
 

 

Scholenkoffer dementie – secundair onderwijs 
 

“Is opa wel gelukkig? Wat voelt hij eigenlijk?” 
 
Ook jongeren worden steeds meer met dementie geconfronteerd. Dit kan heel wat vragen bij 
hen oproepen. Het onderwerp dementie bespreekbaar maken in de klas informeert en 
ondersteunt deze jongeren en is een stap in de goede richting om het taboe rond dementie 
te doorbreken. 
 
Deze scholenkoffer dementie tracht op een interactieve manier jongeren te informeren. Op 
een interactieve manier leren ze wat er met mensen gebeurt wanneer zij aan dementie 
lijden. 

 
Inhoudelijk 

 
Aan de hand van verschillende materialen: leesboeken, beeldmateriaal, getuigenissen, 
spellen,… neem je jongeren mee in de wereld van dementie. 
Naast een handleiding vol inspiratie bevat de koffer lees- en werkboeken, spelmateriaal en 
uitgewerkte presentaties.    
 
Door de veelheid aan materialen kan je zelf selecteren welke je wil hanteren in de klas, 
aangepast aan je eigen noden en die van de jongeren. Wanneer het materiaal voor een 
specifieke leeftijdsgroep opgesteld is, wordt dat steeds duidelijk vermeld in de handleiding. 
 
Heb je graag bijkomende informatie over dementie ter beschikking? Onderaan de 
handleiding zijn een aantal links te vinden. Uiteraard kan je de medewerkers van ECD 
Contact ook om info of advies vragen. 
 
Als leerkracht kan je je bovendien laten ondersteunen door een referentiepersoon dementie / 
ergo-team van het woonzorgcentrum in de buurt. Hij/zij kan mogelijks naar de klas komen 
en/of de jongeren kunnen kennismaken met de bewoners met dementie van het naburige 
woonzorgcentrum waar de referentiepersoon dementie tewerkgesteld is. Bevraag de 
contactgegevens via Expertisecentrum Dementie Contact. 

 
Praktisch 

 
Het uitlenen van de koffer is gratis. Er wordt een waarborg van €50 gevraagd (die 
terugbetaald wordt bij volledige en tijdige inlevering van de koffer). De uitleentermijn 
bedraagt maximaal 6 weken. 
 
De scholenkoffer dementie kan uitgeleend worden bij ECD Contact op afspraak. 
 
Secundaire scholen kunnen eveneens aan de medewerkers van ECD Contact vragen de 
koffer naar de school te brengen en meteen een korte toelichting (over de werkwijze van de 
koffer) te geven aan de betrokken leerkrachten. Voorwaarden zijn: 

• de school betaalt de verplaatsingsonkosten aan de gangbare verplaatsingsonkosten. 
• een medewerker van de school engageert zich om de koffer na de uitleentermijn van 

6 weken terug te brengen naar ECD Contact. 
 
Interesse? Contacteer ECD Contact via ecd.contact@hogevijf.be of t 011 88 83 84 
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