Overzicht educatieve spellen
Naam
3D Denkendurven-doen

Aankaarten

Korte omschrijving
3D is een interactief spel voor
klasgroepen van het eerste tot en met het
laatste jaar van het secundair onderwijs.
De groep of de begeleider maakt een
keuze uit één van de zes thema’s
waarrond het spel kan worden gespeeld:
welbevinden – ruzie & agressie –
middelengebruik – gezondheid –
seksualiteit – multimedia. Zes teams
wandelen door een fictieve stad. Tijdens
deze tocht kunnen ze punten verdienen
door te denken, te durven of te doen. De
leerlingen kunnen hun mening
verwoorden of van gedachten wisselen bij
een korte vraag, een kringgesprek of een
teamopdracht die te maken heeft met het
gekozen thema. Tussendoor komen
speelse doe-opdrachten aan bod die het
geheel luchtig en plezierig maken.
Met deze set van 56 kaarten zet je je
groep in beweging! Je kan de Aankaarten
op vele manieren inzetten: Als
kennismakingstool, om je groep in te
delen, om te brainstormen, als speelse
gids voor een evaluatie of nabespreking
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Aidsbekerspel

Het aidsbekerspel is een inlevingsspel
over omgaan met (on)veilig vrijen. Het
spel maakt de risico's van onveilige seks
tastbaar voor jongeren. Het doel is via
een rollenspel inzien hoe (snel) het hivvirus zich verspreidt en wat de gevolgen
van (on)veilig vrijen zijn. Eén van de
bekers bevat een product dat zich tijdens
het spel over de bekers verspreidt en het
hiv-virus voorstelt. Aan het einde van het
spel wordt het virus zichtbaar gemaakt.

Bezinningskaarsp
elen
Bloosdoos

Competent

Centrum
Informatieve
Spelen

KSA

De bloosdoos is een spel voor jongeren
van 12 tot 18 jaar dat aanzet tot praten
over verliefdheid, relaties en seksualiteit.
De deelnemers leren stil te staan bij de
verschillende aspecten hiervan en leren
kritisch na te denken en hun mening te
verwoorden over relaties en seksualiteit.
Het spel bestaat uit een verzameling
vragen en stellingen rond: vrienden en
vriendinnen, verliefdheid en relaties,
intimiteit en seksualiteit, uitmaken en
liefdesverdriet, versieren en aanmaken.
Door af en toe stil te staan bij jouw
competenties en die van anderen, word je
je meer bewust van je eigen en elkaars
sterktes. Het doel van het spel is om
zoveel mogelijk competenties te
verzamelen, in te zetten op het spelbord
en zo de finish te bereiken.

Jong & Van Zin

KSA i.s.m. De
Aanstokerij
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Concerten, fuiven,
festivals
organiseren
Een praktische
gids

Creativiteit
Hoe?Zo!

De magische
verbinding

De competenties kan je verdienen
doorheen het spel. Dit gebeurt aan de
hand van vragen, opdrachten of
spelletjes. De competenties worden
ingedeeld in 10 'clusters': communicatie,
activiteiten organiseren, samenwerken,
begeleidingshouding ...
Wat wil je organiseren, en voor wie? Hoe
kies je de artiesten? Hoe pak je een
programmering aan? Welke
vergunningen, verzekeringen en andere
zakelijke en juridische aspecten moet je in
de gaten houden? De kleine bijbel voor
het organiseren van concerten, fuiven en
festivals geeft op al deze vragen een
antwoord!
Dit boek geeft de lezer een rondleiding in
zijn eigen denken en helpt hem de eigen
creativiteit te ontdekken. Ook wordt
aandacht besteed aan het creatief proces
en de creativiteit met de groep om te
eindigen met creativiteitsmanagement.
Het boek bestaat uit blauwe, rode en gele
ruimtes die elk op een eigen wijze het
creatief leerproces weergeven,
respectievelijk qua inzicht, gevoel en
inspiratie.
‘De magische verbinding’ is een
eenvoudig kaartspel waarin de spelers
elkaar en zichzelf op een ontspannen
manier beter leren kennen.
Door begrippenkaarten uit te wisselen,
komen 2 magische verbindingen tot
stand: een innerlijke en een uiterlijke

Poppunt,
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Fuifpunt
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DISC Kaartspel

DIXIT

verbinding. De innerlijke verbinding geeft
weer hoe een deelnemer over zichzelf
denkt. De uiterlijke verbinding toont hoe
de anderen de speler bekijken. Het spel
loopt ten einde wanneer elke speler zowel
een uiterlijke als een innerlijke verbinding
heeft. De tweede spelvorm speel je alleen
en je stelt hierbij een vraag aan het
Orakel. Speel met de begrippen van de
getrokken kaarten en verbind ze tot het
antwoord helder is.
Een leerrijk spel dat jongeren doet
nadenken over de toekomst van de stad
of gemeente.
Speel het DISC-spel in groepjes van
minimaal 2 en maximaal 6 personen en
bepaal zo uw eigen DISC-gedragsprofiel,
en dat van uw teamleden. Kom erachter
of u en uw team meer Dynamisch (rood),
Inspirerend (geel), Sociaal (groen) of
Correct (blauw) georiënteerd zijn.
Dixit is een communicatiespel dat de
sociale vaardigheden traint. De spelers
moeten goed afwegen welke informatie ze
zullen geven. Spelen ze zeker en geven
ze glasheldere hints dan lopen ze het
risico dat de anderen allemaal de juiste
kaart aanwijzen waardoor ze zelf niet
meer scoren. Zeggen ze dan weer iets
vaags, dan kan het zijn dat niemand de
juiste kaart vindt.
Bovendien is Dixit een goede oefening om
je te leren verplaatsen in de iemand
anders gedachten en gevoelens.

VVJ

Enigma
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Door het zure
heen

Door het zure
heen gebroken

Eerste hulp voor
jeugdleiders

Enigma

Met kinderen en jongeren werken rond
verlies en rouw.
Deze werkmap reikt inzichten en
praktische informatie aan over hoe
kinderen en jongeren - in
jeugdbewegingen, maar ook in andere
organisaties waar met en voor jongeren
gewerkt wordt - kunnen omgaan met
verlies, afscheid en rouw.
Met kinderen en jongeren werken rond
verlies en rouw.
Deze werkmap bevat getuigenissen,
theoretische achtergrond, handige tips,
werkvormen en spelmethodieken om met
kinderen en jongeren op weg te gaan
rond verlieservaringen in drie
toepassingsgebieden: relatiebreuken,
langdurig of ernstig ziek zijn en
zelfdoding.
Het handboek ‘Eerste hulp voor
jeugdleiders’ biedt een antwoord op tal
van eerstehulpvragen. In het handboek
vind je twee grote luiken: eerste hulp en
preventie.
• Het boek behandelt de vaakst
voorkomende verwondingen en
aandoeningen: je leert er wat je moet
doen wanneer een leerling zich
verwondt of ziek wordt.
• Je krijgt handige tips mee om de
eerstehulpverlening binnen jouw
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groep beter te organiseren. Wat
moet er in de eerstehulpkoffer zitten?
Welk eerstehulpmateriaal is
onontbeerlijk op een uitstap?
Energize 2

In dit boekje verzamelde Leefsleutels 101
werkvormen rond groepsbevorderende
activiteiten om in de klas mee aan de slag
te gaan voor jongeren vanaf 12 jaar. Het
zijn spelideeën die in men in lessen,
activiteiten of projecten kan gebruiken:
opwarmers, ijsbrekers, groepsverdelende
oefeningen, doe-oefeningen... Bij elke
werkvorm is ruim aandacht besteed aan
doelstellingen, reflectievragen en
suggesties.

Gamestorming

In 'Gamestorming' staan ruim 80 spellen
die u helpen om barrières te slechten,
beter te communiceren, inzicht te
vergroten en nieuwe ideeën en
strategieën te bedenken. De auteurs
brachten tools voor beelddenken in kaart
bij 's werelds meest innovatieve
professionals en zagen hoe hun teams
prachtige dingen van de grond kregen.
Het resultaat van deze inventarisatie is
'Gamestorming': een unieke verzameling
spellen die betrokkenheid en creativiteit
stimuleren én voor meer helderheid en
structuur op de werkplek zorgen.
Met dit bord maak je in een
(handom)draai een hele nieuwe en
originele activiteit. We geven je twee

Geef een draai
aan je
activiteitenbord
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https://www.klj.be/spel
en/spelen-maken-ofvinden/checklist-een-

Gevoels-en
behoeftekaarten

Handleiding Ik
kies voor mijn
talent – Luk
Dewulf
Het groot
werkvormenboek

mogelĳke methoden om het bord te
gebruiken. Met de eerste methode
bedenk je een variatie op een bestaand
spel. De tweede methodiek is eerder een
brainstormmethodiek om een heel nieuw
spel te bedenken.
Kijk aan de hand van de kaarten naar je
behoeften, de mate van belangrijkheid en
of ze al dan niet vervuld worden.
Orden de gevoelskaarten naar intensiteit.
Als organisatie kan je kijken welke
behoeften er worden vervuld. Voor welke
behoeften wil de expliciet organisatie
zorgen en voor welke niet?
Deze kaarten bieden heel wat
mogelijkheden om te kijken naar
behoeften en gevoelens. De kaarten
hebben een kleurrijke afbeelding en één
of meerdere begrippen.

activiteitvoorbereiden#geefeen-draai-aan-jeactiviteiten

Luk Dewulf

Dit boek bevat maar liefst 120
verschillende werkvormen, geordend naar
doelstelling, zoals: kennismaken,
uitwisselen, kennis overdragen,
discussiëren, beslissen, brainstormen,
plannen maken, evalueren, vaardigheden
oefenen en informeren. Het boek geeft
ook uitleg over de theorie en
gedachtegang achter het kiezen en het
gebruiken van werkvormen. Het zet tips,
trucs en valkuilen voor het succesvol
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Het spelkookboek
Het tochtenboek

Intercultureel
spelenboek

Job of dop

Kennismakingssp
el

begeleiden van iedere afzonderlijke
werkvorm overzichtelijk op een rij.
In Het Kookboek vind je tips en tricks voor
smaakvolle spelrecepten.
Het tochtenboek is ingedeeld in de maten
XS tot XXL; Tochttechnieken voor alle
leeftijden. Het is bruikbaar tijdens de
vergadering, op kamp of in je eigen vrije
tijd. Het bezit een veelzijdigheid aan
informatief tochtvoer: kaart en kompas,
veiligheid op tocht, slaapplaatsen in de
natuur, fiets- en vlottochten,
stapuitrusting, vuur aanmaken, enz.
Bundeling van simulatiespelen om
intercultureel leren op een heel leuke en
boeiende manier op gang te brengen.

Job of Dop is een informatief spel voor 12
tot 18-jarigen. Het spel informeert en
sensibiliseert de spelers op een
ervaringsgerichte manier over het thema
‘armoede en arbeid’.
Het Kennismakingsspel bestaat uit 56
kaarten. Op elke kaart staat een vraag en
wordt een bijhorende kleurenfoto
afgebeeld. Door een foto aan een vraag
te koppelen, raken de deelnemers sterker
betrokken bij de vraag en wordt hun
creativiteit gestimuleerd. Hierdoor vinden
ze veel gemakkelijker een passend
antwoord op de vraag.
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De Aanstokerij,
JINT, Partners
in Jeugdbeleid
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Teambuilding

Kernkwadrantens
pel
K-koffers

De vragen zijn onderverdeeld in 6
groepen: Jeugd & verleden, Karakter &
interesse, Motivatie & inspiratie, Doen &
laten, Werk & loopbaan, Wensen &
toekomst.
Door de verschillende vragen te
beantwoorden, krijgen de deelnemers een
beter beeld van zichzelf en van de
anderen.
Een unieke en inspirerende manier om
jezelf en anderen te leren kennen.
https://www.klj.be/de-k-klj/vind-of-maakzelf-een-k-moment/vraag-hulp-voor-je-kmoment#de-k-koffer
Per leeftijdsgroep is er een K-koffer

K-ookboek

Kwaliteitsinstrum
ent

Kwaliteitenspel

Daniel Ofman

KLJ

Activiteiten, bestuurswerking en
groepsdynamica kun je bespreekbaar
maken met de stellingenfiches van het
Kwaliteitsinstrument. Er zijn fiches voor
een evaluatie van 10 aspecten van je
afdeling.
Een kleurrijk persoonlijkheidsspel dat
helpt om meer zicht te krijgen op de
vraag: Wie ben ik? Door het spelen van
het Kwaliteitenspel kun je een antwoord
vinden op vragen als: Wat zijn mijn sterke
en minder sterke kanten? Hoe zien
anderen mij? Welke kwaliteiten wil ik
ontwikkelen?

KLJ

Gerrickens,
training en
advies
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handleiding

Levende lijven

Maat in de shit

Meet the parents

(N)Iets mis mee

Deze ringband behoort bij het
Kwaliteitenspel (PLUS) en bevat 20
spelvormen die met het kwaliteitenspel
kunnen worden gespeeld.
Handboek voor het jeugdwerk met
achtergrond en werkvormen over relaties
en seksualiteit.

Met deze spelfiches kan je aan de slag
als je met je jeugdhuis of jeugdbeweging
eens stil wil staan bij alcohol- en
cannabisgebruik. Aan de hand van vijf
spelen denk je met je groep na over wat
je kan doen als je je zorgen maakt over
het alcohol- en/of cannabisgebruik van
een vriend.
Meet the Parents is een speels reflectieinstrument waarmee begeleiders en
vrijwilligers in het jeugdwerk in team
kunnen uitzoeken hoe hun jeugdwerking
toegankelijk kan zijn voor ouders en hoe
je een positieve relatie met hen kan
uitbouwen.
Handig instrument voor (lokale)
jeugdwerkers om bewust te leren omgaan
met seksueel getinte situaties die
voorkomen in een jeugdwerkcontext.
Je leert met dit instrument seksueel
getinte situaties goed inschatten aan de
hand van 6 criteria. Op basis van deze
criteria kan je aan situaties een groene,
gele, rode of zwarte vlag toekennen.
Afhankelijk van welke vlag een situatie

Gerrickens,
training en
advies
Katholieke
Jeugdraad,
Scouts, Chiro,
KLJ en Jeugd &
seksualiteit
VAD
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Notenbrood en
zangzaad

krijgt, leer je ook om een gepaste reactie
te formuleren.
Een zangbundel, onderverdeeld in
bewegingsliedjes, kreten en bedankjes,
jongeren, kinderliedjes, klassiek
anderstalig, klassiek Nederlandstalig,
keerzang / canon, popsongs,
bezinningsliedjes, tafelliederen en ten
slotte volksliederen.

Ontknoop de
zakdoek

Door middel van spel en verhaal stilstaan
bij de ervaring van armoede en sociale
uitsluiting.

Op de zangzolder

Op de zangzolder is een zangbundel voor
jeugdbewegingen.
Spel over vrijwilligersbeleid

Op vrijwillige
voeten
Persona

Platzak

Scouts en
Gidsen
Vlaanderen
(VVKSM) i.s.m.
KLJ, KSJ-KSAVKSJ)

Leiding

Boek

K
Zingen

KLJ, Chiro,
Scouts, FOS,
KSA, Jeugd
Rode Kruis, Wel
jong niet hetero
KSA-VKSJ en
VVKM, VVKS
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Speldoos

‘Persona’ bestaat uit portret- en
actiekaarten. De speelkaarten vormen de
leidraad om een gesprek over relaties te
voeren. De portretkaarten geven fictieve
personages weer. De actiekaarten stellen
relaties tussen deze personages voor.
Aan het begin van het spel gebruiken de
deelnemers de actiekaarten om relaties te
verzinnen tussen de fictieve personages.
Na een tijdje spelen, leggen de spelers de
portretkaarten aan de kant en passen ze
de actiekaarten op de eigen relaties toe.
‘Platzak’ is een actief spel dat met weinig
woorden armoede ter sprake brengt. De
spelers kunnen tijdens het spel aanvoelen

Chiro

- 11 -

Armoede
KLJ voor
iedereen

Spelbord moet je zelf
tekenen. Zelf nog veel
materiaal voorzien (zie

dat armoede meer is dan een gebrek aan
geld. ‘Platzak’ zit verpakt in een
spelbrochure en biedt je kant-en-klaar
leerrijk spelplezier voor 12- tot 18-jarigen
in een groep van 6 tot 30 spelers.

Proeven om van
te proeven
Pyromania

Rafa Rafa

Roadskills

Meer dan 300 kleine proeven en
opdrachten
Pyromania is een informatief spel over
brandveiligheid in jeugdlokalen. Het spel
focust vooral op gedrag van jeugdwerkers
en niét op bouwtechnische voorschriften
of reglementaire bepalingen in verband
met brandveiligheid in jeugdlokalen. De
inhoud van het spel is vertaald naar
situaties die heel herkenbaar zijn voor het
jeugdwerk.
'Rafa Rafa' is een simulatiespel
rond diversiteit. Het laat de spelers
ervaren hoe cultuurverschillen iemands
gedrag beïnvloeden en hoe sterk je eigen
cultuur meespeelt bij de beoordeling van
andere culturen. Het is een spel dat
perspectieven opent voor een beter
begrip.
Leiding van jeugdverenigingen en
leerkrachten tips en vaardigheden
aanreiken om veilig met hun
leden/leerlingen op stap te gaan.

lijst achteraan). Goed
voor KLJ voor
iedereen-blok.
Combinatie tussen
leren en
spelen/rondlopen/opdr
achtjes.
KSA

Leiding

Boek

Spelen

Centrum
Informatieve
Spelen

+16
Leiding
Vrijwillig
ers

Speldoos

Lokalen
Brandveilighei
d

Materiaal voorzien:
1 scorebord
1 postbus
1 alarmsignaal
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Diversiteit

Je moet het met een
grote groep spelen.
Andere culturen leren
kennen. Doel gaat
beetje verloren.

Provincie
Antwerpen,
Departement
Ruimtelijke
Ordening en
Mobiliteit en
ontwikkeld en
geproduceerd

Leiding

Speldoos

Mobiliteit,
Veiligheid
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Sander/ Sierra
Oscar Lima

In dit Solidariteitsspel ervaren kinderen
spelenderwijs dat iedereen kan en mag
mee-spelen.

So what?! The
Gayme

"Ik ben een jongen en draag graag makeup" en "ik ben jaloers als mijn lief naar
andere meisjes kijkt". Aan de hand van
veertig illustraties gaan tieners in gesprek
met elkaar. Al spelenderwijs maken
tieners kennis met gevoelige thema's in
de maatschappij. Het spel maakt
onderwerpen als seksualiteit, holebi en
transgender bespreekbaar en doorbreekt
het taboe.
Praten en luisteren staan in dit spel
centraal. Via vraag- en themakaarten kan
men seksualiteit, relaties en gevoelens
bespreken. Op speelse wijze geven de
spelers zich beetje bij beetje bloot en
komen ze steeds dichter bij hun geheime
soulmate. Het doel van dit spel is zichzelf
en de anderen beten leren kennen.
Een activiteitenboek vol spelen

Soulmate

Speels Aktief

door De
Aanstokerij.
Arkos, ATD
Vierde Wereld,
BMLIK, Centrum
Kauwenberg,
Chirojeugd
Vlaanderen,
Jeugd en
Gezondheid,
KJR, KLJ, KSJKSA-VKSJ,
VVKSM en
Welzijnszorg
De Aanstokerij
en Wel Jong
Niet Hetero
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Speels Aktief 2

Spelen met
kinderen uit
andere culturen

Stevig in de
steigers

Storycubes

Bosspelen, Waterspelen, Dorpsspelen,
Regenactiviteiten, Tochten
Een activiteitenboek vol spelen
Sportieve en recreatieve spelen
Sportieve namiddagen
Leuke ontspanningsactiviteiten
Bundel met informatie om kinderen uit
asielcentra een leuke tijd te doen beleven:
- algemene informatie over de
asielprocedure en de verschillende
groepen asielzoekers
- Uitleg over de ontwikkeling van het kind
en de situatie in de opvangcentra
- Ideeën voor diverse activiteiten
- Interessante informatiebronnen
‘Stevig in de Steigers’ is gebaseerd op de
gekende GROW-techniek, en is een
speels en laagdrempelig instrument dat
bedrijven en organisaties helpt bij het
coachen van hun medewerkers. Het
instrument is op maat van iedereen, en
vraagt geen specifieke vereisten op vlak
van kennis of taalniveau. Noch van de
coach, noch van de coachee: ‘Stevig in de
Steigers’ maakt coaching toegankelijk
voor iedereen!
Gooi de 9 verhaaldobbelstenen en maak
alleen of samen een verhaal met de
afbeeldingen op de dobbelstenen. De
dobbelstenen geven je ontelbare
combinaties om verhalen te creëren.
Alleen, met vrienden, volwassenen,
jongeren en zelfs met jonge kinderen. Op
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Leiding

Boek
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Leiding

Boek
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Sweet sixteen
Inspiratiebundel

Talentenkaartjes

Team geluk

Toolkit
vergadertechniek
en

school, logopedie, thuis of op
vakantie. Gegarandeerd veel plezier!
Doel van deze bundel? Je een aantal
leuke voorbeelden meegeven van
zelfgemaakte +16-activiteiten. Alle
activiteiten werden getest en
goedgekeurd door +16 KLJ’ers over heel
Vlaanderen. Plezier wordt dus
gegarandeerd!
Wat zijn jouw talenten? Hoe haal je meer
uit je talenten? Waar komen je talenten
helemaal tot hun recht? Wanneer kom je
met je talent in de problemen? Wat doe je
met de dingen waar je echt niet goed in
bent? De toolbox 'Ik kies voor mijn
talent' met 40 duidelijk omschreven
talenten en hefboomvaardigheden helpen
je om aan de slag te gaan met je talenten.
Dit speciaal ontwikkelde spel bevat 56
kaarten vol inspirerende inzichten en
eenvoudige activiteiten waar elk team
gelukkiger van wordt.
Hoe halen we meer uit vergaderingen?
Vergaderingen slorpen vaak heel wat tijd
op, dus een goed rendement komt alle
medewerkers ten goede. De zopas
ontworpen 'Toolkit Vergadertechnieken'
geeft concrete tips en tools voor de
voorzitter/discussieleider, de verslaggever
en de deelnemers. Omdat vergaderen
teamwerk is, werd gekozen voor sport als
thema. Met deze Toolkit combineert u een
grondige aanpak met een originele
invalshoek.

Vrijwillig
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Leiding
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Ook online te vinden

Vaardighedenspel

Wie ’t weedspel

Zuid-Noord
spelenboek

De invalshoek bij dit veelzijdige
communicatiespel is de vraag: Wat kan
ik? Het Vaardighedenspel kan in vrijwel
alle werk- en privé-situaties worden
gebruikt om op een speelse manier de
wijze van functioneren en communiceren
te bespreken én te verbeteren. Het spel is
dan ook bestemd voor iedereen die zich
met communicatie bezig houdt.
Het Wie't-Weed spel heeft tot doel de
deelnemers te informeren over de risico's
inzake het gebruik van tabak, alcohol,
illegale drugs en risico's inzake
gokverslaving. Deze informatie wordt al
spelenderwijs aangeleverd.
Dit boek wil jongeren ervan bewustmaken
dat hun leven sterk is vervlochten met
gebeurtenissen op mondiaal vlak en
omgekeerd, dat hun manier van leven
gevolgen heeft op wereldvlak.
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advies
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Coaching
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