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Wil je het thema gokken met jongeren van 14 tot 18 jaar op een speelse manier bespreken? Dan stellen we je graag You bet! voor.
Dat verschaft op een interactieve manier correcte informatie over kansspelen. Spelen voor geld wordt vaak als een onschuldig
vermaak gezien. Dat kan het ook zijn, maar er zijn wel valkuilen aan verbonden. Met dit pakket willen we informatie geven, onder
andere over de wetgeving over kansspelen, maar ook inzicht geven in de factor toeval en de risico’s die aan gokken verbonden
zijn.

Waarom werken rond gokken bij jongeren?
Sinds enkele jaren is er een enorme toename in de gokreclame, zowel in het straatbeeld, in de media als online. Onder meer hierdoor speelt het
thema gokken op steeds vroegere leeftijd in de leefwereld van jongeren. Gokken is overal aanwezig en wordt zo genormaliseerd. Gokken biedt
daarnaast ook eindeloze mogelijkheden, wat het risico op problematisch gokken groter maakt. Ook blijkt uit onderzoek dat wie jong start met
gokken een grotere kans heeft om op latere leeftijd een gokprobleem te ontwikkelen. Redenen genoeg om aandacht te besteden hieraan.

Feiten & cijfers
Vlaamse cijfers tonen ons dat kansspelen vaak deel uitmaken van de leefwereld van jongeren. Vooral sportweddenschappen zijn populair. Uit de
VAD-leerlingenbevraging 2017-2018 blijkt dat 12,8 % van de 17-18-jarigen het laatste jaar deelnam aan een sportweddenschap, 10,5 % kocht
krasbiljetten en 6,5 % pokerde voor geld het laatste jaar. Uit deze cijfers blijkt dat spelen voor geld vooral populair is bij jongens. Nochtans zijn
al deze kansspelen verboden voor minderjarigen.

Doelstelling
Met You Bet! maak je gokken op een originele en interactieve manier bespreekbaar. De preventieve boodschap die je meegeeft is: gokken kan
leuk zijn, maar kost ook geld. Met dit pakket willen we jongeren leren op een verantwoordelijke manier om te gaan met kansspelen. We willen
hen kritisch doen staan tegenover de beloofde (verhoopte) geldwinst bij kansspelen.

Doelgroep
Jongeren van 14 tot 18 jaar in het BSO/TSO en in leefgroepen in de Bijzondere Jeugdzorg.

Materiaal
Inleiding You bet!
De inleiding geeft informatie over de doelstellingen en de doelgroep van het pakket. Het pakket kadert binnen het alcohol- en drugbeleid
van een voorziening of school. Voor het onderwijs zijn ook de relevante vakoverschrijdende eindtermen (VOETen) vermeld.

Handleiding You bet!
In de handleiding wordt beschreven op welke manier het digitaal spel opgebouwd is en gespeeld wordt. Ook de link naar het digitaal spelbord
staat hierin.
Spelmateriaal
Dit materiaal dient om de doe-opdrachten binnen het digitaal spel uit te voeren: 4 dobbelstenen met pokersymbolen, 1 rode en 1 blauwe
dobbelsteen, speelgeld.
Digitaal spelbord en achtergrondinformatie
In de handleiding staat de link naar het digitaal spelbord. Op de eerste pagina van het digitaal spelbord kan je het document ‘Achtergrondinformatie’ downloaden. Daarin staan alle kennisvragen (met antwoorden) die bij het digitaal spel aan bod kunnen komen, met extra informatie
voor de begeleider.

Prijs / bestelinfo
De speldoos met de brochures en het spelmateriaal kan je bestellen op www.vad.be/catalogus. Het pakket kost €15.
De brochures ‘Inleiding’ en ‘Handleiding’ zijn gratis downloadbaar.

Meer weten?
Voor meer info kan je terecht bij het regionaal CGG-preventiewerk tabak, alcohol en drugs, intergemeentelijke of lokale preventiewerkers en
de Logo’s: http://www.vad.be/preventie-en-hulpverlening

