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Zelfvertrouwen en zelfbewustzijn
Leren & Leven in het vmbo stimuleert dat leerlingen zichzelf durven en kunnen zijn, kijken
naar hun talenten én uitdagingen en leren samen te werken en samen te leven met anderen.
De aanpak voegt toe aan een prettig leer- en leefklimaat in en om de school, en biedt
daarnaast een lesprogramma dat op een aansprekende wijze aandacht besteedt aan de
zogenaamde 21st century skills. Onderzoek heeft meermalen aangetoond dat de aanpak een
positief effect heeft op zowel gedrag als schoolprestaties en daarnaast het werkplezier van
docenten vergroot. Ook op de langere termijn.

21st century skills & burgerschap
Om goed te kunnen functioneren, nu en in de toekomst, wordt van leerlingen naast
vakinhoudelijke kennis en kunde ook sociaal emotionele vaardigheden gevraagd. Het gaat
daarbij om vaardigheden als zelfmanagement, verantwoordelijkheid nemen, flexibiliteit
en het omgaan met tegenslagen. Ook gaat het om vaardigheden als samenwerken met
anderen, open staan voor de mening van anderen en het (onderling) oplossen van
problemen. Door te investeren in deze vaardigheden verlaten leerlingen het onderwijs met
enerzijds een grote schat aan cognitieve vaardigheden, en anderzijds met de intrinsieke
motivatie en het vermogen actief bij te dragen aan de pluriforme en democratische
samenleving. Leren & Leven biedt een curriculum waarmee deze vaardigheden methodisch
en leeftijdsspecifiek aan bod komen.

‘Door het systeem rondom de jongere te betrekken, komt het plezier in het leren
weer terug.’
Robert Knegt, Teamleider, RENN4
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Gericht op intrinsieke motivatie
Leren & Leven vertrekt vanuit de overtuiging dat iedereen zich graag goed wil voelen over
zichzelf. De filosofie: ‘Wanneer je positief denkt en doet, voel je je goed over jezelf. Er
is altijd een positieve manier om iets te doen.’ Deze filosofie wordt geïllustreerd aan de
hand van de Denken-Doen-Voelen cirkel. Deze cirkel gaat er vanuit dat wat iemand denkt
invloed heeft op wat hij doet, dat wat hij denkt en doet invloed heeft op het gevoel dat
hij over zichzelf heeft en dit gevoel vervolgens de gedachten weer beïnvloedt. De cirkel
kan positief of negatief zijn. Leerlingen reflecteren op en worden zich bewust van de
keuzes die ze kunnen maken en de invloed van deze keuzes op hoe ze zich voelen over
zichzelf. Een goed gevoel over jezelf is de sterkste voorspeller van positief gedrag en is
een beloning die van binnenuit komt (intrinsieke motivatie).
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Bewezen effectief
De aanpak en het lesprogramma van Leren & Leven zijn gebaseerd op Positive Action.
In Amerika, waar het programma oorspronkelijk is ontwikkeld, is Positive Action door
meer dan 15.000 scholen en organisaties ingezet en is er veel onderzoek gedaan naar
de opbrengsten binnen verschillende leeftijden en doelgroepen. Op grond van deze
resultaten, wordt Positive Action in de Verenigde Staten breed erkend als ‘evidence-based
programma’ waarmee goede resultaten worden gehaald voor zowel het gedrag als de
resultaten van leerlingen.

Een aantal resultaten:
Motivatie voor studeren
Studieresultaten
Betrokkenheid bij pesten
Respect voor docenten
Positieve vriendengroep
Voortijdig schoolverlaten

+ 16%
+ 15%
- 51%
+ 28%
+ 18%
- 37%

*Een selectie van een aantal onderzoeksuitkomsten 2014.
Positive Action is opgenomen in de ‘Blueprints for Healthy Youth
Development’ als één van de tien modelprogramma’s die voldoen aan
de hoogste wetenschappelijke standaard van effectiviteit. Alleen de
programma’s met sterk wetenschappelijk bewijs voor het verbeteren
van de uitkomsten op het gebied van gedrag, onderwijs, welbevinden,
gezondheid en positieve relaties komen hiervoor in aanmerking.

‘We werken nu een aantal jaren met de lessen en de aanpak van Leren & Leven.
We zien dat de aanpak het goede pedagogische klimaat binnen de klassen en op
heel PRO Emmen heeft versterkt.’
Team PRO Emmen
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De zes thema’s

Alles wat
je bent
Thema 1

Wie ben ik
Thema 6

Jezelf blijven
ontwikkelen
Thema 2

Gezond denken
en gezond zijn

Thema 5

Eerlijk tegen
over mijzelf
en anderen

Thema 3

Hoe zorg ik
voor mijzelf?
Thema 4

Hoe ga ik om
met anderen?
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Zes thema’s

Binnen de doorlopende leerlijn wordt consequent gewerkt met zes thema’s die voor
elk schooljaar en elk schoolniveau zijn uitgewerkt.

Thema 1 Wie ben ik? Leerlingen leren dat hoe zij zichzelf zien, bepaalt hoe ze zich

Thema 2

Thema 3

Thema 4

Thema 5

Thema 6

voelen (over zichzelf) en dat ook anderen hier invloed op hebben. Ze leren
dat het zelfbeeld erg bepalend is voor hoe ze in het leven staan en dat ze
invloed hebben op hun zelfbeeld door wat ze denken en doen. Ook staan
leerlingen stil bij hoe zij communiceren met anderen, welke keuzes hierin te
maken zijn en wat het effect is van deze keuzes voor henzelf en anderen.
Gezond denken en gezond zijn. Leerlingen worden zich (meer) bewust van
de eigen verantwoordelijkheid voor lichaam en geest. Vaardigheden voor een
gezonde levensstijl komen aan de orde, waarbij aandacht is voor onderwerpen als voeding, verslavingsgedrag, lichaamsbeweging, slaap, stress en de
werking het brein.
Hoe zorg ik voor mijzelf? In dit thema staan vaardigheden voor zelfmanagement centraal. Leerlingen krijgen meer inzicht in het eigen gedrag en de keuzes
die ze maken, onder meer ten aanzien van tijd, geld, energie en het omgaan
met emoties. Ze leren hoe ze hun eigen bestaan op een goede manier kunnen
organiseren.
Hoe ga ik om met anderen? ‘Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt
worden’ is de sleutel tot het goed met anderen overweg kunnen. Leerlingen
spreken aan het begin van het jaar af hoe zij vanuit de eigen normen en
waarden met elkaar om willen gaan (gedragscode). Onderwerpen als vriendelijkheid, empathie, samenwerken, positieve communicatie, seksuele diversiteit, tolerantie, social media en respect voor iedereen, ongeacht afkomst,
cultuur of geloofsovertuiging komen aan bod.
Eerlijk tegenover mezelf en anderen. Het is nog niet altijd gemakkelijk
om eerlijk tegen jezelf te zijn. De leerlingen leren het belang van eerlijk te
zijn naar zichzelf, naar anderen, en zich aan beloften te houden. Ook komen
onderwerpen als rechtvaardigheid, herstelrecht en integriteit aan bod.
Jezelf blijven ontwikkelen. Wie een goed en realistisch beeld van zichzelf
heeft, weet wat hij of zij aan mogelijkheden heeft en waar nog uitdagingen
liggen. Er wordt geoefend met doelen stellen en het maken en het evalueren van
plannen. Er is aandacht voor geloven in eigen kunnen en eigen mogelijkheden,
van bedreigingen kansen maken en de moed hebben om voor je doel te gaan.
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Startmodule
Aan de start van elk jaar is het van belang om te investeren in positieve groepsvorming
binnen een klas. De lessen en activiteiten uit de startmodule zijn erop gericht om op een
laagdrempelige en actieve manier kennis te maken met elkaar, met het gedachtengoed van
Leren & Leven en te investeren in een veilige en prettige sfeer. Daarnaast zijn modules
opgenomen als ‘De leerling als expert’, ‘Klassenvertegenwoordiger’ en ‘Ouderavonden’.
8

Lesmaterialen
Er zijn voor elk leerjaar korte, actieve lessen beschikbaar rondom de vaardigheden op
fysiek, intellectueel, sociaal en emotioneel gebied die aan bod komen binnen de zes
thema’s. De lessen beslaan gemiddeld een half uur. Elk jaar worden andere vaardigheden
binnen een thema behandeld. Het lesmateriaal daagt leerlingen uit om met elkaar te
reflecteren op en te oefenen met situaties waarmee ze in hun dagelijks leven te maken
hebben of zouden kunnen krijgen. Leerlingen ontwikkelen op deze manier kritische en
constructieve denkvaardigheden die essentieel zijn om mee te kunnen draaien in en bij te
kunnen dragen aan de samenleving.
De aanpak en het curriculum van Leren & Leven dragen door de opzet in grote mate
bij aan thema’s als investeren in een positief leer- en leefklimaat, 21st century skills
en burgerschap. De lessen hebben een positieve invloed op de sfeer in de klas en de
school. Het effect is dat leerlingen meer betrokken raken bij elkaar en zich meer gehoord
en gezien voelen. Docenten vertellen onder meer over beter contact met de klassen en
toename van hun werkplezier.

Interactief en digitaal
In de digitale omgeving is het lesmateriaal opgenomen met ondersteunende PowerPoint
presentaties bij elke les. In de presentaties zijn onder meer links opgenomen naar
filmfragmenten die aansluiten bij het lesmateriaal. Ook kunnen gebruikers tips rondom
lessen met elkaar delen. Lessen kunnen van feedback worden voorzien zodat elke
gebruiker invloed kan hebben op de doorontwikkeling van het materiaal.

Proefles
Op de website www.lerenenleven.nl kunt u een les downloaden om kennis te maken met
het lesmateriaal.

‘Als leerlingen nu in een conflictsituatie komen kan ik de methode gebruiken om
samen met de leerlingen de juiste stappen uit te denken en samen met leerlingen
reflecteren op gemaakte keuzes.’
Docent vmbo
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Overzicht lessen leerjaar 1 en 2
VMBO leerjaar 1
Thema 1 | Wie ben ik?
Les 1 Zelfbeeld
Les 2 De cirkel
Les 3 Zelfbeeld en imago
Les 4 Ik, beïnvloedbaar?
Les 5 School invloed?
Thema 2 | Gezond denken, gezond zijn
Les 6 Gezonde keuzes
Les 7 Een positief lichaamsbeeld
Les 8 Uitgerust?
Les 9 Mijn brein?! Hersens in
ontwikkeling
Les 10 Breintraining
Thema 3 | Hoe zorg ik voor mijzelf?
Les 11 Stop Denk Doe Voel
Les 12 Stop Denk, Doe & voel
Les 13 Als emoties oplopen
Les 14 Tijd vliegt
Les 15 Op tijd met energie
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Thema 4 | Hoe ga ik om met anderen?
Les 16 Samenwerken
Les 17 Gedragscode nu?
Les 18 Verschil en overeenkomst
Les 19 Empathie
Les 20 Respect graag
Les 21 Burgerschap & culturele diversiteit
Les 22 Pesten? Hou toch op!
Les 23 Social media
Thema 5 | Eerlijk tegenover mezelf
en anderen
Les 24 Eerlijk naar jezelf
Les 25 Je beste zelf
Les 26 Eerlijkheid & relaties
Les 27 Verantwoordelijkheid nemen
Les 28 Positieve & negatieve groepsdruk
Thema 6 | Jezelf blijven ontwikkelen
Les 29 In ontwikkeling
Les 30 Plan vooruit
Les 31 Over 5 jaar
Les 32 Doorzetten
Les 33 Terugblik & vieren van succes

‘Leren & Leven verbindt door inzicht in wie je bent in relatie tot je omgeving.’
Ingrid Cornelissen, Provincie directeur, RENN4 Drenthew

VMBO leerjaar 2
Thema 1 | Wie ben ik?
Les 1 Uniek
Les 2 Drukte om groepsdruk
Les 3 Identiteit & imago
Les 4 Familie invloed
Les 5 Zelfbeeld & communicatie
Thema 2 | Gezond denken, gezond zijn
Les 6 Verslavend
Les 7 Je hele brein gebruiken
Les 8 Actief luisteren
Les 9 Bewust waarnemen
Les 10 Leren memoriseren
Thema 3 | Hoe zorg ik voor mijzelf?
Les 11 Effectief leren
Les 12 Leren plannen
Les 13 Van angst tot paniek
Les 14 Omgaan met frustratie
Les 15 Waardevol bezit

Thema 4 | Hoe ga ik om met anderen?
Les 16 Indruk & imago
Les 17 Gedragscode nu?
Les 18 Vriendschap
Les 19 Samenwerken
Les 20 Positief communiceren
Les 21 Verliefd
Les 22 Tolerantie
Thema 5 | Eerlijk tegenover mezelf
en anderen
Les 23 Identiteit & imago
Les 24 Groepsdruk & trouw zijn aan jezelf
Les 25 Emotie in zicht
Les 26 Zelfkennis – update
Les 27 Ik (h)erken mijn fout
Thema 6 | Jezelf blijven ontwikkelen
Les 28 Indruk maken met ontwikkeling
Les 29 Doelen als kompas
11
Les 30 Korte termijn
doelen
Les 31 Geloven in eigen mogelijkheden
Les 32 Kansrijk probleem
Les 33 Terugblik & afsluiting
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Overzicht lessen leerjaar 3 en 4
VMBO leerjaar 3
Thema 1 | Wie ben ik?
Les 1 Denken, Doen & Voelen
Les 2 Zelfbeeld & doelen
Les 3 Levenservaringen
Les 4 Succes
Les 5 Geluk
Thema 2 | Gezond denken, gezond zijn
Les 6 Voedingswaarde
Les 7 Invloed van buitenaf
Les 8 Problemen oplossen 1
Les 9 Problemen oplossen 2 & 3
Les 10 Actie - reactie
Thema 3 | Hoe zorg ik voor mijzelf?
Les 11 Rationeel denken
Les 12 Omgaan met geld
Les 13 Omgaan met stress
Les 14 Omgaan met eenzaamheid
Les 15 Waarderen
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Thema 4 | Hoe ga ik om met anderen?
Les 16 Gedragscode nu?
Les 17 Gelijkheid, eerlijkheid & 
rechtvaardigheid
Les 18 Intimiteit & seksualiteit 1
Les 19 Intimiteit & seksualiteit 2
Les 20 Seksualiteit & veiligheid
Thema 5 | Eerlijk tegenover mezelf
en anderen
Les 21 Zelf(over)schatting?
Les 22 Eerlijk naar jezelf en anderen
Les 23 Doen wat je zegt
Les 24 Bewust van groepsdruk
Les 25 Relativeren
Thema 6 | Jezelf blijven ontwikkelen
Les 26 Blijven ontwikkelen
Les 27 Dromen, idealen en doelen
Les 28 Lef om het te proberen
Les 29 Hoe breed is jouw horizon?
Les 30 Terugblik & jaarafsluiting

VMBO leerjaar 4
Thema 1 | Wie ben ik?
Les 1 Wie ben ik?
Les 2 Wat wil ik bereiken?
Les 3 Hoe ga ik dat bereiken?
Thema 2 | Gezond denken, gezond zijn
Les 4 In beweging
Les 5 Wilskracht en doelen
Les 6 Omgaan met stress
Thema 3 | Hoe zorg ik voor mijzelf?
Les 7 Talentontwikkeling
Les 8 Omgaan met faalangst
Les 9 Omgaan met trots
Les 10 Omgaan met teleurstellin

Thema 4 | Hoe ga ik om met anderen?
Les 11 Gedragscode nu?
Les 12 Geduld is een schone zaak
Les 13 Vergeven
Les 14 Leren discussiëren
Les 15 Liefde en seksualiteit: over de grens?
Thema 5 | Eerlijk tegenover mezelf
en anderen
Les 16 Onbevooroordeeld en
ruimdenkend?
Les 17 Tussentijds evalueren
Les 18 De kracht van hulp vragen
Thema 6 | Jezelf blijven ontwikkelen
Les 19 Invloed op problemen?
Les 20 Zelfbeeld en doelen
Les 21 Presenteer jezelf
Les 22 Jaarafsluiting & presentaties
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©2015 Stichting Yorneo (i.s.m. Positive Action). Wie ben ik?

eerlijk naar
jezelf, eerlijk
naa
r de ander

©2015 Stichting Yorneo (i.s.m. Positive Action). Eerlijk naar jezelf, eerlijk naar de ander.

Posters bij de zes thema’s
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©2015 Stichting Yorneo (i.s.m. Positive Action). Alles wat je bent.

online?

©2015 Stichting Yorneo (i.s.m. Positive Action). Wie ben jij online?

©2015 Stichting Yorneo (i.s.m. Positive Action). Respect voor elkaar.

©2015 Stichting Yorneo (i.s.m. Positive Action). Gebruik je talent.

Versterken wat goed werkt
Leren & Leven verbindt datgene wat al goed werkt binnen de school
en vult aan en versterkt waar dat kan.

JIJ KIEST!

Wanneer je positief denkt
en doet, voel je je goed
over jezelf. Er is altijd een

positieve manier
om iets te doen
© Stichting Leren & Leven | Positive Action

JIJ KIEST!

Je krijgt een positief
gevoel over jezelf
wanneer je positief
denkt en doet

Je krijgt een negatief
gevoel over jezelf
wanneer je negatief
denkt en doet

© Stichting Leren & Leven | Positive Action

Voorbeeld basisposters

Stimuleren van samenwerking
Een belangrijk deel van de werkwijze is het stimuleren van samenwerking tussen school,
leerlingen, ouders, (maatschappelijke) stage en waar mogelijk buurt. Samenwerking levert
een positieve bijdrage aan de prestaties van de school en de schoolloopbaan van de
leerlingen.

‘Ik heb meer handvatten om contact te maken met de leerlingen.’
Docent vmbo
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Schema doorgaande leerlijn

Specifieke aanvullingen
Op elke school kan op enig moment meer nodig zijn dan werken vanuit een goede basis.
Bijvoorbeeld omdat er gepest wordt of omdat er conflicten spelen. Voor dergelijke
situaties zijn er aanvullende pakketten beschikbaar rondom thema’s als pesten, verslaving,
mediation en conflicthantering. Er is ook materiaal beschikbaar voor professionals binnen
de interne zorgstructuur van de school.

Doorgaande leerlijn
Leren & Leven biedt een doorgaande leerlijn van kinderopvang en primair onderwijs tot
het voortgezet onderwijs en mbo en kan op deze manier bijdragen aan een goede overgang
tussen onderwijssectoren.
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Voorbeelden uit de activiteitenlogboeken van vmbo 1 en vmbo 2
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Starten
De wensen en de doelstellingen van de school zijn leidend bij de implementatie. Gaan
werken met de aanpak of met de programma’s van Leren & Leven is altijd maatwerk.
Verschillende opties zijn bijvoorbeeld een aantal docenten te trainen en ervaring op te
laten doen en daarna te verbreden, te starten binnen één team of jaarlaag of te starten
met de hele school.

Leren & Leven
Leren & Leven is een stichting zonder winstoogmerk die eraan wil bijdragen dat jongeren
met zelfvertrouwen en zelfbewustzijn de eigen mogelijkheden ontdekken en ontwikkelen.
Wij werken hierbij graag samen met professionals uit het onderwijs die trainingen willen
verzorgen om de aanpak in de eigen regio te implementeren.
Bent u nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden van Positive Action voor uw school?
We denken graag met u mee! Onze contactgegevens zijn hiernaast opgenomen.
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Contactgegevens Stichting Leren & Leven
telefoon 06 - 53 27 06 98
email info@lerenenleven. nl
bezoekadres Assendorperdijk 4, 8012 E H Z wolle
postadres Assendorperst raat 29, 8012 DE Z wolle

Meer informatie vindt u op:
w w w.lerenenleven. nl

Colofon
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