
Dé weerbaarheids-
training die jongeren

uitdaagt tot een 
verantwoorde leefstijl! 



 
LEV2live 
Jongeren leven in een wereld waar 
veel op hen af komt. Hoe vinden 
ze op een goede manier hun weg? 
LEV2live is een weerbaarheids-
programma dat jonge mensen uit-
daagt om na te denken over wie 
ze zijn, waar ze voor staan en waar 
ze naartoe willen. Het laat jonge-
ren ervaren dat ze kostbaar zijn, 
en anderen ook! Vanuit die over-
tuiging ontdekken ze waardevol-
le principes en praktische tips op 
terreinen als media, gamen, ver-
slaving, pesten en seksualiteit. 

De tweedaagse training is ge-
schreven voor een groep jon ge-
ren vanaf 11 jaar. Dit kan een 
klas op school zijn, een jeugd-
groep van een kerk of jongeren 
binnen een club of vereniging. 
LEV! sluit aan bij de belevings-
wereld van jongeren en biedt 
handvatten om een verant-
woorde leefstijl te ontwikkelen.  

Wat betekent LEV!?
Lev is het Hebreeuwse woord voor: 
hart. Daarnaast staat het voor: die 
gene die je werkelijk bent, je echte ‘ik’. 
LEV! wil jongeren laten ontdek-
ken wie ze werkelijk zijn, zodat ze 
op een goede en zorgvuldige ma-
nier met zichzelf omgaan. LEV! spreek 
je uit als ‘lef!’, wat in het Nederlands 
‘moed’ en ‘durf’ betekent. Het vraagt 
lef om goede keuzes te maken.  

‘We hebben geleerd hoe je voor 
jezelf op moet komen.’

‘Ik weet nu dat ik 
waardevol ben.’

Quotes docenten
• ‘ De leerlingen spreken er 

zelfs buiten schooltijd 
over.’

• ‘ Een boeiend programma 
dat ze opbouwt en bruik-
bare handvatten geeft.’

• ’ De afwisseling en werk-
vormen waren erg sterk.’

‘Dit waren de twee leukste 
schooldagen van het jaar!’



Vaste thema’s

1.  Jij  
Je bent uniek en waardevol

2.  Jij & je doel 
Weet waar je voor gaat

3.  Jij & de ander 
Wees (media)wijs

4.  Jij & risicogedrag 
Kies veilige grenzen

5.  Jij & seksualiteit* 
Wees zorgvuldig met jezelf  
en de ander

6.  Jij & herstel 
Leef met lef!

     *  In het basisonderwijs heet dit thema:  Jij & verkering. 

Methodiek
LEV! prikkelt jongeren om een  
eigen mening te vormen. Onder 
leiding van deskundige trai-
ners ontdekken ze belangrijke 
principes door middel van uit-
dagende werkvormen, filmpjes, 
denktriggers, confronterende si-
tuaties, stellingen en rollenspel-
len. Bovendien leren ze vaar-
digheden die hen helpen om 
verantwoorde keuzes te maken 
en problemen te voorkomen.  
Een vast onderdeel van het pro-
gramma is een ouderavond voor 
de opvoeders van de jongeren.  

Programma
LEV2live heeft vaste onderwer-
pen die de basis van het program-
ma vormen. Daarnaast bieden we  
keuzeonderdelen waarmee we 
dieper ingaan op bepaalde 
thema’s, zoals pesten, gamen, 
verslaving, zelfbeeld of me-
dia. Pornografie of eetproble-
men kunnen ook aan de orde 
komen. Alle onderdelen slui-
ten aan bij de jongeren: hun be-
hoeften, vragen en situatie. 

LEV! leerlijn
Het basisprogramma van LEV! 
is als leerlijn uit te breiden met 
verschillende vervolgmodules, 
geschreven voor de leeftijd 14 
t/m 18 jaar. Op onze website 
vindt u het uitgebreide aanbod. 

Geef zelf les
Wilt u zelf LEV! geven aan jon-
geren op uw school of in uw 
kerk? Dat kan! U kunt de oplei-
ding tot LEV!-basistrainer vol-
gen waarna u zelf met het LEV!-
basisprogramma aan de slag 
kunt. Daarnaast zijn er verschil-
lende vervolgopleidingen, waar-
mee u zich verder kunt specialise-
ren. Interesse? Neem contact met 
ons op. Wij zijn u graag van dienst. 



Contact
Wilt u LEV! aanvragen of vrijblij-
vend wat meer informatie ont-
vangen? Neem dan contact op 
via 078-6114858 of mail naar: 
planning@chris.nl. We maken 
graag een vrijblijvende afspraak 
over de mogelijkheden. Op onze 
website is ook meer informa-
tie te vinden: www.lev2live.nl.  

Over Chris
Chris biedt kinderen en jongeren 
een luisterend oor, bemoediging 
en advies via onder meer chat 
en e-coaching. Daarnaast verzor-
gen we trainingen, voorlichtin-
gen en coaching op maat, op ba-
sis van onze deskundigheid op 
het gebied van (pastorale) zorg 
en preventie. Voor jonge mensen, 
maar ook voor hun opvoeders. 

Postbus 91  
3990 DB  Houten  
[t] 078 611 48 58

www.chris.nl  
www.lev2live.nl 
planning@chris.nl


