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INTRODUCTIE
In deze algemene inleiding komt het programma van Leefstijl uitgebreid aan de orde. U krijgt uitleg over de
doelen van Leefstijl, de aansluiting bij burgerschapsonderwijs en u krijgt een overzicht van het programma.
Daarna komen in hoofdstuk 2 de opzet en opbouw aan bod, waarbij aandacht is voor werkvormen, opstelling
en materiaal. In het zogenoemde Drie-cirkelmodel wordt duidelijk welke inhoudelijke opbouw Leefstijl heeft.

De werkwijze van Leefstijl wordt in hoofdstuk 3 uitvoerig toegelicht. U krijgt onder andere didactische en praktische
tips om Leefstijl effectief in te zetten in de lessen.

Hoofdstuk 4 besteedt aandacht aan belangrijke achtergrondinformatie en theorieën die in het leefstijlprogramma
verwerkt zijn. Hiermee wordt mede duidelijk welke visie Leefstijl heeft en waarom Leefstijl effectief is.

In hoofdstuk 5 krijgt u als school handvatten voor een succesvolle implementatie van het programma, zodat
Leefstijl een kwalitatief hoogstaand en effectief onderdeel kan zijn van uw onderwijsaanbod.
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1. DOEL EN PROGRAMMA

1.1. Doel Leefstijlprogramma
Het hoofddoel van Leefstijl is het bevorderen van sociaal gedrag en sociale betrokkenheid van leerlingen op
school en thuis, om hen uiteindelijk zo goed mogelijk in de maatschappij te kunnen laten functioneren. Hiertoe
ondersteunen we de ontwikkeling van jongeren tot vrije persoonlijkheden met een gezond en realistisch zelfbeeld,
en het vermogen om eigen emoties en die van anderen te (h)erkennen. Dit wordt gedaan middels het aanleren
van sociaal-emotionele vaardigheden en burgerschapsvaardigheden. Deze vaardigheden worden ervaringsgericht
aangeleerd, middels thematische lessen. Er wordt gebruikgemaakt van onder andere activerende werkvormen,
kringgesprekken en individuele opdrachten.

Algemene doelstelling Leefstijl
Leefstijl wil bevorderen dat jongeren opgroeien tot zelfstandige, sociaal vaardige en betrokken
mensen.

Leefstijl tracht dit te bereiken door:
• educatief materiaal op het gebied van sociaal-emotionele vaardigheden voor jonge mensen te ontwikkelen

en te verspreiden
• trainingen en begeleidingstrajecten voor hun professionele en natuurlijke opvoeders te ontwikkelen, zodat

zij deze op een zelfstandige en creatieve manier kunnen inzetten in hun omgang met jongeren.

Het materiaal en de trainingen zijn preventief gericht en bestemd voor het basis- en voortgezet (speciaal)
onderwijs, roc’s en voor opvoedkundige organisaties die in de vrije tijd met kinderen en jongeren werken.

1.2. Een sociaal veilige school

Wettelijke verplichting
Per augustus 2015 is voor zowel po als vo de 'Wet Veiligheid op school' van kracht geworden. Deze wet verplicht
scholen beleid te voeren gericht op het aanpakken en voorkomen van pesten. De wet schrijft voor dat scholen
in elk geval:
• een sociaal veiligheidsbeleid moeten uitvoeren.
• twee taken binnen het onderwijsteam moeten beleggen.

Er moet een aanspreekpunt zijn waar leerlingen en ouders pesten kunnen melden. Ook moet iemand het
pestbeleid op school coördineren. Dit kan dezelfde persoon zijn, maar dat hoeft niet.

• de beleving van veiligheid en het welzijn van hun leerlingen moeten volgen.
De bedoeling hiervan is dat er altijd een actueel en representatief beeld is van de situatie op school.

Bron: Rijksoverheid

Sociaal veiligheidsbeleid
Elke school heeft de taak actief beleid te voeren, gericht op een sociaal veilige school voor alle leerlingen. De
verplichting bestaat uit het ontwikkelen van een set samenhangende maatregelen, gericht op preventie en het
afhandelen van incidenten.
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In het kader van pesten, wordt scholen geadviseerd om een methode te kiezen die past bij de sociaalpedagogische
visie van de school.

Bron: Stichting School & Veiligheid.

Leefstijl is een schoolbreed preventief programma dat scholen ondersteunt bij het vormgeven van sociaal
veiligheidsbeleid. Dit gebeurt op drie niveaus:
1. algemene preventie
2. specifieke preventie
3. interventie.

Preventie en interventie
Om een sociaal veiligheidsbeleid vorm te geven dat effect op de lange termijn waarborgt, is het aan te bevelen
dat scholen een beleid rond pesten uitwerken waarin aandacht wordt besteed aan alle niveaus van preventie
en interventie.

Algemene preventie omvat alle sfeerbepalende aspecten binnen de school. Structureel aandacht besteden aan
algemene preventie in de groepen, zorgt voor een basis van veiligheid en welbevinden op school.

De sfeer op school en in de klas wordt met name bepaald door de relaties tussen de verschillende betrokkenen
(leerlingen, docenten, directie, ander personeel, ouders enzovoort) en door regels en afspraken die het omgaan
met elkaar in goede banen leiden. Heldere regels en afspraken dragen bij aan een sfeer van veiligheid, vertrouwen
en wederzijds respect, en werken preventief tegen ongewenst gedrag. Daarnaast is het van belang aandacht te
besteden aan respectvolle communicatie tussen alle betrokkenen binnen de school. Door het inzetten van
positieve communicatie (in Leefstijl 'plustaal' genoemd) en door uit te gaan van gelijkwaardigheid, wordt het
welbevinden van al deze betrokkenen versterkt.
Er is binnen scholen sprake van een grote diversiteit aan mensen, met verschillen in achtergrond, cultuur,
levensstandaard, geloofsovertuiging enzovoort. Daarom is het oefenen van de vaardigheid omgaan met verschillen
en conflicten eveneens van groot belang.

Het programma Leefstijl biedt scholen de mogelijkheid om systematisch sociaal-emotionele vaardigheden met
elkaar te oefenen. Werken met Leefstijl verhoogt de sociale veiligheid en het vermogen tot omgaan met diversiteit.
Algemeen preventief werken voorkomt hierdoor pestsituaties, zonder het expliciet over pesten te hebben.

Specifieke preventie duidt op concrete initiatieven die een school neemt om pesten te voorkomen. Op schoolniveau
krijgt dit vorm door beleid rond pesten uit te werken voor de dagelijkse schoolpraktijk. Voor alle betrokkenen
moet helder zijn wat de school doet om pesten te voorkomen en om eventuele pestsituaties aan te pakken. Op
leerlingniveau krijgt dit vorm door activiteiten aan te bieden waarin het specifiek gaat over pesten, over omgaan
met diversiteit, over tolerantie en verdraagzaamheid, over racisme en discriminatie. Niet om verschillen of
conflicten te vermijden, maar om te leren ook lastige momenten met elkaar te doorstaan en er steeds weer
samen uit te komen. Het creëren van openheid en het bespreekbaar maken van probleemsituaties is daarbij van
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belang, net als het doorbreken van een eventueel taboe rond het melden van pestsituaties. Ten slotte is het
raadzaam aandacht te besteden aan de digitale wereld waarin jongeren van nu zich veelvuldig begeven, en hen
te ondersteunen richting verantwoord gebruik van sociale media.

Interventie. Scholen die een preventieve aanpak hanteren, geven pestsituaties weinig kans. Ondanks alle
waardevolle inspanningen, zullen pestsituaties echter nooit helemaal voorkomen kunnen worden. Daarom is
het van belang dat scholen ook helder hebben wat ze doen als pestsituaties toch de kop op steken. Sta op tegen
pesten (gebaseerd op de Engelse No Blame-aanpak) is een krachtige oplossingsgerichte methode die scholen
kan helpen om pestsituaties aan te pakken. Onder begeleiding van een volwassene worden leerlingen geactiveerd
om het pesten te stoppen. Essentieel is dat er geen schuldigen worden aangewezen of straffen worden uitgedeeld.
De verbetering van de situatie staat centraal. Deze aanpak sluit naadloos aan bij het programma Leefstijl. Naast
de Sta op-aanpak kan het zinvol zijn om met bemiddelaars of vertrouwensleerlingen te werken.
Tot slot kan het raadzaam zijn om aanvullende begeleiding te bieden aan doelwit en pester.

Schematisch overzicht:

InterventieSpecifieke preventieAlgemene preventie

Sta op tegen pestenBeleid rond pesten uitwerkenSchool- en klassenklimaat

BemiddelaarsSpecifieke preventie-initiatievenPositieve communicatie

VertrouwensleerlingenTaboe rond melden doorbrekenConflicthantering en diversiteit

Verdere ondersteuningMediawijsheidWerken aan sociale vaardigheden

Op deze manier kan een school met behulp van het programma Leefstijl vormgeven aan alle aspecten van het
sociaal veiligheidsbeleid, en voldoen aan de uitvoering van de Wet Veiligheid op school.

1.3. Aansluiting bij burgerschapsonderwijs

Burgerschapsonderwijs
Eind 2005 is een onderwijswet aangenomen die scholen vraagt aandacht te besteden aan actief burgerschap en
sociale integratie. In de onderwijswet (Artikel 17 van de Wet op het voortgezet onderwijs) is de formulering
hierna opgenomen.

Het onderwijs:
-gaat er mede vanuit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving
-is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie
-is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen
van leeftijdgenoten.
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Scholen krijgen de vrijheid hier zelf invulling aan te geven. Bij actief burgerschap draait het vooral om het begrip
sociale cohesie. Samenhang en inclusiviteit in de samenleving.

Met het programma Leefstijl besteedt de school ruimschoots aandacht aan actief burgerschap en sociale integratie.
Deze onderwerpen zijn verweven in alle Leefstijl-modules. Met behulp van de opdrachten in de lessen ontwikkelen
de leerlingen maatschappelijk bewustzijn en betrokkenheid. De visie van Leefstijl is immers het bevorderen van
zelfstandigheid, betrokkenheid en sociaal-emotionele vaardigheden van jongeren. In module 7 en 8 komt actief
burgerschap expliciet aan de orde en bereiden leerlingen zich voor op het leven na school.

Het is volgens de visie van Leefstijl, dat jongeren opgroeien tot zelfstandige, sociaal vaardige en betrokken
burgers. Bij optimaal burgerschap maakt iedereen onderdeel uit van een zinvol geheel. De sociaal-emotionele
vaardigheden die jongeren nodig hebben om optimaal burgerschap vorm te geven, krijgen impliciet aandacht
in alle modules en expliciet aandacht in module 7 en 8.

Leefstijl richt zich op vier dimensies van burgerschap, conform de beschrijving van burgerschap volgens de
VO-raad en MBO Raad.
1. politiek-juridisch burgerschap: bereidheid en het vermogen om deel te nemen aan politieke besluitvorming,

verkiezingen en stemmen, participatie aan politiek, in welke vorm dan ook
2. economisch burgerschap: 1) bereidheid en het vermogen een bijdrage te leveren aan het arbeidsproces en

aan de arbeidsgemeenschap, 2) bereidheid en het vermogen om op gepaste en verantwoorde wijze als
consument deel te nemen aan de maatschappij

3. sociaal-maatschappelijk burgerschap: bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van de gemeenschap
en een actieve bijdrage daaraan te leveren, betreft woon- en leefomgeving, zorgomgeving: thuis, school en
vrijetijdsbestedingen

4. vitaal burgerschap: bereidheid en het vermogen om te reflecteren op de eigen leefstijl, zorgdragen voor jezelf
en anderen, vitaliteit en fitheid in acht nemend, goede en gezonde afstemming tussen werk, zorgen, leren
en ontspanning.

In het Leefstijlprogramma ligt het accent op de dimensies 3 en 4. Tevens staan de begrippen diversiteit, democratie,
tolerantie, vrijheid en verantwoordelijkheid centraal.

Diversiteit
Jongeren groeien op in een samenleving waarin diversiteit een feit is. Diversiteit is een breed en beweeglijk
onderwerp. Het gaat om alle denkbare soorten diversiteit zoals: verschillen in smaak van muziek, verschillen in
achtergrond, seksuele diversiteit, diversiteit in talen, verschillen in opvattingen, thuissituaties et cetera. Jongeren
leren uitgaan van de vanzelfsprekendheid van verschillen. Ze krijgen handvatten aangereikt hoe ze met de
gelaagdheid van dit onderwerp kunnen omgaan. Stap voor stap wordt diversiteit als onderwerp belicht vanuit
laagdrempelige identiteitsaspecten om uitgebreid te worden naar meer maatschappelijke onderwerpen. Daarbij
wordt het inlevingsvermogen ontwikkeld dat noodzakelijk is voor het accepteren van verschillen en krijgen
jongeren meer ruimte voor verbinding met elkaar.
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Democratie
Het is onze onderwijsplicht om jongeren op te voeden tot democratische burgers. Net als omgaan met diversiteit,
kan democratie geoefend worden. Leven in een vrij land betekent dat je vrijheid van meningsuiting hebt. Jongeren
leren dat er naast alle rechten die ze hebben, ook plichten zijn. Luisteren naar elkaar, openstaan voor afwijkende
meningen en je verlies leren nemen, maken deel uit van leven in een democratische samenleving. In het
Leefstijlprogramma worden deze vaardigheden geoefend. Zo stimuleren we maatschappelijk bewustzijn en
actief burgerschap.

Tolerantie
Tolerantie gaat over de mate waarin je bereid bent iets te respecteren wat je eigenlijk afkeurt. Tolerantie ontstaat
niet vanzelf. Iets afkeuren en respect behouden is best lastig. Het is belangrijk om daar met elkaar aan te blijven
werken. Tolerantie blijft altijd om aandacht vragen, op elke leeftijd, dus ook in de bovenbouw.

Los van opgedrongen ideeën en opvattingen, of van politieke correctheid of morele druk, worden leerlingen in
het Leefstijlprogramma in staat gesteld om zelf na te denken over wat tolerantie nu echt betekent. Hierbij staat
zelfontdekkend leren centraal. In Leefstijllessen is ruimte voor experimenteren, uitwisseling van opvattingen,
het vergaren van kennis en informatie. Leerlingen worden daardoor beter in het omgaan met verschillen, en zijn
meer in staat tot het maken van onderbouwde keuzes.

Vrijheid en verantwoordelijkheid
Jongeren ervaren dat hun vrijheid en verantwoordelijkheid steeds meer toenemen naarmate ze ouder worden.
De activiteiten in de Leefstijlmodules zijn dan ook gericht op het trainen van leeftijdsadequaat gedrag. In alle
modules komen activiteiten voor die hier aandacht aan besteden. Er wordt systematisch en op uiteenlopende
manieren geoefend in de verschuiving van kortetermijndenken naar overwegingen waarbij meer
langetermijngedrag en -keuzes gestimuleerd worden.

Een toename in vrijheid betekent dat er balans gezocht moet worden tussen autonomie en relatiegerichtheid.
Jongeren leren hoe ze hun zelfstandigheid kunnen vergroten, rekening houdend met anderen. Ze bouwen daarbij
aan zelfredzaamheid en sociaal gedrag.

De opdrachten van Leefstijl zijn ook gericht op het vergroten van het verantwoordelijkheidsgevoel. De groeiende
verantwoordelijkheid die jongeren krijgen, reikt verder dan thuis. Ze leren hun plaats innemen in de maatschappij,
op school, in hun werk en vrije tijd. Dat betekent dat ze zich gaan verhouden tot maatschappelijke thema's en
burgerschap, waarbij mening vormen en perspectief innemen belangrijke vaardigheden zijn. Vaardigheden die
jongeren helpen om verantwoorde keuzes te maken voor de toekomst en die effect hebben op de lange termijn.

1.4. Programmaoverzicht

Globale opbouw
Het programma Leefstijl voor leerjaar 3 en 4 van het vo is enigszins anders van opzet dan het materiaal voor
leerjaar 1 en 2. Hiervoor is bewust gekozen, om flexibiliteit te kunnen bieden aan de grote diversiteit in scholen
en opleidingen die met dit materiaal werken.
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Het materiaal voor leerjaar 3 en 4 van het vo bestaat uit acht modules onderverdeeld in vier à vijf blokken met
ieder vijf losse activiteiten. Elke module bevat twintig of vijfentwintig activiteiten waaruit gekozen kan worden.
Dit maakt het voor docenten makkelijker om een eigen keuze te maken, afhankelijk van de doelgroep en de
hoeveelheid beschikbare tijd. Alle leefstijlthema's uit voorgaande leerjaren komen in de modules terug, aangevuld
met extra aandacht voor groeien en ontwikkelen, omgaan met diversiteit en toekomstgericht denken. In totaal
bevat het materiaal honderdvijfenzeventig activiteiten, voldoende om over meerdere leerjaren te kunnen
spreiden.

Door deze modulaire opbouw is het materiaal eveneens goed bruikbaar in het mbo. Hiervoor dienen mbo-docenten
het woord leerling te vervangen door het woord student.

Het programma Leefstijl voor leerjaar 3 en 4 van het vo bevat een uitgebreide docentenhandleiding. Daarnaast
is er op www.leefstijl.nl ondersteunend materiaal te vinden, in de vorm van kopieerbladen, films en materiaal
voor het digibord.

In de docentenhandleiding treft u de volgende verwijzingen aan:

PPT Module 1 - Blok 1 - Activiteit 1 (Dia 1) - Dit verwijst naar een dia van de betreffende PowerPoint horende bij
deze specifieke module en activiteit. De PowerPoint kunt u downloaden vanaf de website.

YouTube-filmfragment - Dit verwijst naar een link op de website van Leefstijl waar een filmfragment achter zit.

De modules
Dit Leefstijlprogramma bestaat uit de volgende acht modules:
• Module 1: Oriëntatie en integratie
• Module 2: Effectief communiceren on- en offline
• Module 3: Zelfregulatie en zelfvertrouwen
• Module 4: Groeien en ontwikkelen
• Module 5: Samenwerken en conflicthantering
• Module 6: Keuzes maken
• Module 7: Omgaan met diversiteit
• Module 8: De toekomst, dat ben jij.
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2. OPBOUW VAN HET MATERIAAL

2.1. Opbouw

Opbouw van de modules
Leefstijl voor leerjaar 3 en 4 vo is opgebouwd uit acht modules. Elke module start met een korte introductie.
Deze is steeds opgebouwd zoals hierna aangegeven.

Algemene intro
Hierin wordt beknopt weergegeven welke inhoud in de komende module aan de orde gaat komen. Ook wordt
aangegeven hoeveel blokken en activiteiten deze module bevat.

Blokken
Hier worden de blokken benoemd waar de betreffende module uit bestaat.

Vaardigheden
Hier wordt per blok een opsomming gegeven van de vaardigheden waaraan gedurende deze module gewerkt
gaat worden (zie ook hoofdstuk 3, paragraaf Competenties en vaardigheden).

Belangrijk voor de docent
Hierin vindt u per blok extra achtergrondinformatie met betrekking tot de inhoud van het blok en procesgerichte
aandachtspunten voor de docent om de activiteiten goed te laten verlopen. Bij sommige blokken wordt verwezen
naar een boek voor extra informatie of is een link naar een filmfragment ter verduidelijking bijgevoegd.

Structuur van de blokken
In de docentenhandleiding vindt u vervolgens per blok een blokoverzicht. Dit blokoverzicht volgt ook steeds
eenzelfde opzet.

Inleiding: een korte introductie op de inhoud van een blok en de daarbij behorende activiteiten.

Doelen: een omschrijving van de doelen die beoogd worden in een blok.

Activiteiten: een opsomming van de vijf activiteiten waaruit een blok is opgebouwd, met per activiteit een korte
omschrijving.

Daarna volgt een concrete uitwerking van de vijf activiteiten.

Opbouw van de activiteiten
Ook de activiteiten kennen steeds eenzelfde opbouw.

Tijd:een tijdsindicatie, bedoeld om de docent een globale indicatie te geven van de tijd die nodig is voor de
betreffende activiteit. De tijdsduur is uiteraard afhankelijk van de groepsgrootte en groepsdynamiek.
Tevens wordt een beknopte omschrijving van de activiteit gegeven.
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Materiaal:een overzicht van het benodigde materiaal voor de activiteit.

Toelichting:extra achtergrondinformatie voor de docent met betrekking tot de inhoud van de activiteit, of
procesgerichte aandachtspunten om de activiteit goed te laten verlopen.

Activiteit: een concrete uitwerking van de betreffende activiteit. In ieder blok wisselen de activiteiten af qua
werkvorm. U vindt energizers, gespreksvormen, opdrachtvormen, spelvormen of creatieve opdrachten. Afwisselend
werken de leerlingen hierbij klassikaal, in kleine groepen, in tweetallen of individueel. Er wordt gebruikgemaakt
van kopieerbladen, verdeelkaarten, film- of muziekfragmenten of PowerPointpresentaties.

Reflectie: elke activiteit sluit af met een aantal reflectievragen. Daarin wordt teruggekeken op het leerproces en
de concrete leerresultaten. Dit geeft de mogelijkheid tot diepere reflectie.

Transfer: om transfer van de leerresultaten ook buiten de lessituatie te bevorderen, vindt u aan het einde van
iedere activiteit een specifieke transfervraag. Hierbij wordt de leerlingen gevraagd de komende week of soms
een langere periode specifiek ergens op te letten, iets uit te zoeken, met iemand in gesprek te gaan, et cetera.
Dit is voor het borgen van leerresultaten van groot belang en dient daarom zeker aangeboden te worden.

Kopieerbladen: Indien van toepassing treft u direct na iedere activiteit de bijbehorende kopieerbladen in de
docentenhandleiding aan.

2.2. Alternatief programma

Verkorte route
In sommige situaties zal er een voorkeur uitgaan naar een verkorte route in de modules van Leefstijl. Dit kan
verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld:
• afwezigheid mentor
• wisselingen in mentor
• actualiteit vraagt meer aandacht dan normaal
• ruimte in het rooster is te beperkt.

Om ervoor te zorgen dat de essentiële onderdelen van het programma goed aan bod komen wordt er een verkorte
route aangeboden. Deze is zorgvuldig afgewogen en dusdanig opgebouwd dat u uw leerlingen maatwerk kunt
leveren in het ondersteunen van sociaal- emotioneel leren.

In onderstaand schema staat de opbouw per module beschreven. Bij alle acht modules wordt per blok een advies
gegeven. Om de kwaliteit van het programma te waarborgen wordt er niet per se een gelijk aantal activiteiten
per blok geadviseerd. Per module is gekeken naar zwaartepunt qua inhoud en haalbaarheid in tijd.
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MODULE 1 Oriëntatie en integratie

Blok 3 Groepsdynamica
Activiteit 1 Groepsdynamica voor de camera
Activiteit 4 Met de stroom mee

Blok 1 Goed van Start
Activiteit 1 Bingo
Activiteit 3 Groepsvorming
Activiteit 4 UBAA

Blok 4 Van waarde
Activiteit 1 Normen en waarden
Activiteit 2 Waardevolle vrienden
Activiteit 4 Waardig online

Blok 2 Jezelf laten kennen
Activiteit 1 Visitekaartje
Activiteit 4 Jij op het world wide web

MODULE 2 Effectief communiceren on- en offline

Blok 3 Feedback geven en ontvangen
Activiteit 1 Respect online
Activiteit 2 Dat lucht op
Activiteit 3 Denk na
Activiteit 5 Proddelen

Blok 1 Gespreksvoering
Activiteit 2 Luisteren om te begrijpen
Activiteit 3 Vragen staat vrij
Activiteit 5 Houd rekening met de context

Blok 5 Interculturele communicatie
Activiteit 2 Verschil in waarden
Activiteit 4 Vier lastige dilemma's
Activiteit 5 Anders zijn mag

Blok 2 Wederkerige communicatie
Activiteit 2 Win-win
Activiteit 3 Geven en nemen
Activiteit 4 Goed voor de groep

MODULE 3 Zelfregulatie en zelfvertrouwen

Blok 4 Verantwoordelijkheid nemen
Activiteit 3 Verantwoord online
Activiteit 5 Van binnen uit

Blok 1 Omgaan met eigen emoties
Activiteit 4 Omgaan met onzekerheid
Activiteit 5 Omgaan met stemmingswisselingen

Blok 5 Omgaan met elkaar
Activiteit 1 Hoe empathisch ben jij?
Activiteit 3 Dubbelop
Activiteit 5 Van heftig naar heilzaam

Blok 2 Het kernkwadrant
Activiteit 1 Samen sta je sterk
Activiteit 2 Zeker van jezelf
Activiteit 4 Valkuilen en uitdagingen

Blok 3 Stressregulatie
Activiteit 1 Yes, ik heb stress
Activiteit 2 Sociale Media Stress
Activiteit 3 Stress: maak er (geen) drama van
Activiteit 4 Balansoefening

MODULE 4 Groeien en ontwikkelen

Blok 3 Perspectief in ontwikkeling
Activiteit 2 Wat zie ik?
Activiteit 4 Van de andere kant bekeken
Activiteit 5 Met de blik vooruit

Blok 1 Groeimindset ontwikkelen
Activiteit 2 Welke overtuigingen heb jij?
Activiteit 3 Groeigericht denken
Activiteit 5 Daag jezelf uit!
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Blok 4 Persoonlijke ontwikkeling
Activiteit 3 Mijn leven in beeld
Activiteit 4 Hoofd in de wolken, beide benen op de grond
Activiteit 5 Effect van doelen

Blok 2 Oplossingsgericht werken
1 of 2 activiteiten naar eigen keuze

MODULE 5 Samenwerken en conflicthantering

Blok 4 Omgaan met conflicten
Activiteit 3 Ruzie online
Activiteit 4 Help online ruzies voorkomen
Activiteit 5 Een conflict aangaan

Blok 1 Werken in een team
Activiteit 1 Leiden en volgen
Activiteit 3 1 + 1 = 3
Activiteit 4 Solo of samen?

Blok 5 Tolerantie voor fouten
Activiteit 2 Fouten maken moed
Activiteit 3 Zo zeg je sorry
Activiteit 4 Vergeven en verder leven

Blok 2 Samenwerken onder spanning
Activiteit 2 Wie is verantwoordelijk?
Activiteit 3 (V)aardig in samenwerken
Activiteit 4 Stijlvol feedback geven

Blok 3 Intervisie
1 of 2 activiteiten naar eigen keuze

MODULE 6 Keuzes maken

Blok 3 Vriendschap en relaties
Activiteit 1 Dit is vriendschap
Activiteit 2 Liefde & vriendschap
Activiteit 3 Relatie gezocht
Activiteit 4 Waardevol
Activiteit 5 Een gebroken hart

Blok 1 Keuze processen
Activiteit 2 Van wens naar werkelijkheid
Activiteit 3 Keuzestress
Activiteit 4 Omgaan met dilemma's

Blok 4 Seksualiteit en intimiteit
Activiteit 1 Gezonde seks
Activiteit 2 Exploreren en experimenteren
Activiteit 3 Praten of zwijgen
Activiteit 4 Sexting: foto met invloed
Activiteit 5 Save sex

Blok 2 Positieve gezondheid
Activiteit 1 Een gezonde basis
Activiteit 2 Je mentaal goed voelen
Activiteit 5 Vrij van verslaving

MODULE 7 Omgaan met diversiteit

Blok 3 Diversiteit in beweging
Activiteit 1 Omgaan met tradities
Activiteit 4 Seksualiteit is van alle tijden
Activiteit 5 Inclusie of illusie?

Blok 1 De diversiteit in jezelf
Activiteit 2 Veelzijdig als een diamant
Activiteit 3 Mijn Identiteit
Activiteit 4 Jezelf zijn - een filosofisch gesprek

Blok 4 Diversiteit en pestpreventie
Activiteit 3 Klein venijn
Activiteit 4 Follow the leader?
Activiteit 5 Samenspraak

Blok 2 Diversiteit waarderen
Activiteit 1 Op zoek naar diversiteit
Activiteit 3 Blikopener
Activiteit 4 Helpende vragen
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MODULE 8 De toekomst, dat ben jij

Blok 3 Vrijheid en verantwoordelijkheid
Activiteit 1 Kringloop
Activiteit 2 Rechten en plichten
Activiteit 3 Zorgen voor elkaar
Activiteit 4 Vrijheid blijheid

Blok 1 Werken aan je toekomst
Activiteit 1 Begin bij plezier
Activiteit 3 Zoek wat bij je past
Activiteit 5 Bouw aan je netwerk

Blok 4 Vertrouwen in de toekomst
Activiteit 2 Jongeren van nu en toen
Activiteit 3 Duurzame vaardigheden
Activiteit 4 Kijk vooruit
Activiteit 5 Blijk van waardering

Blok 2 Geluk en zingeving
Activiteit 1 Wat een geluk!
Activiteit 2 Gelukkig zijn en ons brein
Activiteit 3 Geef je leven zin
Activiteit 4 Levensloopspel
Activiteit 5 Verander shit in mest

Drie stappen strategie
In uw overweging om een kortere route te nemen in het Leefstijl programma is het doorlopen van de drie stappen
strategie van belang. Deze strategie is conform de denkwijze van CASEL. Bij het aanbieden van Leefstijlactiviteiten
is het belangrijk om te werk te gaan volgens deze vaste opbouw.
1. Welkom, check-in moment: zorg ervoor dat leerlingen zich welkom voelen. Met een korte startactiviteit leidt

u het Leefstijlblok in. Met deze opwarm oefening bouwt u aan een sociaal veilig leerklimaat en aan veiligheid
in de groep.

2. Inhoud en betrokkenheid: zorg ervoor dat er een activerende en inhoudelijk uitdagende opdracht volgt op
de startactiviteit. In deze fase van het blok vindt er uitwisseling plaats en zijn leerlingen actief bezig met een
onderwerp. Hier komen content en participatie samen.

3. Afronding, reflectie en transfer: zorg ervoor dat leerlingen voldoende ruimte geboden wordt voor een eerste
korte reacties op een opdracht. Laat de leerlingen eerst kort stoom afblazen, waarna u kunt overgaan op
verdiepende reflectie aan de hand van de geboden vragen. Zorg er ook voor dat de reflectie vervolg krijgt
door aandacht te schenken aan transfer van de oefening naar de praktijk. Bij alle activiteiten staan hiervoor
opdrachten of suggesties. Aandacht voor leefstijl in de praktijk, de toepassing van dat wat geleerd is in de
leefstijlactiviteit, biedt ruimte voor een optimistisch en ontwikkelingsgericht perspectief.
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2.3. Drie-cirkelmodel
Het Drie-cirkelmodel geeft weer hoe de competenties en vaardigheden waaraan met het programma Leefstijl
wordt gewerkt, zich tot elkaar verhouden. De begrippen in de drie cirkels hebben onderling een relatie, die te
omschrijven valt als 'van binnen naar buiten'.

De kern
In de binnencirkel wordt de kern weergegeven voor het ontwikkelen van sociaal gedrag en sociaal-emotionele
vaardigheden:
• zelfvertrouwen: gebaseerd op een positief realistisch zelfbeeld, positieve feedback van anderen en het nemen

van verantwoordelijkheid
• emotionele intelligentie: het kunnen herkennen en benoemen van gevoelens bij jezelf en anderen en deze

constructief, adequaat en respectvol kunnen gebruiken in communicatie en handelen
• waarden die opbouwend sociaal gedrag vormgeven, zoals respect voor jezelf en anderen, voor natuur en

cultuur, eerlijkheid, integriteit en beleefdheid, hulpvaardigheid en onbaatzuchtigheid, en een basaal gevoel
van goed en slecht.
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