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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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HOOFDSTUK 1
DOEL EN PROGRAMMA

1.1 Doel Leefstijlprogramma
Hethoofddoel vanLeefstijl is hetbevorderenvansociaal gedragensocialebetrokkenheidvan leerlingen
opschoolen thuis,omhenuiteindelijk zogoedmogelijk indemaatschappij tekunnen laten functioneren.
Hiertoe ondersteunen we de ontwikkeling van jongeren tot vrije persoonlijkhedenmet een gezond en
realistisch zelfbeeld, en het vermogen om eigen emoties en die van anderen te (h)erkennen. Dit wordt
gedaanmiddels het aanleren van sociaal-emotionele vaardigheden en burgerschapsvaardigheden.
Deze vaardigheden worden ervaringsgericht aangeleerd, middels thematische lessen. Er wordt
gebruikgemaaktvanonderandereactiverendewerkvormen,kringgesprekkenen individueleopdrachten.

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
• trainingenenbegeleidingstrajectenvoorhunprofessioneleennatuurlijkeopvoeders teontwikkelen,

zodat zij dezeopeenzelfstandigeencreatievemanier kunnen inzetten inhunomgangmet jongeren.

Hetmateriaal ende trainingenzijnpreventief gericht enbestemdvoorhetbasis- envoortgezet (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. Dezewet
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 onderwijsteammoeten beleggen.

Ermoeteenaanspreekpunt zijnwaar leerlingenenouderspestenkunnenmelden.Ookmoet 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 schoolheeft de taakactief beleid te voeren, gerichtopeensociaal veilige school vooralle leerlingen.
De verplichting bestaat uit het ontwikkelen van een set samenhangendemaatregelen, gericht op
preventie en het afhandelen van incidenten.
In het kader van pesten, wordt scholen geadviseerd om eenmethode te kiezen die past bij de
sociaal-pedagogische visie van de school.

Bron: Stichting School & Veiligheid.
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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
bevelendat scholeneenbeleid rondpestenuitwerkenwaarinaandachtwordtbesteedaanalleniveaus
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 omgaanmet elkaar in goede banen leiden. Heldere regels en afspraken dragen bij
aan een sfeer van veiligheid, vertrouwenenwederzijds respect, enwerkenpreventief tegenongewenst
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
omgaanmet verschillen en conflicten eveneens van groot belang.

Het programma Leefstijl biedt scholen de mogelijkheid om systematisch sociaal-emotionele
vaardighedenmetelkaar teoefenen.WerkenmetLeefstijl verhoogtdesocialeveiligheidenhetvermogen
tot omgaanmet 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 betrokkenenmoet 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 gaatoverpesten, overomgaanmetdiversiteit, over tolerantie enverdraagzaamheid, 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 belang, net als het doorbreken van
eeneventueel taboe rondhetmeldenvanpestsituaties. Tenslotte ishet raadzaamaandacht tebesteden
aandedigitalewereldwaarin jongerenvannuzich veelvuldigbegeven, enhen teondersteunen richting
verantwoord gebruik van sociale media.

Interventie. Scholen die een preventieve aanpak hanteren, geven pestsituaties weinig kans. Ondanks
allewaardevolle inspanningen, zullenpestsituaties echternooit helemaal voorkomenkunnenworden.
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
oplossingsgerichtemethodedie scholenkanhelpenompestsituaties aan tepakken.Onderbegeleiding
van een volwasseneworden leerlingen geactiveerd omhet pesten te stoppen. Essentieel is dat er geen
schuldigen worden aangewezen of straffen worden uitgedeeld. De verbetering van de situatie staat
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centraal. Deze aanpak sluit naadloos aan bij het programma Leefstijl. Naast de Sta op-aanpak kan het
zinvol zijn ommet 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

BemiddelaarsSpecifiekepreventie-initiatievenPositieve communicatie

VertrouwensleerlingenTaboe rondmelden doorbrekenConflicthantering en diversiteit

Verdere ondersteuningMediawijsheidWerkenaansocialevaardigheden

Op dezemanier kan een schoolmet 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
burgerschapensociale integratie. Indeonderwijswet (Artikel 17vandeWetophet voortgezetonderwijs)
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 ermedeopgerichtdat leerlingenkennishebbenvanenkennismakenmetverschillendeachtergronden
en culturen van leeftijdgenoten.

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 Leefstijlthema's. Met behulp van de lessen
ontwikkelende leerlingenmaatschappelijkbewustzijn enbetrokkenheid.Devisie vanLeefstijl is immers
hetbevorderenvanzelfstandigheid,betrokkenheidensociaal-emotionelevaardighedenvan jongeren.
Inhet laatste thema 'Demaatschappij en jij', komtactief burgerschapexpliciet aandeordeenbereiden
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 burgerschapmaakt iedereen onderdeel uit van een zinvol geheel. De
sociaal-emotionelevaardighedendie jongerennodighebbenomoptimaalburgerschapvormtegeven,
krijgen impliciet aandacht in alle thema's en expliciet aandacht in thema 8: De maatschappij en jij.

Leefstijl richt zichopvier dimensies vanburgerschap, conformdebeschrijving vanburgerschapvolgens
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
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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 demaatschappij

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 enhet vermogenom te reflecterenopde 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 opdedimensies 3 en4. Tevens staandebegrippendiversiteit,
democratie en tolerantie centraal.

Diversiteit
Jongeren groeien op in een samenleving waarin de diversiteit toeneemt, waarin sprake is van
individualisering en somsook vanpolarisatie. Jongeren leren aandehand vanhet Leefstijlprogramma
dat diversiteit een gegeven is. Ze krijgen handvatten, bij hoe zemet verschillen kunnen omgaan. Door
het faciliterenenbegeleidenvanuitwisselingenhet lerenkennenvanelkaarsgewoontenenopvattingen,
wordt het inlevingsvermogen ontwikkeld dat noodzakelijk is voor het accepteren van verschillen. Op
die manier krijgt sociale cohesie meer vorm.

Democratie
Het is onze onderwijsplicht om jongeren op te voeden tot democratische burgers. Net als omgaanmet
diversiteit, kan democratie geoefend worden. Leven in een vrij land betekent dat je vrijheid van
meningsuitinghebt. Jongeren lerendat er naast alle rechtendie zehebben, ookplichten zijn. Luisteren
naar elkaar, openstaan voor afwijkendemeningen en je verlies leren nemen,maken deel uit van leven
in een democratische samenleving. In het Leefstijlprogramma worden deze vaardigheden geoefend.
Zo stimuleren wemaatschappelijk bewustzijn en actief burgerschap.

Tolerantie
Tolerantie gaatoverdematewaarin jebereidbent iets te respecterenwat 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.

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 vanopvattingen, het vergarenvankennis en informatie. Leerlingenwordendaardoorbeter
in het omgaanmet verschillen, en zijn meer in staat tot het maken van onderbouwde keuzes.

1.4 Programmaoverzicht
Globale opbouw
Het programma Leefstijl voor PRO/VSOdeel 1, 2 en 3 bestaat uit dezelfde acht thema's,met per thema
drie lessen. Elk leerjaarbevatdaardoor 24 lessen.De terugkerende thema'smakenhetmogelijk jaarlijks
steeds verder te verdiepen.
Deze thema's zijn gelijk aan de thema's uit het vo-programma. Dit geeft een school met verschillende
opleidingsniveausdemogelijkheidomvo- en vso-materiaal eenvoudignaast elkaar aanhun leerlingen
aan te bieden.
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Het programma Leefstijl voor PRO/VSO bestaat uit een docentenhandleiding en een werkboek voor
leerlingen. Daarnaast is er op de website van Leefstijl ondersteunendmateriaal te vinden, in de vorm
vankopieerbladen, filmsenmateriaal voorhetdigibord (ziewww.leefstijl.nl). Indedocentenhandleiding
treft u de volgende verwijzingen aan:

PPT Thema 1 Les 1 - Dit verwijst naar de betreffende Powerpoint horende bij het specifieke thema en
les. De Powerpoint kunt u downloaden vanaf de website.

Filmfragment - Dit verwijst naar een link op de website van Leefstijl waar een film achter zit.

De thema's
Het Leefstijlprogramma bestaat uit deze acht jaarlijks terugkerende thema’s:
• Thema 1: Goed begonnen is half gewonnen
• Thema 2: Heldere communicatie
• Thema 3: Sterk door gevoelens
• Thema 4: Goed voor mezelf
• Thema 5: Sterk in samenwerk
• Thema 6: Opgelost!
• Thema 7: Maak jouw keuze
• Thema 8: De maatschappij en jij.
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HOOFDSTUK 2
OPBOUW VAN DE THEMA'S EN LESSEN

2.1 Opbouw
Opbouw van de thema's
Leefstijl voor PRO/VSO is opgebouwduit acht thema's. Elk thema startmet een korte introductie. Deze
is steeds opgebouwd zoals hierna aangegeven.

Algemene intro
Hierinwordt beknoptweergegevenwelke inhoud in het komende themaaande orde gaat komen. Ook
worden hier soms verbanden aangegevenmet andere thema's of lessen.

Competenties
Hier wordt een opsomming gegeven van de kerncompetenties waaraan gedurende dit thema gewerkt
gaat worden (zie ook hoofdstuk 3, paragraaf Competenties en vaardigheden).

Overzicht inhoud
Hierin vindt u een korte omschrijving van de drie lessen die samen dit thema vormgeven.

Structuur van de lessen
In de docentenhandleiding vindt u vervolgens voor elke les een uitgewerkt lesplan. Dit lesplan volgt
ook steeds eenzelfde opzet.

Lesoverzicht
Inleiding:een korte introductie op het onderwerp van de les.

Lesdoelen:een omschrijving van de doelen die beoogd worden in deze les.

Vaardigheden:een vertaling van de competenties die benoemd zijn in de introductie van het thema,
naar vaardigheden waaraan in de betreffende les gewerkt gaat worden om deze competenties te
ontwikkelen.

Activiteiten:een opsomming van de activiteiten waaruit de les is opgebouwd.

Materiaal:een overzicht van het benodigde materiaal voor de les.

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

Daarna volgt een concrete uitwerking van elk onderdeel van de les.

De les
Elke les start met een terugblik op de voorgaande les, gevolgd door een klassikale uitleg of oefening
ter introductie van het nieuwe onderwerp.
Daarna volgen steeds drie opdrachten, oefeningen of groepsgesprekken. Afwisselend werken de
leerlingen hierbij klassikaal, in kleine groepen, in tweetallen of individueel.
Elke les sluit af met een evaluatie en transfer. Bij de evaluatie wordt teruggekeken op het leerproces
en de concrete leerresultaten. Onder de noemer transfer wordt de leerlingen aan het einde van elke
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les gevraagd om de komende week specifiek ergens op te letten. Dit wordt gedaan om de transfer van
de leerresultaten ook buiten de lessituatie te bevorderen. Iedere nieuwe les begint weer met een
terugblik op de transfervraag uit de voorgaande les.

Voor de leerlingen is er het leerlingenwerkboek. Hierin vinden zij een introductie op het thema, en
opdrachten en oefeningen. Deze worden afwisselend in kleine groepen, tweetallen of individueel
gemaakt, en vormen een onderdeel van de totale les.

Duur van de lessen
Elke les bestaat uit meerdere lessuggesties. Hierbij worden geen tijdsindicaties aangegeven, omdat
ieder lesonderdeel per groepergkanverschillen. Eénenander is sterkafhankelijk vandegroepsgrootte,
hoeveel extra ondersteuning nodig is tijdens de les en de groepsdynamiek.

Per school zal ook de beschikbare tijd voor een Leefstijlles verschillend zijn. Wanneer u het nodig acht,
kunt u ervoor kiezeneen lesinhoud te spreidenovermeerdere lessen, zodat alle onderdelen voldoende
aan bod kunnen komen. U kunt er ook voor kiezen om onderdelen weg te laten. Mocht dit laatste het
geval zijn, bedenk dan:
• met welke activiteiten u bij deze groep de lesdoelen het beste denkt te kunnen behalen
• bij welke vaardigheden de leerlingen de meeste ondersteuning nodig hebben.

De lessenenactiviteitenzijngeendoelopzich,maarvormeneenhulpmiddelomdesociaal-emotionele
vaardigheden van de leerlingen tot ontwikkeling te laten komen.

2.2 Drie-cirkelmodel
Het Drie-cirkelmodel geeft weer hoe de competenties en vaardigheden waaraanmet 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'.
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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.

Communicatieve vaardigheden
De tussencirkel wordt gevormd door de basisaspecten voor effectieve communicatie:
• luisteren en spreken
• nee kunnen en durven zeggen
• het effectief kunnen inzetten van een ik-boodschap
• interactie en wederkerigheid in communicatie
• feedback geven en/of ontvangen
• geschreven communicatie hanteren.

Sociaal-emotionele vaardigheden
In de buitencirkel zijnmeer complexe sociaal-emotionele vaardigheden opgenomen, die gestoeld zijn
op de kernbegrippen en de vaardigheden uit de tussencirkel:
• keuzes maken
• spreken en presenteren
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