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Motivatie is de motor achter persoonlijke ontwikkeling
Met de aanpak en de (les-)programma’s van Leren & Leven investeert u in de intrinsieke
motivatie van studenten om hun unieke talenten tot ontplooiing te brengen. Waarbij zij
zichzelf durven en kunnen zijn, durven te kijken naar hun talenten én hun uitdagingen en
leren samenwerken en samenleven met anderen. Een belangrijke focus is het versterken
van een positief leer- en leefklimaat. Als de sfeer op de opleiding goed is, iedereen er met
plezier komt, leert en werkt kunnen studenten zich optimaal ontwikkelen.
Onderzoek heeft meermalen aangetoond dat de aanpak en de (les-)programma’s een
positief effect hebben op zowel het gedrag als de studieresultaten van studenten (en op
het werkplezier van docenten). Ook op de langere termijn.

21st century skills en burgerschap
Om goed te kunnen functioneren in de huidige complexe (kennis)samenleving zijn naast
vakinhoudelijke kennis en kunde persoonlijke vaardigheden belangrijk. Het gaat daarbij
om 21st century skills als zelfmanagement, verantwoordelijkheid nemen, eigen keuzes
maken en daarvoor op durven komen, samenwerken, het vermogen problemen op te
lossen en om te gaan met tegenslagen. Door te investeren in deze vaardigheden verlaten
studenten de opleiding 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.

persoonlijke

ontwikkeling
fysiek, intellectueel, sociaal, emotioneel

Samenwerken

probleemoplossend vermogen
omgaan met tegenslagen

creativiteit

kritisch Denken, Doen & Voelen

zelfreflectie
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Basisfilosofie & Denken-Doen-Voelen cirkel
Leren & Leven vertrekt vanuit de overtuiging dat iedereen zich graag goed wil voelen over
zichzelf. De filosofie is: ‘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 die ervan uitgaat dat onze gedachten leiden tot
de dingen die we doen, de dingen die we doen tot hoe we ons voelen, en onze gevoelens
weer gedachten oproepen. Deze cirkel kan positief of negatief zijn. Studenten worden
zich bewust dat wat je denkt en wat je doet invloed heeft op het gevoel dat je over jezelf
hebt, op je zelfbeeld en op de (relaties met) mensen om je heen.
Leren & Leven richt zich op zelfvertrouwen en zelfbewustzijn en het geloof altijd een
keuze te hebben voor positief gedrag. Een goed gevoel over - positief gedrag van- jezelf
is een beloning die van binnenuit komt (intrinsieke motivatie).
4

Bewezen effectiviteit
De aanpak en het lesprogramma van Leren & Leven zijn gebaseerd op Positive Action.
In Amerika is Positive Action door meer dan 15.000 organisaties ingezet en is er veel
onderzoek gedaan naar de opbrengsten. Zie ook een aantal resultaten in de onderstaande
tabel. Op grond van deze resultaten, wordt het programma in de Verenigde Staten breed
erkend als ‘evidence-based programma’ waarmee goede resultaten worden gehaald voor
zowel het gedrag als de resultaten van studenten.

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.
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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
Thema 1 Wie ben ik? Studenten leren dat hoe zij zichzelf zien bepalend is voor hoe

Thema 2

Thema 3

Thema 4

Thema 5

Thema 6

ze zich voelen en dat ook anderen, zoals familie en vrienden hier invloed op
hebben. Ze worden zich bewust dat hun zelfbeeld erg bepalend is voor hoe ze
in het leven staan en dat ze zelf invloed kunnen uitoefenen op hun zelfbeeld
door wat ze denken en doen. Ook staan studenten stil bij het effect van hun
communicatie op anderen, welke keuzemogelijkheden ze hierin hebben en
wat het mogelijke gevolg is van deze keuzes voor henzelf en anderen.
Gezond denken en gezond zijn. Studenten worden zich (meer) bewust van
de eigen verantwoordelijkheid voor lichaam en geest. Competenties voor een
gezonde levensstijl komen aan de orde, waarbij aandacht is voor onderwerpen
als voeding, imago en jezelf presenteren, drugs en alcohol en verslavingsgedrag, lichaamsbeweging, slaap en de werking van het brein.
Hoe zorg ik voor mijzelf? In dit thema staan competenties voor zelfmanagement en zelfregulatie centraal. Er ontstaat bij studenten meer inzicht in het
eigen gedrag en de keuzes die ze maken, onder meer ten aanzien van tijd, geld,
energie en gedrag. 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. Studenten
spreken, op basis van dit uitgangspunt, aan het begin van het jaar af hoe zij
met elkaar om willen gaan het komende schooljaar (gedragscode). De lessen
binnen dit thema gaan over onderwerpen als vriendelijkheid, empathie,
samenwerken, positieve communicatie, social media en respect voor iedereen,
ongeacht afkomst, cultuur of geloofsovertuiging. Veel onderwerpen van de
burgerschapsagenda worden behandeld.
Eerlijk tegenover mezelf en anderen. Het is niet altijd gemakkelijk om
eerlijk tegen jezelf te zijn. De studenten leren het belang van eerlijk te zijn
naar zichzelf, naar anderen, en zich aan beloften te houden. Ook komen
onderwerpen als rechtvaardigheid en integriteit aan bod.
Jezelf blijven ontwikkelen. Wie een goed en realistisch beeld van zichzelf
heeft, weet wat hij/zij aan mogelijkheden heeft en waar nog uitdagingen
liggen. Er wordt geoefend met doelen stellen en het maken en evalueren van
plannen. Er is aandacht voor geloven in eigen kunnen en eigen mogelijkheden, voor het omzetten van bedreigingen in kansen en de moed hebben
om het te proberen. Ook komen onderwerpen als ‘je richten op je toekomst,
plannen maken, doelen stellen, evalueren en reflecteren’ aan bod.
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Posters bij de zes thema’s
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Startmodule
De zes thema’s komen in elk leerjaar aan de orde. Aan de start van elk jaar is het van
belang om te investeren in positieve groepsvorming. 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 positieve sfeer.

Overzicht lessen MBO leerjaar 1, 2 en 3
De onderwerpen (vaardigheden en competenties binnen de zes thema’s) voor het MBO
zijn verdeeld over drie leerjaren. Elk onderwerp wordt behandeld in twee korte lessen van
gemiddeld een half uur. Op de volgende pagina’s vindt u een overzicht van de lessen die
zijn opgenomen in de handleidingen en de digitale omgeving voor leerjaar 1, 2 en 3 van
het MBO.

‘Wat levert het op? Een betere sfeer in de klas en meer bewustwording!.’
– Student MBO, leerjaar 1
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MBO leerjaar 1
Thema 1
Les 1. Bewust kiezen voor denken
& doen
Les 2. Ik kies rood of groen
Les 3. Zelfbeeld & eigenschappen
Les 4. Invloed op je zelfbeeld
Thema 2
Les 5. Uitgeslapen
Les 6. Uitgerust en opgeladen
Les 7. Iets nieuws leren?
Les 8. Nieuwe dingen leren
Les 9. Middelengebruik deel 1
Les 10. Middelengebruik deel 2
Thema 3
Les 11. De tijd vliegt
Les 12. De hoogste tijd!
Les 13. Geldzaken
Les 14. Geldzaken in beeld
Les 15. Invloed op gedachten
Les 16. Op andere gedachten
10

Thema 4
Les 17. Gedragscode
Les 18. Respect werkt beter
Les 19. Project Respect
Les 20. Samenwerken
Les 21. Samen (v)aardig
Les 22. Social media
Les 23. Sociaal via media
Thema 5
Les 24. Eerlijkheid loont
Les 25. Eerlijk naar jezelf
Les 26. Integriteit en reputatie
Les 27. Zeggen wat je doet en
doen wat je zegt
Thema 6
Les 28. Dromen en idealen in beeld
Les 29. Wat wil je bereiken?
Les 30. Doelen stellen
Les 31. Persoonlijke doelen
Les 32. Doorzettingsvermogen
Les 33. Uitdaging? Houd vol!
Les 34. Jaarafsluiting

MBO leerjaar 2
Thema 1
Les 1. Overtuigingen en communicatie
Les 2. Communicatie in beeld
Thema 2
Les 3. Belang van gezond eten
Les 4. Weet wat je eet
Les 5. Presentatie & imago
Les 6. De eerste indruk
Les 7. Nieuwsgierigheid als kwaliteit
Les 8. Oprecht nieuwsgierig
Les 9. Omgaan met problemen
Les 10. Focus op oplossingen
Les 11. Verslaving deel 1
Les 12. Verslaving deel 2
Thema 3
Les 13. Talent
Les 14. Talent in beeld
Les 15. Actions speak louder
than words
Les 16. Denk voordat je doet

Thema 4
Les 17. Gedragscode - stand van zaken
Les 18. Empathie
Les 19. Luister en leef je in
Les 20. (Klant)vriendelijkheid
Les 21. Vriendelijkheid
Les 22. Communicatie
Les 23. Alle gedrag is
communicatie
Thema 5
Les 24. Kwaliteit en uitdaging
Les 25. Kwaliteit, valkuil, allergie &
uitdaging
Les 26. Leren van fouten
Les 27. Erkennen van fouten
Thema 6
Les 28. Horizon verbreden I
Les 29. Horizon verbreden II
Les 30. Geloof 11
in eigen kunnen
Les 31. Je beste zelf
Les 32. Jaarafsluiting
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MBO leerjaar 3
Thema 1
Les 1. De kunst van feedback geven
Les 2. Positief over negatieve
feedback?
Les 3. Geluk en succes hebben
Les 4. Definitie van geluk & succes
Thema 2
Les 5. In beweging
Les 6. Beweging & balans
Les 7. Creativiteit deel 1
Les 8. Creativiteit deel 2
Les 9. Verslaving deel 1
Les 10. Verslaving deel 2
Thema 3
Les 11. Executieve functies
Les 12. Rustig nadenken over
studievaardigheden
Les 13. Omgaan met stress
Les 14. Omgaan met stress en energie
Les 15. Spullen op orde
Les 16. Focus op bezittingen?
Les 17. Omgaan met emoties
Les 18. Stop Denk Doe Voel
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Thema 4
Les 19. Gedragscode - Stand van zaken
Les 20. Liefde en lust
Les 21. Waarderen van verschillen
Les 22. Eerlijkheid & rechtvaardigheid
Les 23. Fair play
Thema 5
Les 24. Mijn waarheid, jouw waarheid
Les 25. Open en eerlijk
Les 26. Communiceren over emoties
Les 27. Emoties (h)erkennen
Thema 6
Les 28. Lef om het te proberen
Les 29. De uitdaging aangaan
Les 30. Van probleem naar kans
Les 31. Gericht op mogelijkheden
Les 32. Invloed op geluk en succes
Les 33. De balans opmaken
Les 34. Jaarafsluiting

Entree opleiding
Voor de entreeopleiding is een specifiek
aanbod ontwikkeld. De lessen sluiten aan
bij de kwalificatie-eisen van loopbaan &
burgerschap.

Entreeopleiding
Leren & Leven draagt bij aan een beter arbeidsperspectief
voor jongeren
Door verdringing op de arbeidsmarkt en de verminderende vraag naar laaggeschoolde
arbeid vraagt het veel van laaggeschoolde jongeren om zich ten opzichte van hoger
geschoolden op de huidige arbeidsmarkt te profileren. Waar liggen mogelijkheden voor
deze jongeren en hoe kunnen zij hun talenten inzetten en (meer) in hun kracht staan?
Zeker is dat alleen het aanleren van vaardigheden niet voldoende is. Leren & Leven
is, met de insteek op de intrinsieke motivatie voor positief gedrag, juist daarom ook
geschikt voor deze doelgroep. Door jongeren meer bewust te maken van de invloed
die zij hebben op de eigen gedachten en gedrag en het daaruit voortvloeiende gevoel
over zichzelf krijgen zij inzicht in welk gedrag tot welke uitkomsten voor henzelf
leidt. In de werkvormen die specifiek ontwikkeld zijn voor de entreeopleiding leren
studenten omgaan met elkaar (en met collega’s op hun werk/stage) maar bovenal leren
ze omgaan met zichzelf, zodat zij vanuit zelfbewustzijn, zelfkennis en zelfvertrouwen
positieve keuzes kunnen maken. Keuzes die leiden tot discipline, doorzettingsvermogen,
het nemen van initiatief en vergroting van de zelfstandigheid, zelfvertrouwen en
verantwoordelijkheidsgevoel en daarmee daadwerkelijk een bijdrage leveren aan een beter
arbeidsperspectief voor de studenten van de entreeopleiding.
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‘Leren & Leven heeft op onze locatie bewustwording
gebracht. Bewuster omgaan met elkaar in een klas,
binnen een opleiding maar vooral ook in één gebouw.
Het betreft niet alleen LOB’ers binnen een klas en
les. Studenten, managers, docenten, conciërges,
ondersteunende diensten, iedereen werkt mee aan het
programma Leren & Leven!.’
– Miranda Wolken, docent Sport & Bewegen, Drenthe College Emmen

POSITIVE
ACTION
Docentenhandleiding

MBO 1

Lesmaterialen Leren & Leven
Als aanvulling op de trainingen rondom het schoolklimaat zijn er per leerjaar ruim dertig
interactieve lessen beschikbaar rondom competenties voor succesvol leren en leven.
Dit lesmateriaal daagt studenten 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.
Hoe zou je in een dergelijke situatie handelen? Wat denk je? Wat doe je? Wat zou het
effect zijn op jezelf en op de mensen om je heen?
De lessen hebben een positieve invloed op de sfeer in de klas en de opleiding. Het effect
is dat studenten meer betrokken raken bij elkaar en zich meer gehoord en gezien voelen.
De docenten rapporteren een beter contact met de klassen en een toename van het
werkplezier.

Voorbeeldlessen
Op de website van Leren & Leven kunt u voorbeeldlessen inzien.
15

JIJ KIEST!

JIJ KIEST!

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

positieve manier
om iets te doen

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

© Stichting Leren & Leven | Positive Action
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Voorbeeld basisposters

Versterken wat goed werkt
Leren & Leven verbindt datgene wat al goed werkt binnen de opleiding
en vult aan en versterkt waar dat kan.
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Je krijgt een negatief
gevoel over jezelf
wanneer je negatief
denkt en doet

Stimuleren van samenwerking
Een belangrijk deel van de aanpak en werkwijze bestaat uit het stimuleren van de
samenwerking tussen onder meer opleiding, studenten, ouder(s)/verzorger(s), stage
en/of werk en waar mogelijk buurt. Samenwerking levert een positieve bijdrage aan de
prestaties van de opleiding en de school- en werkloopbaan van de studenten. Denk hierbij
aan studieresultaten, aanwezigheid, werkhouding en gedrag.

Interactief en digitaal
In de digitale omgeving is het lesmateriaal opgenomen met ondersteunende PowerPoint
presentaties bij elke les. In de presentaties zijn video’s bij de lessen opgenomen en
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.
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Schema doorgaande leerlijn

Doorgaande leerlijn
Starten biedt voor zowel het schoolbrede klimaatprogramma als het lesprogramma een
doorgaande leerlijn van kinderopvang en primair onderwijs tot het voortgezet onderwijs
en MBO. De aanpak en de (les-)programma’s dragen op deze manier bij aan een goede
overgang tussen onderwijssectoren.

Specifieke aanvullingen
Op elke school kan er op enig moment meer nodig zijn dan alleen het werken vanuit een
goede basis. Bijvoorbeeld omdat er gepest wordt of omdat er conflicten spelen. Voor
dergelijke situaties zijn er vanuit dezelfde didactiek aanvullende pakketten ontwikkeld
rondom thema’s als pesten, mediation, conflicthantering en verslaving. Ook voor
professionals binnen de interne zorgstructuur van de school zijn methodische werkvormen
ontwikkeld.

Starten
De doelstellingen van de opleiding/school zijn leidend bij de implementatie. Dit betekent
dat het gaan werken met de aanpak en/of de (les-)programma’s altijd maatwerk is. U kunt
ervoor kiezen eerst een aantal docenten te trainen en hen ervaring te laten opdoen met
het lesmateriaal. U kunt er ook voor kiezen hele teams of afdelingen eerst te trainen in de
aanpak rondom het klimaat.
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Contact
Bent u nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden voor uw school?
Wij komen graag met u in contact.

T 0 6 - 53 27 06 98
email info@lerenenleven. nl
Meer informatie vindt u op:
w w w.lerenenleven. nl

Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk die eraan wil bijdragen dat jongeren met
zelfvertrouwen en zelfbewustzijn de eigen mogelijkheden ontdekken en ontwikkelen.
We werken hierbij graag samen met professionals uit het onderwijs die trainingen willen
verzorgen om het programma in de eigen regio te implementeren.
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