
 

  

Stichting Chris en Voorkom 

Draaiboek LEV2go 
 

Alise Vleesenbeek 
1-1-2018 



Draaiboek LEV2go 2018 

1 
 

 

Werkvorm Soort werkvorm Doelstelling Materiaal Duur  
90 min 

Voorbereiding  Klaarzetten    

Opening     

1.1 Welkom 
en Voorstellen 

Instructievorm 
(presentatie) 
 

De jongeren kennen de namen van de 
trainers en maken kennis met de 
stichting Chris en Voorkom! 
 

A4-tjes 5 min 

1.2 Hoepelspel 
met touw 

spelvorm De jongeren weten dat dat iedereen 
mee moet doen als je een gezamenlijk 
doel hebt. 

2x touw 
Stopwatch 

10 min 

Thema 1  Jij en respect 

1.3Filmpje 
groter worden 
(Lotte) 
 

Het 
onderwijsleerge
sprek 

De jongeren weten dat gedrag wordt 
bepaald door de lichamelijke, 
emotionele, geestelijke(cognitieve) en 
sociale ontwikkeling. 

Internetverbi
nding 
Link filmpje 

 10 min 

1.4 Hart LEV! Instructievorm 
(presentatie) 
 

De jongeren weten wat bij het uiterlijk 
en wat bij het innerlijk van een mens 
hoort. 

 5 min 

1.5 I Like 
Collectief 
geheugen 

Interactievorm De jongeren maken keuzes met 
betrekking tot dat wat zij 
belangrijk/waardevol vinden. 
 

afbeeldingen  
werkboek 

10 min 

1.6 
Gebruiksaanw
ijzing 

Opdrachtsvorm De jongeren ontwikkelen hun zelfbeeld. werkboek 
 

10 min 

1.7 Lettersoep Spelvorm Jongeren weten dat zij waardevol zijn en 
welke rol/plaats zij in de groep innemen. 

letters 10 min 

1.8 I can Opdrachtsvorm De jongeren ontwikkelen hun zelfbeeld 
en ontdekken welke vaardigheden ze 
hebben. 

vaardigheids
kaartjes 

10 min 

1.9  
Gezond 
zelfbeeld 

Instructievorm De jongeren weten wat een gezond 
zelfbeeld is en weet hoe deze zich 
ontwikkeld. 

Bord en pen 5 min 

1.10 Woorden 
hebben kracht 

Spelvorm 
Onderwijsleerge
sprek 

De jongeren ontdekken het effect van 
woorden zowel online als offline. 

2 verftubes   5 min 

1.11 You are Instructievorm De jongeren krijgen inzicht in hoe 
anderen hen zien en omschrijven. 

werkboek 5 min 

1.12 Valuable onderwijsleerge
sprek 

Jongeren ontdekken dat hun waarde 
vast ligt. 

geldbriefje 5 min 

1.12 Reminder   De jongeren weten wat de samenvatting 

van het besproken thema is  
werkboek   
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Thema 2  Jij en je ambitie 

Werkvorm Soort 
werkvorm 

Doelstelling Materiaal Duur  
90 min 

2.1 
Krachtmeting / 
Muurzitten
  

spelvorm Jongeren weten dat wilskracht (karakter) 
meewerkt bij het halen van een doel. 

Muur  
Werkboek 
Stopwatch 

10 min 

2.2 Butterfly 
Circus 

Onderwijsl
eergesprek 

De jongeren weten dat het zelfbeeld 
invloed heeft op hun ontwikkeling in de 
toekomst.  

Internet 
Link filmpje 

20 min 

2.3 I pad Opdrachtsv
orm 

De jongeren weten dat je persoonlijkheid, 
vaardigheden en je persoonlijke ambitie, 
invloed hebben op het kiezen van een 
concreet doel. 

werkboek  10 min 

2.4 VIP-room Opdrachtsv
orm 

De jongeren weten mensen meehelpen 
hun persoonlijke ambitie te bereiken. 

werkboek  5 min 

2.5 Bergpad Spelvorm De jongeren weten dat een keuze voor het 
trekken van grenzen gevolgen heeft voor 
het bereiken van hun doel. 

Tape 
Touw 
Geluid   

25 min 

2.6 Welke grens 
kies jij(a) 

Groepsdisc
ussie 

De jongeren kiezen persoonlijke grenzen 
die ze hanteren op verschillende 
levensgebieden. 

Welke grens 
trek jij? 

15 min 

2.7 Filter Onderwijsl
eergesprek 

De jongeren weten wat het LEV-filter 
inhoudt en weten hoe zij die kunnen 
gebruiken om goede keuzes te maken. 

Hoe bepaal je 
een grens? 

5 min 

2.8 Reminder  De jongeren weten wat de samenvatting van 

het besproken thema is  
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Thema 3  Jij en de ander. 

Werkvorm Soort 
werkvorm 

Doelstelling Materiaal Duur  
90 min 

3.1 Ik hou van 
Social media 

spelvorm 
 

Jongeren kennen voor-en nadelen van social 
media en weten hoe te handelen. 
 

Vragen  
stopwatch  

30 min 

3.2 Like test spelvorm De jongeren weten hoe het beloningssysteem 
in onze hersenen werkt en hoe dit invloed 
heeft op het gedrag op social media. 

afbeeldingen 10 min 

3.3 FB-bootje Onderwijsl
eergesprek 

De jongeren weten hoe het beloningssysteem 
in onze hersenen werkt en hoe dit invloed 
heeft op het gedrag op social media. 

Link filmpje 
internet 

5 min 

3.4 media en 
gametest 

Opdrachtsv
orm 

De jongeren krijgen een realistische kijk op de 
tijd die ze aan media en gamen besteden. 

werkboek 10 min 

3.5 Serious 
gaming 

Onderwijsl
eergesprek  

De jongeren onderkennen de invloed van 
games op hun ontwikkeling. 

Internet 
Link filmpje  

10 min 

3.5 Welke grens 
trek jij?(b) 

Groepsdisc
ussie 

De jongeren kiezen welke grens ze voor 
zichzelf willen hanteren op het gebied van 
social media. 

stellingen 15 min 

3.6 Spons Onderwijsl
eergesprek 

De jongeren weten welke keuze ze hebben op 
het gebied van media en welke invloed de 
keuze heeft. 

Spons water 
En koude 
koffie/thee 

5 min 

3.7 
Huiswerkopdra
cht 

 De jongeren kunnen een dag zonder media.  5 min 

3.8 Reminder  De jongeren weten wat de samenvatting van 

het besproken thema is :Wat er in komt, komt 

er ook weer uit. 

werkboek 2 min 
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Thema 4  Jij en risicogedrag. 

Werkvorm Soort werkvorm Doelstelling Materiaal Duur  
110 
min 

Voorbereiding   Materiaal 
klaarzetten 

 

Opening     5 

4.1 
Huiswerkopdracht 

Onderwijsleerges
prek 

De jongeren weten hoe afhankelijk ze 
zijn van media. 

Beloning  10 min 

4.2 Knikkerspel+ 
filmpje 

Spelvorm De jongeren weten hoe de hersenen 
invloed hebben op risicogedrag in de 
puberteit. 

3x zakjes knikkers   
Internet + link  
Kleine snoepje 
Marjes  
Lolly’s 
Zak chips 
 

10 min 

4.3 Quiz. Spelvorm De jongeren kennen de verschillende 
middelen en de effecten op hun 
ontwikkeling en persoonlijk doel. 

Quiz-vragen  20 min 

4.4 Welke grens 
kies jij? © 
 

Groepsdiscussie  De jongeren kiezen welke grens ze 
voor zichzelf willen hanteren op het 
gebied van verslavende middelen. 

Stellingen 15 min 

4.5 Kuddegedrag Onderwijsleerges
prek 

De jongeren weten hoe groepsdruk 
werkt. 

Internet +link 10 min 

4.6 Flamingo Spelvorm De jongeren weten dat je weerbaarder 
(tegen groepsdruk) bent als je 
lichamelijk, emotioneel, geestelijk en 
sociaal een gezonde ontwikkeling 
doormaakt. 

 5 min 

4.7 Samen sta je 
sterk (optie) 

spelvorm De jongeren weten dat je anderen 
nodig hebt om weerbaar te zijn 

 5 min 

4.8 SAM Spelvorm De jongeren kunnen effectief omgaan 
met groepsdruk. 

casussen 15 min 

4.9 Inpakken Verslaving De jongeren weten hoe verslaving aan 
middelengebruik ontstaat. 

Tape en evt 
kranten  

10 min 

4.10 Reminder De jongeren weten wat de 
samenvatting van het besproken 
thema is: risico nemen= risico dragen 

werkboek   
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Thema 5 : Jij en seksualiteit 

Werkvorm Soort werkvorm Doelstelling Materiaal Duur  
90 min 

5.1 Puberteit Onderwijsleergesprek De jongeren kennen de invloed van 
de puberteit op hun lichamelijke, 
emotionele, geestelijke en sociale 
ontwikkeling. 

 10 min  

5.2 Welke 
grens trek jij? 

Groepsdiscussie De jongeren kiezen welke grens ze 
voor zichzelf hanteren op het gebied 
van seksualiteit.  

 

Stellingen  10 min  

5.3 Wat is 
seksualiteit? 

Interactievorm De jongeren weten dat seksualiteit 
meer is dan alleen 
geslachtsgemeenschap en welke 
invloed media heeft op hun beeld 
van seksualiteit. 

Link film +internet 10 min  

5.4 Wat ik niet 
snap van…  
Verschillen 
tussen jongens 
en meiden 

Interactievorm en 
Instructievorm 

De jongeren kennen de verschillen in 
ontwikkeling en beleving van 
seksualiteit bij jongens en bij meisjes. 

werkboek 20 min 

5.5 Een stevige 
basis. 
 

Interactievorm De jongeren weten dat een goede 
relatie gebouwd wordt op vier 
terreinen: lichamelijk, emotioneel, 
geestelijk en sociaal. 

Post-its  
Afbeelding 3 cirkels 

10 min 

5.6 Cirkels van 
intimiteit 

spelvorm De jongeren kunnen hun eigen 
grenzen aangeven. 

Cirkel  15 min 

5.7 Plakband spelvorm De jongeren weten dat seksuele 
handelingen gevolgen hebben. 

Dubbelzijdig tape 
Gekleurd papier 

5 min 

5.8 
Verliefdheid & 
liefde 

interactievorm De jongeren kennen het verschil 
tussen verliefdheid en liefde en de 
keuzes die ze maken op het gebied 
van seksualiteit. 

Internet +link 
filmpje 
afbeelding 

10 min 

5.9 Pincode spelvorm De jongeren weten dat ze waardevol 
zijn 

 5 min  

5.10 Reminder De jongeren weten wat de 
samenvatting van het besproken 
thema is; Heb lef om lief te hebben 

werkboek 2 min 
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Thema 6:  jij en je hart 

Werkvorm Soort werkvorm Doelstelling Materiaal Duur  
90 min 

6.1 Bescherm 
je ei 

Spelvorm  De jongeren weten dat elk mens kwetsbaar 
is en bescherming nodig heeft om een 
gezonde ontwikkeling door te maken en 
een persoonlijk doel te bereiken 

Eieren 
Plakband 
Rietjes 
Kranten 
Plasticbekertjes 
e.d.  

30 min 

6.2 Flamingo 
Plus (OPTIE) 

Spelvorm De jongeren weten dat je samen sterk 
bent. 

Je hebt elkaar 
nodig als 
bescherming  

5 min 

6.3 Rede Nick  
vuijic 

Instuctievorm De jongeren weten dat ze waardevol zijn en 
er altijd verandering en herstel mogelijk is. 

Herstel is 
mogelijk   

10  min 

6.4 Sterke 
keuze 

instructievorm De jongeren weten concreet wat hen mee 
werkt en tegenwerkt in hun eigen leven om 
hun persoonlijke doel te behalen. 

Wat beschermt 
je? En wat 
maakt je 
kwetsbaar?  

10 min 

6.5 Herstel Spelvorm De jongeren weten dat het belangrijk is om 
over je ervaringen en gevoelens te praten 
met iemand die ze vertrouwen. 

Ballonnen   10 min 

6.5 Als je mij 
zou kennen 
zou je weten 
dat… (OPTIE) 

Spelvorm De jongeren weten dat openheid in veilige 
omgeving bescherming biedt. 

Openheid biedt 
bescherming  

10 min 

6.7 LEV2chat 
Lev2ap 

Instructievorm De jongeren maken kennis met de Chris 
chat en weten hoe ze daar terecht kunnen. 

Chris chat 
uitproberen 

15 min 

6.8 Woordweb Samenwerkingsvorm De jongeren kunnen verwoorden wat ze 
hebben geleerd tijdens de LEV! Training. 

Wat wil je 
onthouden?  

5 min 

6.9 Reminder  De jongeren weten wat de samenvatting 
van het besproken thema is; Heb lef om 
stevig op je benen te staan. 

Werkboek 
Chris-cards 
Presentje 
Chris-poster 

 

 

 

 


