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Alles wat je bent
Het onderwijs speelt een belangrijke rol bij het ondersteunen en
uitdagen van de unieke talenten van alle kinderen. Het gaat daarbij
niet alleen om goede leerprestaties, maar om ‘alles wat je bent’.
Leren & Leven is een aanpak die hierbij kan ondersteunen en richt
zich op het vergroten van zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en het
geloof in eigen kunnen.

Klimaat én een ondersteunend lesprogramma
Leren & Leven heeft een aanpak om te investeren in een sitmulerend en
positief klimaat én een ondersteunend lesprogramma in een doorgaande
leerlijn van kinderopvang, primair onderwijs en speciaal onderwijs tot en
met het mbo. De implementatie leidt aantoonbaar tot een leeromgeving waarin
kinderen meer zichzelf durven en kunnen zijn, de ruimte krijgen om te kijken naar
hun talenten én hun uitdagingen en leren samenwerken en samenleven met anderen.

Leren & Leven
• versterkt de intrinsieke motivatie van kinderen voor positief gedrag;
• richt zich zowel op de fysieke, intellectuele, sociale als emotionele ontwikkeling van
een kind;
• stimuleert de dialoog op verschillende niveaus (binnen het schoolteam, tussen
leerlingen onderling, tussen leerlingen en leerkrachten);
• ondersteunt de samenwerking met en tussen belangrijke leefmilieus van kinderen;
• is gericht op talentontwikkeling van alle kinderen;
• is bewezen effectief met een positief effect op zowel het gedrag als de leerresultaten,
ook op de langere termijn.
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Intrinsieke motivatie
Leren & Leven werkt vanuit de overtuiging dat elk kind 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. Kinderen leren op een speelse manier
dat ze gedachten en emoties hebben en hoe deze gedachten en emoties invloed hebben
op (de keuzes die ze maken in) wat ze doen. En dat wat ze doen weer invloed heeft
op het gevoel dat ze (over zichzelf) hebben en op de (relaties met) mensen om hen
heen. Zo richt de aanpak zich op het ontwikkelen van zelfvertrouwen en zelfbewustzijn.
Een goed gevoel over jezelf is een beloning die van binnenuit komt en de intrinsieke
motivatie voor positief gedrag.

Brede ontwikkeling
Leerlingen hebben kennis en vaardigheden nodig om deel te kunnen nemen aan de
complexe (kennis)samenleving, zowel autonoom en zelfstandig als in verbondenheid met
anderen. Het gaat daarbij om vaardigheden als creatief denken, verantwoordelijkheid
nemen, eigen keuzes maken en daarvoor op durven komen, keuzes van anderen
respecteren, samenwerken, nieuwe ervaringen durven aangaan, het vermogen problemen
op te lossen en het leren omgaan met tegenslagen. Ook wel de 21st Century Skills
genoemd. Leren & Leven biedt een curriculum van lessen waarmee deze vaardigheden
methodisch en leeftijdsspecifiek aan bod komen.
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Bewezen effectiviteit
Leren & Leven werkt met Positive Action. In Amerika, waar het programma oorspronkelijk
is ontwikkeld, is het door meer dan 15.000 organisaties ingezet en is er veel onderzoek
gedaan naar de opbrengsten. Zie ook een aantal resultaten in onderstaande tabel.

Primair onderwijs

verbetering/afname

Schoolklimaat
Welbevinden leerlingen
Rekenen
Lezen		
Ouderbetrokkenheid
Pesten

+
+
+
+
+
-

15%
25%
51%
21%
11%
41%

Op grond van deze resultaten heeft Positive Action in de
Verenigde Staten de hoogste graad van wetenschappelijke
erkenning gekregen als ‘evidence-based programma’. Het heeft
in de ‘Bleuprint’ de status van model programma en wordt
erkend als ‘school reform program’.
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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 tegenover mijzelf
en anderen

Thema 3

Hoe zorg ik
voor mijzelf?
Thema 4

Hoe ga ik om
met anderen?

6

De zes thema’s die in elk leerjaar terugkomen in interactieve,
korte lessen:
Thema 1 Wie ben ik? Leerlingen leren dat hoe zij over zichzelf denken van grote

Thema 2

Thema 3
Thema 4

Thema 5

Thema 6

invloed is op hoe ze zich voelen (over zichzelf) en dat anderen, zoals familie
en vrienden, hier ook invloed op hebben. Ze leren niet alleen dat hun
zelfbeeld erg bepalend is voor hoe ze in het leven staan, maar ook dat ze zelf
invloed hebben op hun zelfbeeld door wat ze denken en doen.
Gezond denken en gezond zijn Tijdens de activiteiten en lessen wordt
aandacht gegeven aan het belang van een gezonde levensstijl voor lichaam
en geest. Er is aandacht voor onderwerpen als gezonde voeding, lichaamsbeweging en slaap. Maar bijvoorbeeld ook voor nieuwsgierigheid en voor de
werking van het brein.
Hoe zorg ik voor mijzelf? Binnen dit thema krijgen kinderen meer inzicht in
het eigen gedrag en de gevolgen van de keuzes die ze (kunnen) maken ten
aanzien van onderwerpen als tijd, geld, energie en gedrag.
Hoe ga ik om met anderen? ‘Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt
worden’ is het uitgangspunt binnen dit thema. Kinderen bespreken en oefenen met elkaar wat zij belangrijk vinden in het omgaan met elkaar en hoe ze
elkaar kunnen ondersteunen om zich aan de gemaakte afspraken te houden.
De lessen gaan over onderwerpen als vriendelijkheid, invoelingsvermogen,
samenwerken, positieve communicatie, social media en respect voor iedereen,
ongeacht afkomst, cultuur of geloofsovertuiging.
Eerlijk tegenover mezelf en anderen Het is nog niet altijd gemakkelijk
om eerlijk tegen jezelf en anderen te zijn. Toch is dit belangrijk voor het
bereiken van de doelstelling het beste uit jezelf te halen. Onderwerpen als
vergissingen en fouten toegeven, groepsdruk en verantwoordelijkheid nemen
komen in dit thema aan de orde.
Jezelf blijven ontwikkelen Er is aandacht voor geloven in eigen kunnen
en eigen mogelijkheden, voor het onderzoeken en uitproberen van nieuwe
dingen op een verstandige manier, voor het omzetten van bedreigingen in
kansen en de moed hebben om het te proberen. Leerlingen denken na over
hun dromen en idealen en oefenen met het stellen van doelen.
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groep 1 | thema 1 wie ben ik? | les 4

datum

.................................

mijn naam

oehoe

22

3
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Groep 1 Thema 1

groep
g
r o e p 1 | thema
a 1 wie ben ik? | les 6

datum
da
a tum
m

.................................
............
........................

Les 2 Dit ben ik

ik denk...

Achtergrondinformatie
Je zelfbeeld komt voort uit hoe je over jezelf denkt, wat je doet en hoe je je voelt over jezelf. Ieder
mens wil zich graag goed voelen over zichzelf. Dat is een basisbehoefte. Positief denken, doen en
voelen hebben een positief, gezond zelfbeeld tot gevolg.
In deze les verkennen de leerlingen hun zelfbeeld, bestaande uit uiterlijke kenmerken én nietuiterlijke kenmerken (bijvoorbeeld wat je denkt, wat je doet, hoe je je voelt). Ze ontdekken dat
iedereen anders is. Iedereen ziet er anders uit, maar iedereen denkt en doet ook andere dingen.

Lesdoelen


De leerling begrijpt dat hij
niet alleen is wie hij is door
zijn uiterlijke kenmerken,
maar ook door wat hij denkt

Lesverloop
Vooraf: gekoppeld aan deze les zijn er twee activiteiten
waarmee kinderen deze les of deze week mee bezig
kunnen gaan. Deze activiteiten worden deze les
geïntroduceerd.

en doet en door hoe hij zich
voelt.


De leerling ziet in dat
iedereen anders is.

Materialen


Kleurpotloden



Zwarte, dunne stift



Verkleedkleren



Handpoppen Polletje en
Piekje



Illustratie ‘Polletje en Piekje
in het bos’



Logboek

Polletje en Piekje: Wie ben jij? (10 minuten)
Maak met de leerlingen een grote kring. Zet Polletje en
Piekje op uw handen. Op de achtergrond is de illustratie
“Polletje en Piekje in het bos” op het digibord te zien.
Polletje: Daar zijn we weer!
Piekje: Weet je, Polletje. De kinderen weten wel wie wij
zijn. Toch, kinderen?
Laat de leerlingen reageren. Herhaal zo nodig de namen
van de egels.

remmel
5

Maar, wij weten niet hoe deze kinderen allemaal heten!
Polletje: Dat is waar. We zullen het ze vragen.
Laat Polletje en Piekje aan alle leerlingen om beurten

23

vragen hoe ze heten.

4

Voorbeeldmateriaal groep 1/2. Voor elke groep zijn er handleidingen en activiteitenlogboeken beschikbaar.

Lesmaterialen; interactief en digitaal
Elk thema bevat ongeveer tien korte, interactieve lessen per groep. Leerkrachten
beschikken over een handleiding en een digitale omgeving waarin lessen en
PowerPointpresentaties zijn opgenomen en links naar ondersteunende video’s en
aanvullende tips worden gegeven. De leerlingen werken in een logboek.

De praktijk als ontwikkelplatform
Vanuit de bewezen effectieve basis vindt doorontwikkeling plaats aan de hand van de
ervaringen uit de praktijk. De lessen kunnen van feedback worden voorzien en men kan
tips noteren voor collega’s. Zodoende heeft de gebruiker invloed op de doorontwikkeling
van het materiaal.
9
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1

2

3

teken een kort stripverhaal. op plaatje 1 zie je een stripfiguur die nadenkt.
op plaatje 2 gaat het stripfiguur iets doen.
op plaatje 3 zie je hoe de stripfiguur zich voelt na het uitvoeren van zijn actie.

groep 3 | thema 1 Wie ben ik? | les 6

stripverhaal
datum
atu
um

3
.................................
................
..................

groep
g
r o e p 3 | thema 2 gezond denken en gezond zijn | les 6

mijn schatkist

.................................

hier
h
ier ben ik nieuwsgierig naar

datum
atu
um

.................................
................
..................

iik
k voel
vo liefde voor...

datum

.................................

miki heeft een eigen zaag gekregen
om blokken ijs mee te kunnen zagen.
hij is er heel voorzichtig mee!
knoet kan niet zonder zijn sjaal.
die heeft hij hard nodig om warm te blijven.

datum

jjij
ij bent vast en zeker een nieuwsgierig persoon!
over wi
over
wie en over wat wil jij graag meer weten?

groep
g
r o e p 3 | thema 3 Hoe zorg ik voor mijzelf? | les 6

groep 3 | thema 3 hoe zorg ik voor mijzelf? | les 4

ik ben
ben n
nieuwsgierig naar deze persoon:

nieuwsgierig naar deze plaats:
ik ben
ben n

wat zijn jouw schatten? teken er drie in de schatkist.

ik ben
ben n
nieuwsgierig naar dit dier:

ik ben
ben n
nieuwsgierig naar deze sport of hobby:
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Voorbeeld complimentkaart

9

Voorbeeld basisposters

Wat vinden de leerlingen ervan?
Door de actieve werkvormen, de variatie in opdrachten en de aantrekkelijke vormgeving
vervelen de lessen nooit. De kinderen zijn enthousiast en betrokken. De illustraties in
deze folder geven een indruk van het beschikbare materiaal. Bovenstaande spreads laten
voorbeelden zien uit het logboek van groep3.
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groep 8 | thema 3 Wie ben ik? | les 4

groep 8 | thema 1 Wie ben ik? | les 2

Zo zie ik mezelf

Geld van Sterre

• Schrijf in het schema hieronder vijf dingen over jezelf die bij jou horen.
en.
• Als je dit positief vindt, zet je er een groen vinkje achter in de kolom ‘P
‘Positief’
Positief’.
• Als je dit negatief vindt, zet je er een rood vinkje achter in de kolom ‘Negatief’
Ne
egatief’.

Als je wilt leren om op een goede manier met je geld om te gaan, dan is het
mssten),
verstandig om op een rijtje te zetten hoeveel geld je hebt/krijgt (inkomsten),
hoeveel geld je wilt besteden en waaraan je je geld wilt besteden (uitgaven).
ga
aven).

Meer weten? Wij komen graag met u in contact:

Sterre wil graag verstandig omgaan met haar geld. Ze heeft jouw hulp daarbij
arbij
d oktober.
nodig. Geef Sterre advies over hoe zij haar geld kan besteden in de maand

T 0 5 9 2 - 3 6 7 9 2 5 of 0 6 - 5 3 2 7 0 6 9 8

Zo zie ik mezelf

Positief

email i nfo @ l e re ne nl e v e n. nl

Negatief
egatief

Wat je moet weten

• Op dit moment heeft Sterre nog € 1,50 in haar spaarpot.
• Sterre krijgt per week € 2,50 zakgeld.
• Op 15 oktober is zij jarig. Van haar opa en oma krijgt ze altijd € 25 eu
euro
uro voor
haar verjaardag.
deautje
• Op 2 november is Sterres zusje jarig. Sterre koopt voor haar een cadeautje
van ongeveer 3 euro.
ellf wil
• Sterre heeft een lijstje gemaakt met dingen die zij graag voor zichzelf
kopen. Haar wensen zie je hieronder.
• De maand oktober heeft vijf weken.

1. Ik

Meer informatie vindt u op:

2. Ik

w w w. l e re ne nl e v e n. nl

3. Ik

w w w. p o s i t i ve a c t io n. nl

4. Ik
5. Ik

Wensen van Sterre

Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk die eraan wil bijdragen dat jongeren
zelfvertrouwen en zelfbewustzijn de eigen mogelijkheden ontdekken en ontwikk
We werken hierbij graag samen met professionals uit het onderwijs die traininge
€0,7
75
verzorgen om het programma in de eigen regio te implementeren.

Aantekeningen

€0

€10,-

,50

,,

€25

Colofon
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‘Je bent met een groepsproces bezig waarbij alle
kinderen zich betrokken voelen’
– Leerkracht groep 8

Nederlandse vertaling en bewerkingen zijn eigendom van Stichting Leren & Leven.
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Plan
P
lan voo
voor Sterre

Hoeveel
Hoe
eveel g
geld heeft Sterre eind oktober als zij helemaal niets zou besteden?
...........
€ ...
..........
Hoeveel
geld geeft Sterre uit aan verplichte dingen?
Hoe
eveel g
...........
€ ...
..........
Watt zou S
Sterre kunnen kopen voor zichzelf? Geef jouw advies. Reken uit hoeveel
nodig heeft.
geld
d ze daarvoor
da
Sterre
koopt voor zichzelf:
Ster
rre koo

hiervoor €........... nodig.
Ze heeft
heeft h
H
eeft Sterre
Ster aan het eind van de maand nog geld
Heeft
o
ver om te
t sparen? Schrijf het bedrag in de spaarpot.
over

€ ...........

Ster
rre zou graag meer geld hebben. Bedenk voor haar drie manieren om wat
Sterre
extra
extr
ra geld te verdienen.
1.
2.
3.
Stell dat h
het Sterre lukt om met deze manieren wat extra geld bij elkaar te
krijgen.
lukt het haar zelfs om na een paar maanden al het keyboard
krijg
gen. Misschien
M
te ku
kunnen kopen! Hoe zou Sterre zich dan voelen?

33
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Versterken wat goed werkt
Veel scholen hebben al middelen ingezet voor een positief leer- en leefklimaat. Leren &
Leven sluit hierbij aan en is een aanvulling op datgene wat al goed werkt binnen de
school (Bijvoorbeeld op programma’s als School Wide Positive Behavior Support en
De Vreedzame School.)
Samen sta je sterker en kun je meer bereiken. Leren & Leven levert tools voor het
stimuleren van samenwerking tussen verschillende leefmilieus van kinderen, zoals school,
ouders, voorschoolse voorziening, bso en waar mogelijk de buurt. Deze samenwerking
levert een positieve bijdrage aan de kwaliteit van de school en de ontwikkeling en
schoolloopbaan van de leerlingen. Ook in de samenwerking met de zorg (zowel intern als
extern) is Leren & Leven door haar methodische opbouw een verbindende factor.
13

(On)eerlijkheid herkennen

Boos vanbinnen en boos vanbuiten

Omgaan met pesten

Hoe zie ik mijzelf?

Positieve en

Van je familie moet je het

Leef je in én leef je uit!
Haalbare doelen
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‘Een aantal onderwerpen van de lessen
voor groep 7 en groep 8’

Gedragscode online

Frustratie of uitdaging?

n negatieve groepsdruk
Verleg je grenzen!

t hebben!

Een positief klimaat in en om de school
Naast het curriculum met lessen is er voor elk leerjaar een startmodule beschikbaar met
een activiteitencarrousel waarmee de leerkrachten kunnen investeren in positieve groepsvorming. Andere onderdelen van de startmodule zijn de uitgewerkte activiteiten voor het
vergroten van de ouderbetrokkenheid en werkvormen voor positieve acties voor de hele
school.
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‘Kinderen leren nadenken over zichzelf’
– Leerkracht groep 6/7

Schema doorgaande leerlijn

Doorgaande leerlijn
Leren & Leven biedt een doorgaande leerlijn van kinderopvang en primair onderwijs tot
voortgezet onderwijs en mbo. Het programma draagt op deze manier bij aan een soepele
overgang tussen onderwijssectoren en is bij uitstek geschikt voor bijvoorbeeld een brede
school of integraal kindcentrum (IKC).

Specifieke aanvullingen
Op elke school kan op een situatie ontstaan waarin meer nodig is dan alleen werken vanuit
een goede basis. Bijvoorbeeld omdat er gepest wordt of omdat er conflicten spelen. Voor
extra ondersteuning zijn er aanvullende pakketten ontwikkeld rondom thema’s als pesten,
leerlingmediation en conflicthantering.
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Starten
Een school of integraal kindcentrum kan ervoor kiezen klein te beginnen door bijvoorbeeld
eerst met een aantal leerkrachten te starten met de lessen om ervaring op te doen. Er
kan ook voor gekozen worden om juist breder in te steken door het hele schoolteam of
IKC-team te trainen in de aanpak voor het realiseren van een stimulerende leeromgeving
voor kinderen.
De investering in tijd en geld die Leren & Leven vraagt, is afhankelijk van hoe uw school wil
starten. Wij geven u graag een opgave van de mogelijkheden en een prijsindicatie.
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Meer weten? Wij komen graag met u in contact:
T 0 6 - 53 27 06 98
Asse ndorperst raat 29
8 0 1 2 D E ZWOLLE
e-mail info@lerenenleven. n l
Meer informatie vindt u op:
w w w.lerenenleven. nl
w w w.posit iveac t ion. 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.

© 2018 Stichting Leren & Leven (Nederlandse vertaling en bewerkingen)
Ontwerp Martine Hoving | Hovaneden
De Intellectuele Eigendomsrechten op de oorspronkelijke Positive Action-methode berusten
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18

© april 2018 / 17•004

