch werker, persoonlijke communicatie, 3 november 2010). 

Doelgroep  

Talita kan hulp bieden aan meisjes van 15 tot 21 jaar en jonge moeders vanaf 15 
jaar. Zo is er bijvoorbeeld op dit moment een moeder aanwezig van 23 jaar. Zij woont 
in hun voorziening, omdat ze nog aan het studeren is en de combinatie van studeren 
en haar kind opvoeden te zwaar is. De meest voorkomende problematieken zijn 
psychosociale en licht psychiatrische stoornissen. Er worden problemen 
ondervonden met het netwerk, hiervoor biedt de begeleiding psychosociale 
ondersteuning waarbij men gericht is op het versterken van de netwerken. De 
meisjes zijn allemaal aangemeld via het Bureau Jeugdzorg, dit zowel op vrijwillige als 
gedwongen basis. De verblijfsduur is verschillend naargelang de vorderingen van de 
meisjes, de meesten blijven maximum twee jaar. Kamertraining Talita biedt de 
moeders hulp en ondersteuning tot hun kind 4 jaar is (Sociaal pedagogisch werker, 
persoonlijke communicatie, 3 november 2010). 

Werking  

Bij de aanmelding wordt er samen met de jongere een hulpverleningsplan opgesteld. 
In het hulpverleningsplan staan zowel lange - als korte termijndoelen. Elke drie 
maanden vindt er een evaluatie plaats over dit hulpverleningsplan met de plaatser 
van de jongere (een persoon van het Bureau Jeugdzorg). In deze evaluatie wordt er 
gekeken naar de bereikte doelen en wordt er belang gehecht aan de doelen die nog 
bereikt moeten worden. 
 



 

 
 

De werking van kamertrainingscentrum Talita is vooral gericht op individuele 
begeleiding. De meisjes hebben ieder een mentor waar men terecht kan voor advies 
wanneer ze met problemen zitten, praktische vragen, toekomstplanning, enzovoort. 
Buiten individuele begeleiding vinden er ook gezamenlijke activiteiten plaats zoals 
een gezamenlijk eetmoment, elke maandagavond een thema-avond, enzovoort. 
Deze activiteiten zijn verplicht. Belangrijk om weten is dat de begeleiding aanwezig is 
van 9.30 uur tot 21.30 uur. Om de uren op te vangen wanneer er geen begeleiding 
aanwezig is, zijn er de vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn goede buren van de 
meisjes, ze zorgen voor gezelligheid en bieden een luisterend oor (Sociaal 
pedagogisch werker, persoonlijke communicatie, 3 november 2010). 
 
Het dagverloop van de meisjes verloopt heel normaal. Het merendeel van de 
adolescenten gaat nog naar school of gaat werken. Ze hebben dus allemaal een 
dagbesteding. Tijdens de dagbesteding hebben de meisjes de verantwoordelijkheid 
om opvang te zoeken voor hun kind. Nadat ze terug komen van school of werk zal er 
ook voor het huishouden gezorgd moeten worden (Sociaal pedagogisch werker, 
persoonlijke communicatie, 3 november 2010). 
 
De relatie hulpverlener cliënt is vooral gebaseerd op vertrouwen. De hulpverleners 
proberen in de leefwereld van de meisjes te stappen, dit door empathie te tonen. Het 
gevolg hiervan is dat de meisjes meer en meer vrijheid bekomen, zo moeten de 
meisjes geen weekplanning inleveren, maar wanneer ze bijvoorbeeld een week niet 
aanwezig zijn wordt wel verwacht dat ze dit melden. De adolescenten hebben veel 
vrijheid, maar de begeleiding stelt ook grenzen op. Als een regel overtreden wordt, 
bijvoorbeeld drugsgebruik, zal er een time- out maatregeling worden toegepast 
(Sociaal pedagogisch werker, persoonlijke communicatie, 3 november 2010). 

Thema‟s  

De thema‟s seksualiteit, middelengebruik, assertiviteit en (culturele) diversiteit komen 
aan bod in deze voorziening. Zo wordt er bijvoorbeeld tijdens de gezamenlijke 
thema-avonden over seksualiteit , identiteit, opvoeding, sociale vaardigheden, 
gediscussieerd en geïnformeerd. Verder komen deze thema‟s aan bod tijdens de 
individuele gesprekken waar de jongere meer gerichte informatie kan bekomen 
(Sociaal pedagogisch werker, persoonlijke communicatie, 3 november 2010).  

3 DE LINDEHORST 

De Lindehorst is een gesloten jeugdvoorziening waar meisjes met ernstige 
gedragsproblemen, bescherming en behandeling krijgen. Bij elk meisje staat het 
individu centraal en wordt er behandeld vanuit de vraag van het meisje en de ouders. 
De voorziening biedt plaats aan 54 meisjes met de leeftijd van 12 tot 18 jaar 
(M. Hogenkamp, therapeut, persoonlijke communicatie, 4 november 2010). 
 
Visie  
 
De meisjes die verblijven in De Lindehorst worden eerst gestabiliseerd alvorens ze 
aan behandelingen kunnen deelnemen. Het stabiliseren gebeurt onder andere door 
het competentiemodel. Dit model bevat verschillende competenties. Bij het bereiken 
van verschillende competenties komt de stap naar zelfstandigheid steeds dichterbij. 



 

 
 

Buiten de individuele behandelingen richt Lindehorst zich ook tot 
groepsbehandelingen. 
De Lindehorst kiest ervoor enkel te werken met meisjes, omdat ze er van overtuigd 
zijn dat de meisjes zich beter kunnen ontwikkelen zonder de aandacht van jongens. 
Zo moeten de meisjes zich bijvoorbeeld niet meer ongerust maken wanneer ze geen 
make- up dragen. Ze kunnen zich vrijer bewegen in de leefgroep (M. Hogenkamp, 
therapeut, persoonlijke communicatie, 4 november 2010). 
 
Doelgroep 
 
Bij de meerderheid van de meisjes spreekt men van ernstige, vooral internaliserend 
probleemgedrag. Vaak merkt men dat er ook nog onderliggende problemen 
aanwezig zijn, zoals depressies. 
Veel voorkomende problematieken zijn een hechtingsstoornis, mishandeling en 
verwaarlozing, loyaliteitsproblematiek door gescheiden ouders, Oppositionele 
Gedragsstoornis, enzovoort. Bijkomende problemen kunnen onder andere 
middelengebruik, seksueel overschrijvend gedrag, enzovoort zijn (M. Hogenkamp, 
therapeut, persoonlijke communicatie, 4 november 2010). 
 
De meisjes worden in De Lindehorst onderverdeeld in zes groepen, naar gelang hun 
verstandelijke capaciteiten. Zo is er één leefgroep die zich specialiseert in meisjes 
met een verstandelijke beperking. Het programma wordt voor deze meisjes 
aangepast naar gelang hun IQ. 
Een uitzonderlijke regel in De Lindehorst spitst zich op meisjes die zwanger zijn. 
Nadat het nieuws bekend is geraakt over de zwangerschap hebben de meisjes de 
kans om tot hun zevende maand van hun zwangerschap te blijven. Daarna worden 
ze doorverwezen naar een geschikte voorziening voor moeder en kind 
(M. Hogenkamp, therapeut, persoonlijke communicatie, 4 november 2010). 
 
De meisjes kunnen enkel geplaatst worden door Bureau Jeugdzorg. De maatregel 
die opgelegd zal worden ligt in de handen van de kinderrechter, dit wanneer de 
veiligheid van het meisje niet meer gewaarborgd kan worden. 
Belangrijk om weten is dat in De Lindehorst enkel begeleiding kan geboden worden 
tot en met de leeftijd van 18 jaar (M. Hogenkamp, therapeut, persoonlijke 
communicatie, 4 november 2010). 

Werking 

Behandelingen 

In De Lindehorst wordt er binnen de zes weken een hulpverleningsplan opgesteld 
met doelen voor drie maanden. In dit hulpverleningsplan wordt het traject 
uitgestippeld dat afgelegd moet worden en wordt het verlof bekeken. Het verlof van 
de meisjes houdt in dat ze uit de voorziening mogen. Het verlof dient om bijvoorbeeld 
naar huis te gaan, met een vriendin weg te gaan, enzovoort. Ze kijken naar wat de 
jongeren zelf willen bereiken. De Lindehorst gaat luisteren naar de ouders en 
proberen ervoor te zorgen dat iedereen op één lijn staat voor de behandeling. De 
ouders krijgen inspraak, omdat ouders hun kind het beste kennen. Ouders nemen de 
verantwoordelijkheid om mee te denken met hun kind. De gezinsvoogd (opgelegd 
door de Kinderrechter) moet mee instemmen met de behandeling en het traject van 
het meisje.  



 

 
 

In De Lindehorst worden zowel individuele als groepsbehandelingen aangeboden. 
Mogelijke individuele behandelingen zijn: cognitieve therapie, ondersteunende 
gesprekken, weerbaarheidstraining, enzovoort (M. Hogenkamp, therapeut, 
persoonlijke communicatie, 4 november 2010). 

Fases 

Trajecten die opgesteld zijn voor de meisjes verlopen in vier fasen, namelijk:  

1. oriëntatie op perspectief (diagnostiek, dagelijkse routine en vaststelling 
behandeldoelen, gezinsgesprekken);  

2. gedragsverandering (behandeling, individueel en in groepsverband, 
gezinsgesprekken);  

3. oefenen en voorbereiden (begeleid verlof, gezinstherapie);  
4. praktijkfase (verlof, buitenactiviteiten (stage, werk, sportclub), gezinstherapie, 

poliklinische hulp, overdracht ketenpartners).  

De duur van deze trajecten is drie tot zes maanden, daarna gaat men terug samen 
zitten om te kijken of de duur verlengd moet worden (M. Hogenkamp, therapeut, 
persoonlijke communicatie, 4 november 2010). 

Algemeen 

De meisjes die verblijven in De Lindehorst gaan nog allemaal naar school, buiten de 
meisjes met een verstandelijke beperking. De school zelf ligt ook op het domein van 
De Lindehorst, voor iedereen wordt gekeken welke studierichting het beste bij hen 
aansluit.  
 
In de leefgroep heerst er overal een vaste structuur, bijvoorbeeld een vast 
kamermoment, vaste thema- avond, enzovoort. De begeleiding is aanwezig met twee 
personen in de leefgroep. „s Nachts  is er geen begeleiding aanwezig in de leefgroep, 
maar is er wel garantie voor veiligheid. Zo worden de kamerdeuren van de meisjes 
op slot gedaan wanneer ze gaan slapen, dit om veiligheid voor de groep te 
garanderen en een rustgevoel aan de meisjes te bieden. Er zijn verschillende 
nachtwakers aanwezig die in het hoofdgebouw verblijven. De meisjes hebben op hun 
kamer een bel zodat ze op elk moment hulp kunnen vragen. Ook is er in elke kamer 
een toilet en lavabo voorzien. De Lindehorst is multidisciplinair, er zijn onder andere 
een afdelingsmanager, gedragswetenschapper, trajectbegeleider, methodiekcoach, 
enzovoort aanwezig (M. Hogenkamp, therapeut, persoonlijke communicatie, 
4 november 2010). 

Time-out 

Elke groep heeft een afzonderingsruimte die prikkelarm is. Deze ruimte wordt 
gebruikt wanneer er sprake is van een crisis of onveiligheid. In deze ruimte kunnen 
de meisjes indien ze willen, overnachten.  
In het hoofdgebouw bevinden zich ook afzonderingsruimtes die prikkelarm zijn. 
Begeleiders werken dan samen met het multidisciplinair team om een meisje te 
plaatsen in zo‟n ruimte (M. Hogenkamp, therapeut, persoonlijke communicatie, 
4 november 2010). 
 
 
 



 

 
 

Thema‟s 
 
Elke week is er een thema- avond. Op deze avond is het mogelijke dat één van onze 
vier thema‟s aan bod komt. Voor middelengebruik werkten ze vroeger met een 
protocol, dit wordt niet meer gedaan omdat ze teveel stuitten op weerstand van de 
meisjes. Nu wordt er gebruik gemaakt van individuele en groepsgesprekken waar 
deze thema‟s naar boven kunnen komen. 
Rond assertiviteit wordt er onder andere gewerkt met weerbaarheidtraining, 
zelfbeeld, enzovoort. Dit zowel individueel als in groep, in groep door middel van 
rollenspelen en discussies. Rond seksualiteit wordt er sowieso gewerkt in de 
individuele behandeling, omdat de meisjes vaak te maken hebben gehad met 
seksueel misbruik (M. Hogenkamp, therapeut, persoonlijke communicatie, 
4 november 2010). 
 



 

 
 

4 BEWIJS BEZOCHTE VOORZIENINGEN 

 
 



 

 
 

 
 
 



 

 
 

BIJLAGE 4: SPELREGELS SEMIDI-SPEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 



 

 
 

BIJLAGE 5: SPELINDEX SEMIDI-SPEL 

1 SEKSUALITEIT 

1.1 Seksuele meerderjarigheid 

Seksuele meerderjarigheid houdt in dat er op verschillende seksuele handelingen 
een leeftijd kan gezet worden.  
Deze handelingen zijn opgedeeld in twee categorieën: 

- handelingen die strafbaar zijn wanneer het slachtoffer jonger is dan een 
bepaalde leeftijd. De leeftijd is dan een noodzakelijk element om te kunnen 
spreken van een misdrijf; 

- handelingen die strafbaar zijn. Hoe jonger het slachtoffer hier is, hoe zwaarder 
de straf zal zijn. Men spreekt dan van verzwarende omstandigheden. 

 
In het kader wordt weergegeven hoe bepaalde seksuele handelingen benoemd 
worden. De dader heeft hierbij steeds een leeftijd van 16 jaar bereikt.  
 

 Slachtoffer jonger 
dan 14 jaar 

Slachtoffer 
tussen 14 en 15 
jaar 

Slachtoffer 16 jaar 
of ouder 

Zonder penetratie 
(vb. porno kijken) 

Aanranding Aanranding Geen misdrijf 

Met penetratie Verkrachting Aanranding Geen misdrijf 

Incest Strafbaar  Strafbaar  Strafbaar tot 18 
jaar 

 
Belangrijk om hierin op te merken is dat, ook al geeft de jongere onder 16 jaar 
toestemming, de „dader‟ nog steeds strafbaar is (www.jeugdenseksualiteit.be).  

1.2 Seksueel misbruik 

Seksueel misbruik houdt “elke situatie” in “waarin iemand wordt gedwongen seksuele 
daden te ondergaan of uit te voeren”.  
Het omvat elke soort van seksueel gericht gedrag (verbaal of non-verbaal, bewust of 
onbewust) dat als negatief, opgedrongen of als ongewenst wordt ervaren. Deze 
handelingen kunnen variëren van subtiele vernederingen (vb. aanraken van de 
borsten) tot gewelddadige handelingen (vb. verkrachting) (www.sensoa.be).  
 
In de strafwet wordt er over volgende strafbare gedragingen gesproken: 

- Aanranding van de eerbaarheid: dit is aanranding zonder penetratie. Een 
voorbeeld hiervan is gedwongen worden naar porno te kijken; 

- Verkrachting: seksuele handelingen met penetratie zonder toestemming. 
Bijvoorbeeld het binnendringen van de anus met de vingers; 

- Ongewenst seksueel gedrag op school: alle (non-)verbale of lichamelijke 
gedragingen van seksuele aard die afbreuk doen aan de waardigheid van het 
slachtoffer; 
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- Incest: seksuele handelingen van een minderjarige met een bloedverwant in 
opgaande lijn. De leeftijdsgrens is hier opgetrokken tot 18 jaar om de jongeren 
van 16 jaar nog te beschermen. Ook personen die de voogdij dragen over de 
jongere vallen hieronder; 

- Gedwongen prostitutie: elke situatie waarbij het slachtoffer gedwongen 
seksuele handelingen moet stellen bij anderen (www.sensoa.be). 

1.3 Zwangerschap  

1.3.1 Ongeplande zwangerschap 

Een ongeplande zwangerschap kan een overrompelende gebeurtenis zijn die in 
iedere fase van een vruchtbare vrouw kan voorkomen. Beslissen over de 
zwangerschap is op dat moment een moeilijke keuze. De beleving en verwerking van 
de emoties zullen daarin meespelen, net als de leeftijd van de vrouw of het meisje. 
Ook andere omstandigheden kunnen een rol spelen, zoals de steun vanuit de directe 
omgeving, de al dan niet aanwezigheid van een partner, financiële implicaties, 
enzovoort. 
Bij elke ongeplande zwangerschap dringt er zich een keuze op: 

- de zwangerschap behouden;  
- de zwangerschap afbreken;  
- de zwangerschap uitdragen en het kind (definitief) afstaan voor adoptie;  
- of een (tijdelijke) oplossing zoeken via pleegzorg.  

Welke keuze je ook maakt, het moet je eigen beslissing zijn en niet onder druk van je 
omgeving of opgelegde principes. De eigen genomen beslissing is steeds te 
respecteren, welke deze beslissing ook is (www.sensoa.be). 

1.4 Adoptie lesbisch koppel 

Sinds 2006 is er een wet die adoptie voor koppels van hetzelfde geslacht toelaat. De 
voorwaarden die gelden bij adoptie zijn nu geldig voor iedereen, dus voor zowel 
hetero- als holibi-koppels.  Om te kunnen adopteren moet je minstens 25 jaar oud 
zijn en 15 jaar ouder dan het kind dat je gaat adopteren. Ook moet je getrouwd zijn of 
minstens 3 jaar samenwonen. Een Jeugdrechter zal beslissen of je geschikt bent om 
te adopteren en je moet een voorbereidingscursus volgen (www.kindengezin.be). 

1.5 Seks op openbare plaatsen 

Openbare plaatsen zijn plaatsen waar iedereen mag komen of plaatsen waarop je 
vanaf het openbare domein gezien kan worden, bijvoorbeeld op straat, in het park, in 
een school, in de auto, voor het raam van je eigen huis, enzovoort. Als je betrapt 
wordt en er wordt een klacht ingediend kan je veroordeeld worden voor openbare 
schennis van de goede zeden. Vaak blijft die klacht bij een verwittiging of proces-
verbaal. (www.allesoverseks.be). 

1.6 Prostitutie 

Het kopen of verkopen van seksuele handelingen is verboden in België onder de 18 
jaar. Boven deze leeftijd zijn deze handelingen niet strafbaar.  

http://www.sensoa.be/
http://www.sensoa.be/
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Het aanwerven, vervoeren van of een ruimte ter beschikking stellen aan een 
prostituee is ook strafbaar. Ook het bijwonen van prostitutie of het reclame maken 
ervoor is strafbaar (www.allesoverseks.be).  

1.7 Pornografie 

Pornografie maken is in België strafbaar als er jongeren minder dan 18 jaar of 
mensen die geen toestemming hebben gegeven hierbij betrokken zijn. Pornografie 
kopen is niet strafbaar, maar verkopen, tentoonstellen of verspreiden is wel strafbaar.  
Het doorsturen via internet van porno is dus ook strafbaar (www.allesoverseks.be). 

1.8 Orgasme 

Een orgasme krijgen wil zeggen dat men op een lichamelijk hoogtepunt zit waarin het 
opwindingsniveau niet meer kan stijgen. Het lijkt dan alsof er een ballonnetje van 
genot ontploft in je lichaam. Na een orgasme voelt men zich vaak slaperig. Hoe een 
orgasme precies aanvoelt kan van verschillende factoren afhangen. De intensiteit 
kan bij iedereen verschillen (vb. van kleine prikkeling tot krachtige golven doorheen 
het lichaam) (www.allesoverseks.be). 

1.8.1 Orgasme bij mannen 

Bij mannen gaat een orgasme gepaard met zaadlozing. Mannen krijgen 
gemakkelijker een orgasme dan vrouwen. Bij de mannen wordt de penis stijver en 
worden de tepels stijf (www.allesoverseks.be).  

1.8.2 Orgasme bij vrouwen 

Bij vrouwen spreekt men over twee soorten orgasmen, namelijk een vaginaal en 
clitoraal orgasme.  
Een vrouw kan dus op twee manieren geprikkeld worden. Of dit werkelijk twee 
verschillende orgasmes zijn is niet duidelijk. Bij vrouwen worden de tepels kort en 
wordt de vagina vochtiger en wijder (www.allesoverseks.be). 

1.9 One night stand 

Een one-night-stand betekent dat er een éénmalig seksueel contact is tussen twee 
personen die verder geen relatie willen aangaan. Meestal kennen ze elkaar niet of 
nauwelijks. Het hoofddoel op dat moment is de seksuele handeling. Na deze 
handeling wordt er vaak niet meer afgesproken met elkaar en wordt het contact 
verbroken. Een one-night-stand kan ook plaats vinden tussen twee personen die 
elkaar wel al langer kennen, maar door omstandigheden (feestje) een keer seks 
hebben met elkaar (www.allesoverseks.be). 

1.10  Incest 

Incest betekent dat er seksueel (getint) contact is tussen een min 18-jarige en ouders 
of grootouders, adoptanten, broers of zussen, stiefouders, stiefbroers, enzovoort. 
Seksueel contact tussen een min 18-jarige en iemand die mee in het huis woont valt 
ook onder deze wetgeving (www.allesoverseks.be).  

http://www.allesoverseks.be/
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1.11 Anatomie 

1.11.1 Mannelijke geslachtsorganen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Urineblaas: een blaas die de urine verzamelt dat van de nieren komt 
2. Schaambeen:  
3. Penis: het mannelijke geslachtsdeel 
4. Zwellichaam: lichaampjes die zich met bloed vullen als de penis een erectie 

krijgt 
5. Eikel: het ronde uiteinde van de penis, dit is gevoelig tijdens een erectie 
6. Voorhuid: de huid die over de eikel zit 
7. Urinebuis: de buis die de urineblaas verbindt met het uiteinde van de penis, 

hierdoor komt ook het sperma 
8. Dikke darm 
9. Endeldarm 
10. Zaadblaas: produceert spermavocht 
11. Zaadleider: leidt de zaadcellen van de bijbal naar de prostaat waar vocht 

wordt toegevoegd van de zaadblaas  
12. Prostaat: een klier die hulpstoffen toevoegt aan de zaadcellen 
13. Cowperse klier: scheidt het voorvocht af tijdens opwinding 
14. Anus: einde van de endeldarm waar de stoelgang doorkomt 
15. Zaadleider 
16. Bijbal: deze liggen achter de teelballen en hierin worden de rijpe zaadcellen 

verzameld die worden afgescheiden bij een orgasme 
17. Teelbal: geslachtsklier waarin het mannelijke hormoon testosteron en de 

zaadcellen worden aangemaakt 
18. Scrotum: balzak: huidplooi waarin de teelballen zich bevinden 

Figuur 1: anatomie mannelijke geslachtsorganen (www.wikipedia.org) 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwellichaam
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eikel_(anatomie)
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1.11.2 Vrouwelijke geslachtsorganen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Eileider: trechtervormig orgaan dat zich hecht aan de eierstokken en uitmondt 

in de baarmoeder 
2. Blaas 
3. Schaambeen 
4. G-spot: gevoelige zone van de vrouw, als deze geprikkeld wordt kan men een 

orgasme krijgen 
5. Clitoris: gevoelig orgaan dat tussen de grote schaamlippen ligt, kan ook voor 

een orgasme zorgen 
6. Urinebuis 
7. Vagina: inwendig geslachtsorgaan waar de penis in wordt gebracht en dat 

dient als geboortekanaal bij een geboorte 
8. Eierstok: in de eierstok bevinden zich de eicellen 
9. Dikke darm 
10. Baarmoeder: belangrijkste orgaan van een vrouw, hierin nestelt zich de 

bevruchte eicel 
11. Fornix uteri 
12. Baarmoederhals: dit ligt tussen het uiteinde van de baarmoeder en het begin 

van de vagina 
13. Endeldarm 
14. Anus: einde van de endeldarm waar de stoelgang doorkomt 

 
 
 

Figuur 2: anatomie vrouwelijke geslachtsorganen (www.wikipedia.org).  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Eileider
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1.11.3 Baarmoeder 

 
Figuur 3: anatomie vrouwelijke geslachtsorganen 
(www.jeugdenseksualiteit.be).  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

2 MIDDELENGEBRUIK 

2.1 Algemene informatie alcohol 

2.1.1 Wetgeving alcohol 

- Openbare dronkenschap is strafbaar sinds 1939.  
- Dezelfde wet verbiedt onder andere ook:  

o het opdienen van alcoholische dranken aan iemand die dronken is, 
iemand doen drinken tot hij dronken wordt,  

o uitdagingen tot drinken voorstellen of aanvaarden.  
- Het is ook verboden zonder „goede reden‟ alcoholische dranken te schenken 

aan iemand jonger dan 16 jaar. Bijvoorbeeld: bier schenken op een fuif aan 
iemand jonger dan zestien jaar is verboden.  

- Schenken, verkopen of uitdelen van sterke dranken aan min 18-jarigen mag 
niet, ook niet als het gratis is. Het schenken, verkopen en het aanbieden, zelfs 
gratis, van sterke dranken aan minderjarigen is verboden 
(www.drugsinbeweging).  

2.2 Wetgeving drugs 

Als iemand met drugs betrapt wordt, moet de politie altijd een proces-verbaal (PV) 
opstellen. De politie zal ook vragen een verklaring af te leggen. De betrokkene zal 
meestal ook gefouilleerd worden. Als er drugs worden gevonden worden deze in 
beslag genomen. Het PV wordt doorgestuurd naar het parket. Normaal wordt men 
meteen terug vrijgelaten, maar wanneer het gaat om zware feiten gaat de politie 
onmiddellijk het parket waarschuwen. Daar kunnen enkele dingen beslist worden 
zoals: 

- de persoon toch vrij laten en eventueel aan de politie bijkomende 
onderzoeksopdrachten te geven, bijvoorbeeld een beslag leggen op de auto 
waarmee de drugs vervoerd werden of op geld dat werd verdiend met de 
drughandel. 

- de persoon „ter beschikking te stellen‟, in dit geval moet de onderzoeksrechter 
binnen 24 uur na de aanhouding door de politie de beslissing nemen of de 
betrokkene aangehouden blijft. Ofwel komt men na 24 uur vrij, ofwel blijft men 
aangehouden en wordt men in voorlopige hechtenis genomen.  

http://www.jeugdenseksualiteit.be/
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Hier wordt meestal een opdracht opgelegd, bijvoorbeeld het volgen van een 
begeleiding voor het drugprobleem.  

Nadat het parket en de politie het onderzoek hebben afgerond, wordt beslist of de 
betrokkene al dan niet vervolgd wordt (www.drugsinbeweging.be). 

2.2.1 Ouderrol 

Als het om minderjarige kinderen gaat, zijn de ouders burgerrechtelijk aansprakelijk. 
Zij moeten instaan voor de schade die door hun minderjarig kind veroorzaakt is. 
Sommige jongeren stelen om drugs te kunnen betalen. Anderen plegen geweld 
terwijl ze onder invloed zijn van drugs. Als deze feiten aan het licht komen, kunnen 
de ouders aansprakelijk gesteld worden om de schade te vergoeden. 
Als de kinderen meerderjarig zijn, kunnen ouders ook juridische gevolgen 
ondervinden van hun druggebruik. Volgens de drugwet kan alles wat gebruikt werd 
tijdens een misdrijf, bijvoorbeeld de auto van vader, in beslag genomen worden, zelfs 
al is de dader niet de eigenaar ervan. Bovendien kan, wanneer boetes of schulden 
niet betaald worden, een beslag gelegd worden op de inboedel van de ouders van de 
jongere. Dit kan echter enkel wanneer het meerderjarige kind nog thuis woont en als 
ouders niet kunnen aantonen dat de goederen hun eigendom zijn 
(www.drugsinbeweging.be). 

2.2.2 Effecten cannabis 

De effecten van cannabis verschillen naargelang de hoeveelheid, de kwaliteit en de 
manier waarop de cannabis gebruikt is, maar zijn ook afhankelijk van de 
persoonlijkheid en de verwachtingen. 
Marihuana en hasj versterken meestal gevoelens of stemmingen. Wie zich goed 
voelt, zal zich waarschijnlijk heel prettig voelen en heel vrolijk zijn. Wie droevig is kan 
zich nog slechter gaan voelen. Men wordt gevoeliger voor licht en de polsslag en 
ademhaling versnellen. Soms heeft men de neiging om te lachen met 
onbenulligheden en krijg je een hongerig gevoel. THC verhoogt de zintuiglijke 
gevoeligheid en verandert de tijdsbeleving, waardoor gebruikers de realiteit anders 
gaan beleven (www.drugsinbeweging.be).    

2.2.2.1  Risico's cannabis op korte termijn  

- Versterking van de stemming van het moment.  
- Moeite met concentreren, logisch na te denken en iets te onthouden.  
- Cannabis doet de bloeddruk dalen en zorgt voor een snellere hartslag. Dit kan 

een gevaar zijn voor mensen met hartproblemen. 
- Door een te hoge dosis kan men duizelig en misselijk worden en soms zelfs 

flauwvallen.  
- Er kunnen ook een heleboel negatieve gevoelens komen, zoals 

angstgevoelens, paniekaanvallen, rusteloosheid, verwarring en hallucinaties.  

2.2.2.2 Risico‟s cannabis op lange termijn  

- Vermindering van het concentratievermogen, het geheugen en de 
leerprestaties. Na het stoppen met gebruiken kunnen deze problemen nog 
maanden aanhouden. 

http://www.drugsinbeweging.be/
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- Personen die veel en vaak gebruiken, kunnen er geestelijk afhankelijk van 
worden. Cannabis komt dan centraal te staan in de gedachten, gevoelens en 
activiteiten.  

- Het langdurig gebruiken van cannabis houdt geen risico in voor lichamelijke 
afhankelijkheid, maar kan de gezondheid wel schaden, net zoals roken ook 
slecht is voor de gezondheid. In een joint zit meer teer dan in een sigaret. Het 
risico om een longziekte of hartproblemen te krijgen is dan ook groot 
(www.drugsinbeweging.be).  

2.3 Verslaving  

Een verslaving begint met één keer en na een tijdje wordt het een gewoonte. Je hebt 
steeds meer nodig om het gewenste effect te bereiken waardoor je afhankelijk of 
verslaafd kan worden, zonder dat je het in de gaten hebt. Er is ook een verschil 
tussen lichamelijke en geestelijke verslaving. Drugs wordt meestal geassocieerd met 
een lichamelijke verslaving. Als je ermee stopt krijg je ontwenningsverschijnselen. 
Geestelijke verslaving kan plaatsvinden bij bepaald gedrag, zoals gokken, eten, 
surfen op het internet, werken, shoppen, enzovoort. Van sommige drugs kan je 
zowel lichamelijk als geestelijk afhankelijk worden (www.jongereninformatie.be). 

3 DIVERSITEIT 

3.1 Racisme 

Racisme betekent dat men vooroordelen heeft over een persoon op grond van 
huidskleur of afkomst. Het gaat niet alleen om het idee dat een groep personen 
„anders‟ zijn en daardoor ongelijk behandeld worden, men vindt dat die groep 
personen minder waard is. Racisme kan men op verschillende manieren 
tegenkomen, bijvoorbeeld vervelende opmerkingen geven op straat, in de klas, 
scheldpartijen, geweld gebruiken, enzovoort (“Vlaams informatiepunt jeugd VZW”, 
2009). 

3.1.1 Meisjes en racisme 

Meisjes voelen zich meer bedreigd dan jongens. Uit cijfers is gebleken dat zij het 
gevoel hebben dat de migranten de samenleving overnemen (www.kuleuven.be). 

3.1.2 Ouderen en racisme 

Vaak zijn jongeren minder racistisch dan ouderen. Ouderen zitten meer met de 
democratische waarden die zij belangrijk vinden (www.kuleuven.be). 

3.1.3 Sociale klasse 

Hier merk je ook het verschil tussen sociale klasse. Hoe lager op de sociale ladder 
hoe sneller je racistisch bent, omdat de migranten alles afpakken. En hoe hoger op 
de sociale ladder, hoe meer waarden er meegegeven worden die van invloed zijn op 
racistische gedachten (Elchardus, M. & Vanhoutte, B., 27 juni 2008).  

http://www.drugsinbeweging.be/
http://www.jongereninformatie.be/gezondheid/Uiterlijk/Voeding/tabid/6530/Default.aspx
http://www.jongereninformatie.be/
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3.1.4 Allochtonen zijn vaker criminelen 

Belgische onderzoekers zijn er niet in geslaagd een verband aan te tonen tussen 
criminaliteit en het aandeel allochtonen in een omgeving. Volgens hen is het allemaal 
de schuld van de werkloosheid. 
 
Uit dit artikel blijkt dat er eerder een verband is tussen criminaliteit en werkloosheid 
dan tussen criminaliteit en allochtonen (www.spitsnieuws.nl).  

3.1.5 Hoofddoeken 

Een hoofddoek wordt gedragen omwille van godsdienstige redenen. Op die manier 
geven vrouwen uitdrukking aan hun geloof en willen ze een godsdienstige regel 
naleven. 
In België zijn er enkele regels rond het dragen van een hoofddoek. Zo mag een 
school zelf beslissen of een hoofddoek toegelaten wordt of niet (dit wordt dan 
opgenomen in het schoolreglement). Dit verbod kan gebaseerd zijn op bescherming 
van de rechten van anderen zodat lessen niet verstoort worden (vb. LO-les). In de 
praktijk verbieden de meeste scholen het dragen van een hoofddoek.  
Bij het maken van een identiteitskaart moet de persoon wel zonder hoofddoek op de 
foto, dit omwille van herkenning (www.vormen.org).  

3.2 Discriminatie 

Discriminatie houdt meer in dan enkel handelen tegen een persoon van een ander 
geslacht, andere afkomst, enzovoort. Het houdt ook pesterijen in en elke 
handelswijze waarin een opdracht wordt gegeven een persoon, groep of 
gemeenschap buiten te sluiten. Pesterijen zijn discriminatie vanaf het moment dat er 
sprake is van ongewenst gedrag dat tot doel heeft de waardigheid van de persoon in 
kwestie aan te tasten door middel van het creëren van een onveilige omgeving 
(www.fevlado.be). 

3.2.1 Pesten 

Pesten kan op verschillende manieren gebeuren. Denk maar aan kinderen op 
school: opmerkingen maken over het uiterlijk, boeken verstoppen, elkaar negeren, 
enzovoort. Het kan zelfs verder gaan: seksuele intimidatie (vooral bij vrouwen), 
beledigen, ongewenste grappen en opmerkingen maken, computerbestanden 
wissen, vervelend of helemaal geen werk geven. In uiterste gevallen kan het om 
fysieke bedreiging en ongelijke behandeling gaan (www.prevent.be).  

3.2.2 Vormen van pesten 

Er zijn verschillende vormen van pesten, namelijk: 
- Fysiek geweld: iemand slaan, stampen, enzovoort 
- Psychisch geweld: iemand uitlachen, vernederen, uitschelden, enzovoort 
- Financieel geweld: het niet geven van zakgeld, huishoudgeld, enzovoort 
- Seksueel geweld: iemand betasten tegen zijn zin, verkrachting, enzovoort 
- Binnen het gezin: kindermishandeling, oudermishandeling 
- Zinloos geweld: een slachtoffer die zonder reden de dupe wordt van bepaalde 

handelingen, bijna alle pesterijen vallen hieronder (www.slatoe.be). 

http://www.spitsnieuws.nl/
http://www.vormen.org/
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3.3 Multiculturele samenleving 

Een multiculturele samenleving betekent dat er meerdere culturen in dezelfde 
maatschappij voorkomen. Niet alleen grote steden, maar zelfs kleinere gemeenten 
zijn tegenwoordig multicultureel. Het samenleven met andere culturen brengt 
verschillende gevoelens met zich mee. Enerzijds een gevoel waarbij men alle 
culturen gelijkwaardig stelt en respecteert, anderzijds het gevoel dat nieuwelingen 
zich horen aan te passen door middel van afstand te nemen van hun culturele 
eigenheid (Grietens, Hellinckx & Vanderfaeillie, 2005). 

3.4 Trouwen met een buitenlander 

Als je wilt trouwen met een buitenlander brengt dit veel papierwerk met zich mee.  
De eerste stap is dus het verzamelen van deze documenten. 
Deze documenten zijn:  

- „Een visum met oog op het huwelijk in België‟, dit visum is 90 dagen geldig; 
- Een geldig nationaal paspoort; 
- Een medisch attest niet ouder dan zes maanden; 
- Uittreksel strafregister; 
- Een bewijs dat hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt (vb. diploma); 
- Reisverzekering; 
- Een kopie van het uittreksel van de akte van aangifte van het huwelijk. Dit 

mag niet ouder zijn dan zes maanden en 14 dagen. 
Deze documenten moeten overgemaakt worden bij de Belgische ambassade. 
 
Het huwelijk moet afgesloten worden in die 90 dagen en dat wordt gedaan in de 
gemeente waar de persoon met Belgische nationaliteit verblijft. Na het huwelijk kan 
een gezinshereniging aangevraagd worden, dan mogen familieleden van de 
buitenlander overkomen en krijgen zij een visum (www.vmc.be). 

3.4.1 Schijnhuwelijk 

Een schijnhuwelijk houdt een huwelijk in waarbij één van de twee personen niet de 
intentie heeft om samen te blijven na het huwelijk, maar dat er getrouwd wordt om 
een verblijfsvergunning te bekomen.  
 
Indien de Belgische ambassade een vermoeden heeft van een schijnhuwelijk dan 
kan de ambtenaar van de burgerlijke stand een weigeringsbeslissing nemen, er 
moeten dan wel voldoende aanwijzingen zijn. 
De ambtenaar van de burgerlijke stand gaat dan een brief sturen naar de dienst 
vreemdelingenzaken die dit dan verder onderzoeken (www.vmc.be).  

3.5 Kansarmoede 

Kansarmoede is een toestand waarbij mensen in hun kansen worden beperkt, 
bijvoorbeeld geen onderwijs kunnen volgen.  
Het gaat hier niet om een éénmalig feit, maar om een toestand die langdurig is en die 
zich situeert op meerdere terreinen. Bijvoorbeeld geen werk hebben, daardoor weinig 
eten in huis en geen materialen om het huishouden te doen, enzovoort. 

http://www.vmc.be/
http://www.vmc.be/


 

 
 

Er zijn verschillende criteria waaraan moet worden voldaan om als kansarm te 
worden beschouwd. Er moeten zich op minstens drie domeinen problemen 
voordoen, deze domeinen zijn: 

- Inkomen/financiën; 
- Justitie/politie; 
- Arbeid; 
- Onderwijs/opleiding; 
- Opvoeding; 
- Psychologische gezondheid; 
- Fysieke gezondheid; 

Maatschappelijke en culturele participatie (http://kansarmoede.wikidot.com). 

4 DIENSTEN 

4.1 Het JAC 

Het JAC (http://www.jac.be) is een organisatie die advies en informatie geeft aan 
jongeren van 12 tot 25 jaar. Het JAC heeft ook online medewerkers waarmee je dan 
kan chatten op jacdiest@hotmail.com. 
Adres: JAC Diest  
CAW Hageland 
Michel Theysstraat 7 
3290 Diest 
013/33.53.47 
Openingsuren: www.JAC.be 
 
Bij het JAC kunnen jongeren informatie krijgen over verschillende onderwerpen zoals 
seksualiteit, drugs, alcohol, enzovoort.  

4.2 Kinder- en jongerentelefoon  

De kinder- en jongerentelefoon is een dienst waarnaar men kan 
bellen/mailen/chatten en dit volledig anoniem en zonder kosten. Het is een 
organisatie die luistert naar verhalen over verschillende onderwerpen en indien 
mogelijk advies verstrekt. Men kan via de site (www.kjt.org) chatten met 
medewerkers of vragen zetten op een forum. Via het forum kunnen ook andere 
kinderen/jongeren of volwassenen antwoord geven op de vraag die gesteld is. Er kan 
ook gemaild worden naar brievenbus@kjt.org. Binnen drie dagen kan men dan een 
antwoord verwachten. 
Telefonisch kan men elke dag bellen naar het nummer 102, van 16 uur tot 22 uur, 
behalve op zon- en feestdagen. 

4.3 Informatiesessies drugs 

De gemeente Diest is in het bezit van een infotheek en organiseert informatie-
sessies-avonden. De informatiesessies zijn voor verenigingen waarbij informatie 
wordt gegeven rond middelengebruik. De infotheek is een huis waar je op bezoek 
kan gaan. Informatie-sessies-avonden kunnen een maand op voorhand aangevraagd 
worden bij Davina Meuwissen (www.diest.be). 
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‟t Wit Huis 
Delphine Alenuslaan 6 
3290 Diest.  
Dit kan op afspraak met de volgende persoon: 
Davina Meuwissen, Michel Theysstraat 60 te 3290 Diest  
Tel.: 013/ 32 68 32  
E-mail: davina.meuwissen@diest.be  

4.4 Infotheek Diest 

Bij de infotheek in Diest is het de bedoeling om laagdrempelig informatie te bieden 
over drugs, drugsgebruik en hulpverlening. Iedereen die zich wil informeren over 
drugs, druggebruik en hulpverlening, bijvoorbeeld ouders, leerkrachten, studenten of 
leerlingen, jeugdleiders, enzovoort kan hier terecht. De Infotheek kan bezocht 
worden na afspraak met de preventiewerker (www.diest.be). 
 
Davina Meuwissen,  
Michel Theysstraat 60 te 3290 Diest  
Tel.: 013/ 32 68 32  
E-mail: davina.meuwissen@diest.be 

4.5 De Druglijn 

De DrugLijn geeft informatie en advies aan mensen die met vragen zitten met 
betrekking tot middelengebruik.  
Je kan bellen naar het nummer: 078/15.10.20, mailen naar: www.druglijn.be of  via 
een skype-account (bellen via internet) bellen naar voornoemde website 
(www.druglijn.be). 

4.6 Websites met informatie 

Informatie over seksualiteit: 
http://www.allesoverseks.be  
http://www.condomobiel.be 
http://www.beginthier.nl 
http://www.mja.be 
http://www.sensoa.be  
http://www.jeugdenseksualiteit.be  
 
Informatie over drugs: 
http://www.vad.be/     
http://www.bekijkheteensnuchter.be/  
http://www.partywise.be/  
http://www.drugsinbeweging.be/   
http://www.druglijn.be/  
http://www.vig.be/  
 
Informatie over diversiteit: 
http://www.gelijkekansen.be 
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BIJLAGE 6: SPELMATERIAAL SEMIDI-SPEL 

1 VOORBEELDEN KAARTJES 

5.1 Seksualiteit 

5.1.1 Vragen 

Waar of niet waar? Een 

condoom kan je meer dan 

één keer gebruiken.   

          _______________________    

 

Antwoord: niet waar 

 

Na het vrijen kan je best het 

condoom vasthouden aan 

de basis van de penis zodat 

hij niet afzakt en er geen 

sperma uit het condoom kan 

komen. Knoop het daarna 

goed dicht en gooi het bij 

het vuilnis 

Welk symbool wordt gebruikt 

voor de internationale 

bestrijding van aids en hiv? 

 

A. Een blauwe druif 

B. Een rood hart 

C. Een rood lint 

___           ____________________ 

 

Antwoord: C 

Bij welk dier is het hiv-virus 

oorspronkelijk ontstaan? 

________         _______________ 

 

Antwoord: bij apen 

 

5.1.2 Stellingen 

 

 

 

 

Wat versta jij onder veilig 

vrijen? 

 

 

 

 

Als een meisje zwanger is op 

haar 14de, is dit haar eigen 

fout! 

 

 

 

 

Iedereen van 16 jaar moet 

seks hebben gehad! 

 



 

 
 

5.1.3 Doe- opdrachten 

 

Woord zonder woord: 

 

 

 

 

Bijballen 

 

Teken: 

 

 

 

 

Een vrouwencondoom 

 

Uitbeelden: 

 

 

 

 

De teelballen 

 

5.2 Middelengebruik 

5.2.1 vragen 

Waar of niet waar? Alcohol is 

een drugs. 

 
Antwoord: Waar 

 

Drugs: stoffen die een 

bepaalde uitwerking hebben 

op lichaam en geest en om 

die reden worden 

geconsumeerd. Alcohol is net 

zo goed een drug als tabak 

en cocaïne 

Wat is de belangrijkste 

oorzaak van een kater? 

 
A. Vochttekort 

B. Schadelijke bijproducten 

C. Alcohol is nog niet 

afgebroken 

D. Gemoedstoestand 

 
Antwoord: A 

 

Waar of niet waar? Je droogt 

uit door veel alcohol te  

drinken. 

 
Antwoord: Waar 



 

 
 

5.2.2 Stellingen 

 

 

 

 

Experimenteren met drugs en 

alcohol is normaal 

 

 

 

 

Stoppen met drugs en  

alcohol is het moeilijkste dat 

er is 

 

 

 

 

Er moeten meer  

drugscontroles komen aan 

de schoolpoort of op het 

werk 

 

5.2.3 Doe-opdrachten 

 

Teken: 

 

 

 

 

De politieagent 

 

Uitbeelden: 

 

 

 

 

Een joint 

 

Woord zonder woord: 

 

 

 

 

Stoned zijn 

 



 

 
 

5.3 (culturele) Diversiteit 

5.3.1 Vragen 

Wat is racisme? 

 

A. Mengeling van 

verschillende culturen 

B. Rassenhaat 

C. Onbekenden haten 

D. Geen van bovenstaande 

 
Antwoord: B 

Het uiten van minachting, 

vijandigheid of haat van het 

ene ras ten opzichten van 

een ander, voortkomend uit 

een gevoel van 

meerwaarde. 

Mogen homo’s kinderen 

adopteren? 

 

A. Ja, maar slechts 1 

B. Nee 

C. Ja, maar enkel jongens 

D. Ja 

 
Antwoord: D 

Ja, sinds de wetswijziging van 

20 april 2006 hebben homo's 

het recht om een Belgisch 

kind te adopteren 

Wat is de meest gesproken 

taal in Marokko? 

 

A. Arabisch 

B. Berbertalen 

C. Marokkaans-arabisch 

D. Frans 

 
Antwoord: C 

 

 

5.3.2 Stellingen 

 

 

 

 

Op scholen en op het werk 

moeten de hoofddoeken 

toegelaten worden, wat vind 

jij? 

 

 

 

 

Wij moeten onze grenzen wel 

sluiten want de 

vluchtelingenstroom bedreigt 

onze welvaart 

 

 

 

 

Mannen zijn meer racistisch 

dan vrouwen  

 



 

 
 

5.3.3 Doe-opdrachten 

 

Teken: 

 

 

 

 

Een hoofddoek 

 

Woord zonder woord: 

 

 

 

 

Op vakantie gaan 

 

Uitbeelden: 

 

 

 

 

Bidden 

 

6 FOTO’S SPELMATERIAAL 

 
 



 

 
 

  
 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

BIJLAGE 7: SPELREGELS ASSERTIVITEITSPEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 



 

 
 

BIJLAGE 8: SPELMATERIAAL ASSERTIVITEITSPEL 

1 FOTO’S SPELMATERIAAL 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

BIJLAGE 9: EVALUATIEFORMULIER SEKSUALITEIT 

 
Evaluatieformulier: Seksualiteit 
 

 
1. Hoe voel je je na het spelen van het spel? 

 Eerste indruk, wat vond je leuk, wat vond je minder leuk? 
 

Toen de meisjes het spelbord zagen, vonden ze dat het bord er ingewikkeld uitzag. 
Nadat de spelregels werden toegelicht, werd het spel duidelijk.  
De meisjes vonden het spelbord aantrekkelijk doordat de niveaus uit verschillende 
kleuren bestaan. Het spelconcept sprak de meisjes enerzijds aan vanwege het 
tweede niveau dat een draaischijf is en anderzijds vanwege de moeilijkheidsgraad 
om via de ladders naar het volgend niveau te geraken. 
Ze gaven aan dat het een leuke manier is om iets bij te leren en elkaar beter te leren 
kennen.  

 
2. Wat is er allemaal gebeurd tijdens het spel? 

 Hoe vond je de kennisvragen, stellingen en doe - opdrachten? Werd 
er eerlijk gespeeld? Kon je gemakkelijk in de rol kruipen van je 
uitbeeldopdrachten? 

 
De verschillende categorieën zorgden voor voldoende afwisseling tijdens het spel, 
dit sprak de meisjes aan. De kennisvragen waren voor hen soms wat te 
wetenschappelijk geformuleerd waardoor ze de vragen soms moeilijk konden 
beantwoorden. Ellen en Tinneke gaven ons als feedback deze niet in jongerentaal 
om te zetten, omdat het de bedoeling is dat de meisjes nieuwe dingen bijleren en 
moeilijke woorden leren kennen. De stellingen riepen discussies op, wat ze fijn 
vonden en op deze manier kwamen ze elkaars mening te weten. Dankzij de 
doe-opdrachten kwam het actieve element naar voren, dit zorgde voor een losse en 
leuke sfeer in de groep.  
Er werd verschillende keren gelachen wanneer iemand bijvoorbeeld iets aan het 
uitbeelden was. Eén meisje was verantwoordelijk voor de muntjes, zij zorgde voor 
de eerlijkheid van het spel. Tijdens het spel was er openheid en vertrouwen 
aanwezig, bijvoorbeeld bij de discussies van een stelling gingen ze dieper in op het 
onderwerp en kwam ieder meisje aan bod.  
 
3. Wat heb je geleerd? 

 Zijn er bepaalde dingen die jullie bij hebben bijgeleerd? Geef eens 
een voorbeeld? 

 
Door de kennisvragen hebben de meisjes verschillende dingen bijgeleerd over 
bijvoorbeeld soa. Verder hebben ze ook van elkaar bijgeleerd hoe iedereen denkt 
over bepaalde onderwerpen, bijvoorbeeld tienerzwangerschap werd besproken in de 
groep, ieder meisje kwam aan bod en vertelde haar mening hierover.  
 
 
 



 

 
 

 
4. Hoe staat het spel tot de realiteit? 

 Komen er situaties uit het spel voor in de realiteit? Zijn er in het spel 
belangrijke elementen niet aan bod gekomen die in realiteit wel een 
invloed hebben? Is het spel een goede weerspiegeling van de 
realiteit?  

 
Bij de stellingen zijn er enkele onderwerpen aan bod gekomen waarin de meisjes 
zich kunnen terugvinden of die ze herkennen, bijvoorbeeld „tienermoeders kunnen 
geen goede moeders zijn, wat vind jij?‟ en „een vrouw met grotere borsten is 
aantrekkelijker dan een vrouw met kleine borsten‟. Hier werd dieper op in gegaan 
tijdens de discussies.  
 
5. Wat als...? 

 Zie je alternatieven of oplossingen voor het probleem? Wat ga je 
ermee doen voor jezelf, je eigen houding, je visie? Ga je je nog meer 
informeren, ga je andere dingen doen? 

 
De meisjes ondervonden een probleem met de verschillende gekleurde muntjes.  
Op ieder niveau moesten ze een aantal munten in een bepaalde kleur verdienen 
door een goed antwoord te geven op de vraag/opdracht. De verwarring ontstond 
wanneer een meisje op het eerste niveau roze muntjes kreeg en de anderen op het 
tweede niveau, groene muntjes kregen. Hierdoor kon het meisje dat de muntjes 
beheerde, het overzicht niet meer goed bewaren. De meisjes kwamen met het idee 
om bij ieder thema dezelfde kleur muntjes te geven. Op het eerste niveau moeten ze 
zes muntjes verzamelen vooraleer ze naar het volgende niveau mogen gaan. 
Wanneer het niet lukt om naar het volgende niveau te gaan, krijgen ze steeds meer 
muntjes van dezelfde kleur. Deze extra muntjes bieden geen meerwaarde aan het 
spel.  
Het spelconcept gaat er als volgt uitzien: op het eerste niveau worden er zes 
muntjes verzameld. Wanneer ze zich op het tweede niveau bevinden, verzamelen 
ze 4 muntjes, dit wil zeggen dat ze in totaal 10 muntjes hebben verzameld in 
dezelfde kleur. Op het derde niveau moeten de meisjes 3 muntjes verdienen 
waardoor ze in totaal 13 muntjes verzameld hebben. Daarna moeten ze zo vlug 
mogelijk op het laatste niveau geraken.  Per thema gaan we nu werken met één 
kleur munten, dus als de meisjes het thema seksualiteit spelen, gaan ze roze 
muntjes gebruiken, als ze het thema middelengebruik spelen, gaan ze groene 
muntjes gebruiken en als ze het thema diversiteit spelen, gaan ze gele muntjes 
gebruiken. 
 
6. Wat volgt er nu...? 

 Gaan jullie nu dingen anders doen, anders naar bekijken? Wat kan er 
met de groep aan gedaan worden? 

 
De meisjes zijn benieuwd naar de andere twee thema‟s en kijken er naar uit om 
deze thema‟s te spelen. Ze gaven aan dat ze het spel vaker willen spelen op een 
rustige avond om gezellig met elkaar te praten en te lachen.  
De spelregels worden aangepast aan de hand van de opmerking die de meisjes 
hadden over de munten. 

 


