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Inleiding 

 

Preventiemenu voortgezet onderwijs 
Voor u ligt het preventiemenu voortgezet onderwijs voor schooljaar 2018-2019. Het preventiemenu 
wordt u dit jaar voor het eerst aangeboden door het CJG Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Het 
menu is opgesteld in overleg en met medewerking van aanbieders.  
 
Aanleiding 
Scholen krijgen gedurende het hele jaar verschillende preventieactiviteiten aangeboden. Door 
scholen is er aangegeven dat zij op deze manier overspoeld raken door aanbod en vaak geen 
mogelijkheden hebben deze ad hoc op te nemen in de jaarplanning. Hierom is er gekozen via deze 
‘centrale’ weg het aanbod aan te bieden aan scholen zodat deze bewust een passend aanbod kunnen 
afnemen. 
 
Bewuste keuze 
In dit menu is er met de betrokken aanbieders gewerkt aan het aanbieden van een overzicht van 
beschikbare preventieactiviteiten die door school afgenomen kan worden. In dit menu kunt u 
eenmalig een duidelijke en bewuste keuze maken, passende bij de thema’s die er spelen binnen 
school. Ook kan het een aanvulling zijn op de speerpunten van het lopende schooljaar. Binnen dit 
menu is een aanbod opgenomen voor de doelgroep leerlingen, ouders, leerkrachten en verzorgers 
van alle jaren binnen het voortgezet onderwijs. 
 
Aanmelden 
In december/januari zal Ferdi Uuldriks, coördinator van het preventiemenu voortgezet onderwijs, 
alle locaties van het voortgezet onderwijs in de regio bezoeken. Hij zal het aanbod doornemen met 
de directeur, leerkracht of teamleiders. Het is daarna aan u om wel of niet deel te nemen en een 
selectie uit het aanbod te kiezen. Uw school ontvangt op deze manier jaarlijks een ‘lespakket’ op 
maat. 
 
Verder uitbouwen 
Het is de bedoeling om jaarlijks met de scholen het menu te bespreken en deze afhankelijk van het 
aanbod en de vraag verder door te ontwikkelen. Wordt u benaderd door een organisatie met een 
preventieactiviteit die nog niet in het menu staat? Dan kunt u onze contact gegevens doorgeven aan 
deze organisatie zodat wij het aanbod verder kunnen uitbouwen. 
 
Toekomst 
Dit menu bevat het aanbod voor het schooljaar 2018-2019. In de toekomst zal het menu jaarlijks 
worden aangeboden ter voorbereiding van het komende schooljaar. Zo zal er in 2019 het aanbod 
worden gedaan voor schooljaar 2019-2020.   
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Aanbod voor leerkrachten 
 

Thema   Genotmiddelen en uitgaan 

Titel Drugs van A tot Z 

Doelgroep    Professionals die in contact staan met de leerlingen 
(docenten, conciërges, mentoren, schoonmakers enz) 

Beschrijving activiteit    Het herkennen en signaleren van de verschillende 
middelen en het gebruik. Wat doen de middelen, 
waarvoor en waar worden ze gebruikt? Wat voor 
houding kan ik als professional het beste aannemen 
om middelengebruik bespreekbaar te maken en zo te 
voorkomen binnen de school? 

Periode Hele schooljaar 

Tijd Minimaal 4 uur 
Locatie Op school 
Kosten In overleg 

Ouderbetrokkenheid    Ja, in de ouderavond ‘pubers en verleidingen’ 

Aanbieder Verslavingszorg Noord Nederland (preventie) 

Contactpersoon en contactgegevens Bill de Smeth 
b.desmeth@vnn.nl 
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Thema Genotmiddelen  

Titel Weerbaar en Gezond - Docenten 

Doelgroep Docenten 

Beschrijving activiteit Welke verslavende middelen zijn er? Wat is het 
effect op leerlingen en welke zichtbare gevolgen 
kunnen optreden? Docenten leren eerder en 
beter te signaleren, zij leren om het schoolbeleid 
uit te voeren en weten hoe het beleid 
gespecificeerd kan worden naar aanleiding van 
ervaring. Daarnaast wordt er nagedacht over een 
aanpak om met hun leerlingen verder te gaan als 
incidenten hebben plaatsgevonden. 

Periode In te plannen in overleg 

Tijd 2 uur 

Locatie School of in overleg 

Kosten €475,- 

Ouderbetrokkenheid  Middels de ouderavond Weerbaar en Gezond, zie 
aanbod ouders 

Aanbieder Stichting Chris en Voorkom! 

Contactpersoon en contactgegevens Johan Krabbendam 
planningvo@chrisvoorkom.nl 
085 – 04 04 850 
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Thema   
 

Veilig Opgroeien 

Titel Training gericht op het signaleren, handelen en 
communiceren rondom (vermoedens van) 
huiselijk geweld en kindermishandeling volgens de 
meldcode. 

Doelgroep Professionals binnen de gezondheidszorg, het 
onderwijs, de kinderopvang, maatschappelijke 
ondersteuning, jeugdzorg en justitie, die vanuit 
hun werk met (vermoedens van) huiselijk geweld 
en kindermishandeling te maken kunnen krijgen. 

Beschrijving activiteit    Deze training geeft inzicht in de 5 stappen van de 
meldcode. Beroepskrachten zijn na de training in 
staat vroegtijdig (vermoedens van) huiselijk 
geweld en kindermishandeling te signaleren en 
hier melding van te maken volgens de meldcode. 
Hierdoor kan eerder passende zorg en 
ondersteuning geboden worden aan de 
betrokkenen en kunnen de gevolgen van huiselijk 
geweld en kindermishandeling worden beperkt. 
De deelnemers (ver)krijgen: 
- Kennis en inzicht in de stappen van de 
verbeterde meldcode en het afwegingskader; 
- Kennis van signalering van kinder-, ouder- en 
dierenmishandeling; 
- Kennis ten aanzien van vroegtijdig herkennen 
van risicofactoren; 
- Inzicht in de vernieuwde werkwijze van Veilig 
Thuis ( radarfunctie); 
- De mogelijkheid van oefenen van vaardigheden 
om de cliënt in gesprek te gaan; 
- Oefenen aan de hand van situaties uit de eigen 
praktijk. 

Periode 
 

In overleg 

Tijd 
 

2 of drie bijeenkomsten van 3 uur  

Locatie 
 

Op locatie 

Kosten 
 

Op aanvraag 

Ouderbetrokkenheid    
 

nee 

Aanbieder 
 

GGD Groningen 

Contactpersoon en contactgegevens Irma janssens 
irma.janssens@ggd.groningen.nl 
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Thema   
 

Veilig Opgroeien 

Titel 
 

Je maakt je zorgen als professional, en dan? 

Doelgroep 
 

Docenten en intern begeleiders 

Beschrijving activiteit    Over het algemeen kunnen kinderen in Nederland 
opgroeien in een veilige en stabiele leefomgeving. 
Soms is dat niet het geval en maak je je als 
professional zorgen. Waar kun je dan terecht met 
je vragen of zorgen? 
Wat is Veilig Thuis voor een organisatie en wat 
kan zij voor u betekenen? Bent u bekend met de 
meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling? 
Tijdens deze voorlichting gaan we in op dit soort 
vragen. 

Periode Gedurende het hele schooljaar, op aanvraag. In 
het bijzonder jaarlijks tijdens de: 
- Week van het Vergeten Kind 
- Week tegen Kindermishandeling 
- Week tegen huiselijk geweld 

Tijd 90 minuten, mogelijk gedurende het hele 
schooljaar 

Locatie In-company 

Kosten Geen 

Ouderbetrokkenheid    Nee, deze voorlichting is bedoeld voor 
professionals. 

Aanbieder Veilig Thuis Groningen 

Contactpersoon en contactgegevens Kenniscentrum 
Veilig Thuis Groningen 
kenniscentrum@veiligthuisgroningen.nl 
050-5239239 
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Thema   Veilig Opgroeien 

Titel Workshop Meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling 

Doelgroep Docenten en intern begeleiders 

Beschrijving activiteit    Tijdens deze workshop nemen wij met u de vijf de 
stappen van de meldcode 
huiselijk geweld en kindermishandeling 
door. Letterlijk stap voor stap. aan de hand van 
voorbeelden en 
groepsinteractie leert u wat de meldcode inhoudt. En 
hoe deze in uw organisatie past en toepasbaar is. 

Periode Gedurende het hele schooljaar, op aanvraag 

Tijd 90 minuten, mogelijk gedurende het hele schooljaar 

Locatie Op locatie, klaslokaal of Aula 

Kosten Geen 

Ouderbetrokkenheid    Nee, deze workshop is bedoeld voor professionals. 

Aanbieder Veilig Thuis Groningen 

Contactpersoon en contactgegevens Kenniscentrum 
Veilig Thuis Groningen 
kenniscentrum@veiligthuisgroningen.nl 
050-5239239 
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Thema   Veilig Opgroeien 
 

Titel Training Meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling 

Doelgroep (bv. groep 8 of voor leerkrachten) Leerkrachten en intern begeleiders 

Beschrijving activiteit    Professionals die zich in het kader van hun functie 
moeten of willen bekwamen in werken met de 
meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
volgen deze training. We leggen samen een goede 
fundering. 
Na de training heeft de 
deelnemer goede basiskennis van de 
meldcode, weet hoe en wat te signaleren, kent de 
basisprincipes voor het omgaan met en bespreekbaar 
maken van de problematiek en weet hoe de 
zorgroutes lopen. Centraal staat het gesprek aangaan 
over zorgen en vermoedens met direct betrokkenen. 
We werken met rollenspellen en trainingsacteur(s). 

Periode Gedurende het hele schooljaar, op aanvraag 

Tijd 3 x 3 uur, mogelijk gedurende het hele schooljaar, in 
overleg 

Locatie In-company 

Kosten Alleen de kosten van de trainersacteur en reiskosten. 

Ouderbetrokkenheid    Nee, deze workshop is bedoeld voor professionals. 

Aanbieder Veilig Thuis Groningen 

Contactpersoon en contactgegevens Kenniscentrum 
Veilig Thuis Groningen 
kenniscentrum@veiligthuisgroningen.nl 
050-5239239 
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Thema   Pesten 

Titel Training Signaleren van pesten en gespreksvoering 
met pubers 

Doelgroep    Docenten/mentoren/ zorgcoördinatoren in het 
voortgezet onderwijs. ( brugklassen) 

Beschrijving activiteit    Training van 3 dagdelen: 
Signaleren, Gesprekken voeren met leerlingen 
volgens de Steungroepaanpak, oudergesprekken en 
implementatie sociaal veiligheidsplan. 

Periode Februari- april  2019 en in overleg 

Tijd 3 dagdelen van  2,5 uur + voorbereiding met 2 
docenten 

Locatie Op locatie 

Kosten € 2400,- 

Ouderbetrokkenheid    Tijdens de training door de leerkrachten zelf 

Aanbieder GGD Groningen 

Contactpersoon en contactgegevens Lydia Brookman 
lydia.brookman@ggd.groningen.nl 
tel. 0625635820 
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Thema Pesten 

Titel Up2You - Leerkrachten 

Doelgroep Docenten 

Beschrijving activiteit Leerkrachten ontvangen informatie over de 
dynamiek van pesten en gaan met elkaar in 
gesprek over deze problematiek. Leerkrachten 
bedenken via een groepsopdracht oplossingen 
voor pestgedrag op drie niveaus: schoolniveau, 
groepsniveau en individueel niveau.  
Dit is desgewenst uit te breiden naar een 
pestaanpak op maat voor specifieke 
groepen/leerlingen. Neem hiervoor contact op 
met onze planning. 

Periode In te plannen in overleg 

Tijd 2 uur 

Locatie School of in overleg 

Kosten € 475,- 

Ouderbetrokkenheid  De ouderavond Hard(t) voor elkaar, zie aanbod 
ouders 

Aanbieder Stichting Chris en Voorkom! 

Contactpersoon en contactgegevens Johan Krabbendam 
planningvo@chrisvoorkom.nl 
085 – 04 04 850 
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Thema   
 

Triple P 

Titel Triple P voor ouders met lastige pubers: Training 
voor beroepskrachten. 

Doelgroep 
 

Beroepskrachten 

Beschrijving activiteit    Triple P voor ouders met tieners is bewezen effectief: 
Een significante verbetering van de 
opvoedvaardigheden van ouders én minder stress en 
conflict bij het opvoeden. Dit zijn de twee 
belangrijkste winstpunten van het 
opvoedingsondersteuningsprogramma Triple P 
(Positive Parenting Program), zo blijkt uit 
onderzoeksresultaten die Inholland-onderzoekers 
Leefwerelden van Jeugd en consortiumpartner 
Verwey-Jonker Instituut van 8 maart 2018. 
 
De training 'Niveau 4 Oudercursus Tiener Triple P' 
biedt professionals een goede basis voor het kunnen 
organiseren en begeleiden van een 
vaardigheidstraining voor ouders in groepsverband 
volgens de principes van Triple P, rond uiteenlopende 
gedragsproblemen van tieners (12-16 jaar). De 
vaardigheidstraining bestaat uit 5 
groepsbijeenkomsten en 3 wekelijkse telefonische 
consultaties voor gezinnen met kinderen tot 16 jaar. 

Periode In overleg + aantal te trainen professionals 
Tijd De training voor professionals omvat 3 dagen. 

5 groepsbijeenkomsten en 3 wekelijkse telefonische 
contacten voor de uitvoering van de oudercursus 

Locatie Op locatie , bij voldoende aanmeldingen in de regio 
te organiseren. 

Kosten Op aanvraag bij Families Foundations 
Ouderbetrokkenheid    ja 
Aanbieder GGD Groningen/ Families Foundations 
Contactpersoon en contactgegevens Lydia Brookman 

lydia.brookman@ggd.groningen.nl 
tel. 0625635820 
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Thema   Weerbaarheid 

Titel Omgaan met “Lastige” mondige ouders 

Doelgroep    Docenten 

Beschrijving activiteit    De hele maatschappij wordt steeds mondiger. Ook in 
het onderwijs zijn ouders tov school en leerkrachten 
veel mondiger en (over)betrokken. Dit vergt voor de 
leerkracht een andere benadering en andere aanpak. 
Hoe kun je hiermee omgaan, wat is belangrijk en hoe 
kun je dit aanpakken. 

Periode In overleg. 

Tijd 1 dagdeel  

Locatie Incompany op school 

Kosten €650,00 ex btw. 

Ouderbetrokkenheid nvt 

Aanbieder Weerbaarheidstrainers.nl 

Contactpersoon en contactgegevens B. T. Feenstra 
Buitenkwartier 23 
8064AB Zwartsluis 
T. 0614237678 
I. bert@weerbaarheidstrainers.nl 
W. www.weerbaarheidstrainers.nl 
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Thema   Weerbaarheid 

Titel Coaching 

Doelgroep    Docenten/mentoren 

Beschrijving activiteit    Veel jongeren ervaren vanuit hun thuissituatie niet 
altijd de nodige ondersteuning en motivatie om het 
beste uit hun middelbareschooltijd te halen. Tijdens 
deze twee uur durende training wordt er gewerkt aan 
positieve psychologie en motiverende 
gespreksvoering. Docenten en/of mentoren kunnen 
met deze handvaten hun leerlingen een positievere 
kijk op hun eigen kunnen geven en helpen de 
motivatie te vinden om te werken aan succesvolle 
resultaten op school.  

Periode In overleg. 

Tijd 2 uur   

Locatie Incompany op school 

Kosten In overleg 

Ouderbetrokkenheid nvt 

Aanbieder Jimmy’s Appingedam 

Contactpersoon en contactgegevens Ferdi Uuldriks 
Jimmy’s Appingedam 
T. 0681984990 
E. f.a.uuldriks@aswa-welzijn.nl 
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Thema Weerbaarheid 

Titel LEV! - Leerkrachten 

Doelgroep Docenten 

Beschrijving activiteit Leerkrachten horen wat de weerbaarheidstraining 
LEV! inhoudt. Zowel de thema’s als de 
doelstellingen en de visie van LEV! worden 
besproken. Samen wordt gekeken naar hoe LEV! 
effectief ingezet kan worden ten behoeve van de 
leerlingen en waar er maatwerk wenselijk is.  

Periode In te plannen in overleg 

Tijd 2 uur 

Locatie School of in overleg 

Kosten €475,- 

Ouderbetrokkenheid  De ouderavond LEV!, zie aanbod ouders 

Aanbieder Stichting Chris en Voorkom! 

Contactpersoon en contactgegevens Johan Krabbendam 
planningvo@chrisvoorkom.nl 
085 – 04 04 850 
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Thema  Veiligheid 

Titel Bedrijfshulpverlening basis  en/of herhaling 

Doelgroep  Docenten 

Beschrijving activiteit Jaarlijkse training van de bedrijfshulpverlening. 
EHBO aan kinderen 
Brandpreventie en brandbestrijding 
Ontruimen 
De training is realistisch en heel praktisch van opzet.   

Periode In overleg 

Tijd In overleg. Afhankelijk van de omvang van de groep 1 
dag of 1 dagdeel. 

Locatie Op school 

Kosten €98,50 pp ex btw 
minimale deelname is 6 personen. 

Ouderbetrokkenheid    nvt 

Aanbieder Feenstra Training & Advies 

Contactpersoon en contactgegevens Feenstra Training & Advies 
Bert Feenstra 
Buitenkwartier 23 
8064AB Zwartsluis 
T. 0614237678 
E. btfeenstra@gmail.com 
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Thema   Motiverende gespreksvoering 

Titel Motiveren kun je leren 

Doelgroep    Docenten, mentoren 

Beschrijving activiteit    Het beheersten van deze vaardigheid helpt docenten 
om een leerling te motiveren tot 
gedragsveranderingen zoals: gezonder eten, minder 
gamen, op tijd komen, meer sporten enz. 

Periode Hele schooljaar 

Tijd Minimaal één dagdeel á 3,5 uur, maximaal drie 
dagdelen. 

Locatie Op school 

Kosten   In overleg 

Ouderbetrokkenheid    Ja, in de ouderavond ‘pubers en verleidingen’ 

Aanbieder Verslavingszorg Noord Nederland (preventie) 

Contactpersoon en contactgegevens Bill de Smeth 
b.desmeth@vnn.nl 
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Thema   Workshop gamen- en social media 

Titel Workshop gamen- en social media 

Doelgroep    Docenten, mentoren 

Beschrijving activiteit    Stilstaan bij de actualiteiten rondom gamen- en 
social-media. Wat speelt en doet de jeugd 
tegenwoordig en wat maakt dit zo interessant? Wat 
zijn de taken/verantwoordelijkheden van de school 
op dit gebied? Wat voor invloed heeft een docent of 
mentor?  

Periode Hele schooljaar 

Tijd 2-3 uur 

Locatie Op school 

Kosten In overleg  

Ouderbetrokkenheid    Ja, in de ouderavond over gamen- en social-media 

Aanbieder Verslavingszorg Noord Nederland (preventie) 

Contactpersoon en contactgegevens Bill de Smeth 
b.desmeth@vnn.nl 
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Thema  Weerbaarheid 

Titel Weerbaar in het onderwijs 

Doelgroep  Docenten / conciërges  

Beschrijving activiteit Docenten en conciërges  fysiek, sociaal en mentaal 
weerbaar maken.   
De hele maatschappij wordt steeds mondiger. Ook in 
het onderwijs zijn  leerlingen veel mondiger en 
harder naar de leerkracht maar ook onderling. Dit 
vergt voor de leerkracht een andere benadering en 
andere aanpak. Hoe kun je hiermee omgaan, wat is 
belangrijk en hoe kun je dit aanpakken. 

Periode 1 dagdeel 

Tijd 1300-1630 

Locatie Klaslokaal / sportlokaal. 

Kosten €98,50 pp 
minimale deelname 6 personen. 

Ouderbetrokkenheid    nvt 

Aanbieder Weerbaarheidstrainers.nl 

Contactpersoon en contactgegevens Bert Feenstra 
T 0614237678 
E bert@weerbaarheidstrainers.nl 
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Thema Herkennen van beperkingen en in communicatie 
aansluiten bij kinderen en/of ouders met een (vaak 
niet zichtbare) beperking. 

Titel Effectief communiceren met mensen met een (niet 
direct zichtbare) beperking 

Doelgroep Docenten 

Beschrijving activiteit Inhoud van de training:  
Kenmerken van de beperking en de  
gevolgen daarvan voor het  
functioneren  
Signalen herkennen die kunnen  
duiden op een Licht Verstandelijke Beperking (LVB), 
Autisme Spectrum Stoornis (ASS) of Niet Aangeboren 
Hersenletsel (NAH)  
Belichten van de talenten van mensen met een 
beperking  
Voorkomen van over- en/of  
ondervraging  
Trainen van vaardigheden om goed  
contact te kunnen maken en te communiceren met 
mensen met een beperking  
Aansluiten bij het leervermogen 
De training wordt uitgevoerd door een trainer van 
MEE. Tijdens de training werken we met een acteur 
die gespecialiseerd is in het spelen van een burger 
met een specifieke (vaak niet zichtbare) beperking en 
zetten we eventueel ervaringsdeskundigen in. 
De training is bedoeld voor 12 deelnemers. 

 
Periode 

4 dagdelen van 3 uren. 

Tijd  In overleg 

Locatie School. 

Kosten Per dagdeel € 1.250,--. In overleg kan deze training 
modulair aangeboden worden. 

Ouderbetrokkenheid    Deze training richt zich op het herkennen van en 
omgaan met beperkingen die kinderen of hun ouders 
hebben. 

Aanbieder MEE Groningen 

Contactpersoon en contactgegevens Carla Kamerling 
06-31670013 
c.kamerling@meegroningen.nl  
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Thema Autisme Spectrum Stoornis 

Titel Autisme Belevings Circuit (ABC) 

Doelgroep Leerkrachten of ouders 

Beschrijving activiteit Via tien korte opdrachten brengt het ABC de 
deelnemer in de gevoelswereld van iemand met 
autisme. De doelstelling is dat deelnemers aan het 
Autisme Belevings Circuit ervaren en voelen wat het 
kan betekenen om een autisme spectrum stoornis te 
hebben. Zij krijgen daarnaast informatie en concrete 
handvatten om autismevriendelijk(er) te kunnen 
handelen. 

Periode 1 bijeenkomst van 3,5 uur, tijdstip in overleg 

Tijd In overleg 

Locatie  
 

Op school 

Kosten € 850,-- 

Aantal deelnemers  
 

Maximaal 14 

Ouderbetrokkenheid    Deze training kan aangeboden worden aan een groep 
leerkrachten of aan een groep ouders. 

 
Aanbieder 

MEE Groningen 

Contactpersoon en contactgegevens Carla Kamerling 
06-31670013  
c.kamerling@meegroningen.nl  
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Aanbod voor ouder(s)/verzorger(s) 

 
Thema Autisme Spectrum Stoornis 

Titel Autisme Belevings Circuit (ABC) 

Doelgroep Ouders 

Beschrijving activiteit Via tien korte opdrachten brengt het ABC de 
deelnemer in de gevoelswereld van iemand met 
autisme. De doelstelling is dat deelnemers aan het 
Autisme Belevings Circuit ervaren en voelen wat het 
kan betekenen om een autisme spectrum stoornis te 
hebben. Zij krijgen daarnaast informatie en concrete 
handvatten om autismevriendelijk(er) te kunnen 
handelen. 

Periode 1 bijeenkomst van 3,5 uur, tijdstip in overleg 

Tijd In overleg 

Locatie  
 

Op school 

Kosten € 850,-- 

Aantal deelnemers  
 

Maximaal 14 

Ouderbetrokkenheid    Deze training kan aangeboden worden aan een groep 
leerkrachten of aan een groep ouders. 

 
Aanbieder 

MEE Groningen 

Contactpersoon en contactgegevens Carla Kamerling 
06-31670013  
c.kamerling@meegroningen.nl  
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Thema Genotmiddelen  

Titel Ouderavond 'Weerbaar en Gezond' 

Doelgroep Ouders en verzorgers 

Beschrijving activiteit Tijdens deze avond horen ouders over de inhoud 
van het programma ‘Weerbaar & Gezond’ (roken, 
alcohol of drugs) dat zijn/haar kind gevolgd heeft. 
Verder onderkent de ouder de eigen rol die hij/zij 
heeft t.a.v. de specifieke thema’s die in het 
programma aan de orde komen, te weten: 
gewoonten en gewoontevorming, risico’s en 
risicogedrag omtrent genotmiddelen en 
groepsdruk. 

Periode In te plannen in overleg 

Tijd 1,5 – 2 uur op een ochtend of avond 

Locatie School 

Kosten €475,- 

Ouderbetrokkenheid  Middels deze bijeenkomst 

Aanbieder Stichting Chris en Voorkom! 

Contactpersoon en contactgegevens Johan Krabbendam 
planningvo@chrisvoorkom.nl 
085 – 04 04 850 
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Thema   Genotmiddelen  

Titel Ouderavond 'Pubers en verleidingen' 

Doelgroep    Ouders van kinderen uit alle leerjaren en niveaus 

Beschrijving activiteit    Tijdens deze ouderavond wordt ingegaan op het 
voorkomen van middelenmisbruik van de kinderen 
en de rol/invloed die ouders/verzorgers hierin 
hebben. Duidelijk wordt dat de ouders/verzorgers 
primair verantwoordelijk zijn en meer invloed 
hebben dan ze denken. De bijeenkomst is interactief. 

Periode Hele schooljaar 

Tijd Minimaal 45 min 

Locatie Op de school 

Kosten In overleg 

Ouderbetrokkenheid Ja 

Aanbieder Verslavingszorg Noord Nederland (preventie) 

Contactpersoon en contactgegevens Bill de Smeth 
b.desmeth@vnn.nl 
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Thema   Genotmiddelen  

Titel Ouderavond bovenbouw (16+): ' Help mijn kind gaat 
uit!'  

Doelgroep    Ouders van kinderen uit de bovenbouw (kinderen 
moeten minstens 16 jaar zijn) 

Beschrijving activiteit     

Periode In overleg 

Tijd 90 min 

Locatie Op school 

Kosten In overleg 

Ouderbetrokkenheid    Ja 

Aanbieder Verslavingszorg Noord Nederland (preventie) 

Contactpersoon en contactgegevens Bill de Smeth 
b.desmeth@vnn.nl 
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Thema Internet en social media  

Titel Appvoeding 

Doelgroep Ouders en verzorgers 

Beschrijving activiteit De ouder onderkent het belang van het thema social 
media in de opvoeding van het kind, is in staat 
zijn/haar eigen houding t.a.v. dit thema te bepalen en 
weet hoe over dit thema met het kind in gesprek te 
gaan. 

Periode In te plannen in overleg 

Tijd 1,5 – 2 uur op een ochtend of avond 

Locatie School 

Kosten € 475,- 

Ouderbetrokkenheid  Middels deze bijeenkomst 

Aanbieder Stichting Chris en Voorkom! 

Contactpersoon en contactgegevens Johan Krabbendam 
planningvo@chrisvoorkom.nl 
085 – 04 04 850 
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Thema Internet en social media  

Titel Safe Online 

Doelgroep Ouders en verzorgers 

Beschrijving activiteit We bespreken de (veiligheids)risico’s van internet en 
van gezonde en ongezonde gewoonten en 
gewoontevorming op dit gebied. Hoe ga je hier zelf 
mee om en hoe leer je je kind er mee om te gaan. 
Thema’s: social media, gamen en internetgebruik in 
brede zin. 

Periode In te plannen in overleg 

Tijd 1,5 – 2 uur op een ochtend of avond 

Locatie School 

Kosten €475,- 

Ouderbetrokkenheid  Middels deze bijeenkomst 

Aanbieder Stichting Chris en Voorkom! 

Contactpersoon en contactgegevens Johan Krabbendam 
planningvo@chrisvoorkom.nl 
085 – 04 04 850 
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Thema Pesten 

Titel Hard(t) voor elkaar 

Doelgroep Ouders en verzorgers 

Beschrijving activiteit De ouder onderkent het belang van het thema 
(cyber)pesten in de opvoeding van het kind, is in 
staat zijn/haar eigen houding t.a.v. dit thema te 
bepalen en weet hoe over dit thema met het kind in 
gesprek te gaan. 

Periode In te plannen in overleg 

Tijd 1,5 – 2 uur op een ochtend of avond 

Locatie School 

Kosten €475,- 

Ouderbetrokkenheid  Middels deze bijeenkomst 

Aanbieder Stichting Chris en Voorkom! 

Contactpersoon en contactgegevens Johan Krabbendam 
planningvo@chrisvoorkom.nl 
085 – 04 04 850 
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Thema Risicovol gedrag 

Titel Ouderavond “groepsdruk” 

Doelgroep Ouders van: 
Groep 7-8 Basisschool 
Klas 1-2 Voortgezet onderwijs 
CJG  

Beschrijving activiteit    Jongeren experimenteren en zoeken grenzen op. 
Soms gaan ze over de grens heen, vaak onder invloed 
van de groep en leeftijdsgenoten. Dat hoort bij hun 
leeftijd. 

Hoe ga je daar als ouder mee om? Halt verzorgt een 
ouderavond vanuit vijf belangrijke 
opvoedvaardigheden, met daarbij tips om met 
kinderen te praten over hun rol in de groep. 

De ouders wordt uitgelegd hoe het puberbrein werkt 
en waarom jongeren gevoeliger zijn voor 
grensoverschrijdend gedrag. Vervolgens praten we 
met de ouders over hoe zij grenzen kunnen stellen en 
toezicht houden. Dit doen we aan de hand van een 
aantal algemene opvoedvaardigheden. Ouders gaan 
met elkaar in gesprek om ervaringen uit te wisselen. 
Ouders krijgen een infoblad mee over 
opvoedvaardigheden en tips over hoe zij met hun 
kind in gesprek kunnen gaan over het besproken 
thema. 

Periode In overleg 

Tijd 1 uur 

Locatie School/wijkcentrum/CJG 

Kosten 255 euro of via subsidie gemeente 

Ouderbetrokkenheid  ja 

Aanbieder Halt 

Contactpersoon en contactgegevens Monique Rolink. 
m.rolink@halt.nl. 
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Thema  Internet en social media 

Titel Ouderavond “Veilig Online” 

Doelgroep Ouders van: 
Groep 7-8 Basisschool 
Klas 1-2 Voortgezet onderwijs 
CJG  

Beschrijving activiteit    Jongeren experimenteren en zoeken grenzen op. Dat 
hoort bij hun leeftijd. Jongeren experimenteren ook 
op internet. 
Hoe ga je daar als ouder mee om? Halt verzorgt een 
ouderavond vanuit vijf belangrijke 
opvoedvaardigheden, met daarbij tips om met 
kinderen te praten over veilig gedrag op internet. 
De ouders wordt uitgelegd hoe het puberbrein werkt 
en waarom jongeren gevoeliger zijn voor 
grensoverschrijdend gedrag. Vervolgens praten we 
met de ouders over hoe zij grenzen kunnen stellen en 
toezicht houden. Dit doen we aan de hand van een 
aantal algemene opvoedvaardigheden. 
Ouders gaan met elkaar in gesprek om ervaringen uit 
te wisselen. Ouders krijgen een infoblad mee over 
opvoedvaardigheden en tips over hoe zij met hun 
kind in gesprek kunnen gaan over het besproken 
thema. 

Periode In overleg 

Tijd 1 uur 

Locatie School/wijkcentrum/CJG 

Kosten 255 euro of via subsidie gemeente 

Ouderbetrokkenheid  ja 

Aanbieder Halt 

Contactpersoon en contactgegevens Monique Rolink. 
m.rolink@halt.nl. 
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Thema Kinderen met  Autisme Spectrum Stoornis (ASS) 

Titel Oudercursus ASS 

Doelgroep Ouders met kinderen die een Autisme Spectrum 
Stoornis (ASS) hebben in het basisonderwijs 

Beschrijving activiteit 6 bijeenkomsten of themabijeenkomsten per keer 
waarbij tijdens elke bijeenkomst een thema wordt 
behandeld. Daarnaast is er ruimte voor 
lotgenotencontact. Opzet is dat ouders naderhand 
elkaar ook blijven steunen. 

Periode  
 

Bij voldoende deelname 

Tijd Avonden, 1,5 uur per keer 

Locatie  
 

Kan op school of elders bv CJG 

Kosten In overleg met Dagmar Slager, preventiefunctionaris 
DAL 

Ouderbetrokkenheid    Bijeenkomsten zijn speciaal voor ouders met 
kinderen met ASS in dezelfde levensfase 

Aanbieder MEE Groningen 

Contactpersoon en contactgegevens Ellen Diemers 
06-31670062  
e.diemers@meegroningen.nl  
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Thema   Internet en social media 

Titel Gamen- en social media. Vertier of verslaving? 

Doelgroep Ouders alle leerjaren 

Beschrijving activiteit    Ouders/verzorgers worden geïnformeerd over 
actualiteiten op het gebied van gamen- en social-
media. De voor- en nadelen komen naar voren. 
Reacties van ouders zijn positief: “fijn dat er zoveel 
interactie is en de ruimte om met andere 
ouders/verzorgers uit te wisselen”.  

Periode Hele schooljaar 

Tijd Minimaal 45 min 

Locatie Op de school  

Kosten In overleg 

Ouderbetrokkenheid    Ja 

Aanbieder Verslavingszorg Noord Nederland (preventie) 

Contactpersoon en contactgegevens Bill de Smeth 

b.desmeth@vnn.nl 
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Thema   
 

Veilig Opgroeien 

Titel 
 

Je maakt je zorgen, en dan? 

Doelgroep Ouders en verzorgers 

Beschrijving activiteit    Over het algemeen kunnen kinderen in Nederland 
opgroeien in een veilige en stabiele leefomgeving. 
Soms is dat niet het geval en maak je je zorgen. Waar 
kun je dan terecht met je vragen? 
Wat is Veilig Thuis voor een organisatie en wat kan zij 
voor u betekenen? Hoe helpt Veilig Thuis u verder? 
Tijdens deze voorlichting gaan we in op dit soort 
vragen. 

Periode Gedurende het hele schooljaar, op aanvraag 

Tijd 60 minuten, mogelijk gedurende het hele schooljaar. 
In het bijzonder jaarlijks tijdens de: 
- Week van het Vergeten Kind 
- Week tegen Kindermishandeling 
- Week tegen huiselijk geweld 

Locatie In-company 

Kosten Geen 

Ouderbetrokkenheid    Ja. 

Aanbieder Veilig Thuis Groningen 

Contactpersoon en contactgegevens Kenniscentrum 
Veilig Thuis Groningen 
kenniscentrum@veiligthuisgroningen.nl 
050-5239239 
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Thema Weerbaarheid  

Titel LEV! ouderavond 

Doelgroep Ouders en verzorgers 

Beschrijving activiteit De ouder krijgt inzicht in de specifieke kenmerken 
van de leefwereld van het kind en krijgt tools in 
handen hoe daar als ouder op gezonde en 
verantwoorde wijze mee om te gaan. Afhankelijk van 
welke LEV!-training de school kiest, sluit de 
ouderavond daarop aan. 

Periode In te plannen in overleg 

Tijd 1,5 – 2 uur op een ochtend of avond 

Locatie School 

Kosten €475,- 

Ouderbetrokkenheid  Middels deze bijeenkomst 

Aanbieder Stichting Chris en Voorkom! 

Contactpersoon en contactgegevens Johan Krabbendam 
planningvo@chrisvoorkom.nl 
085 – 04 04 850 
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Aanbod voor leerlingen 

Thema 'Burgerschap' 

 
Thema Burgerschap 

Titel Burgerschap 

Doelgroep 
 

Leerjaar 3 of 4 
 

Beschrijving activiteit Leerlingen ontdekken hoe een mening gevormd 
wordt en welke waarde deze kan hebben. Op 
verzoek van de school kunnen bepaalde 
vooroordelen worden besproken. Leerlingen leren 
dat wat je aandacht geeft, groeit. Ze worden 
gestimuleerd om na te denken over waar zij hun 
focus op leggen. 

Periode  
In overleg in te plannen 
 

Tijd 
 

Een blokuur (90-100 minuten) 

Locatie Op school 

Kosten €300,- per klas 

Ouderbetrokkenheid  In overleg kunnen we kijken of een ouderavond over 
dit thema mogelijk is 

Aanbieder  
Stichting Chris en Voorkom! 
 

Contactpersoon en contactgegevens Johan Krabbendam 
planningvo@chrisvoorkom.nl  
085 – 04 04 850 
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Thema  Burgerschap 

Titel LEV2Respect 
Burgerschap en weerbaarheid 

Doelgroep   
Leerjaar 3 of 4 

Beschrijving activiteit  Met deze training bieden we leerlingen handvatten 
om goede keuzes te maken en een verantwoorde 
leefstijl te ontwikkelen. We gebruiken de BOMB-
Methodiek: Beeldvorming, Ordening, 
Meningsvorming en Besluitvorming. Deze methodiek 
stimuleert om zelf na te denken.  
Leerlingen ontdekken hoe een mening gevormd  
wordt en welke  waarde deze kan hebben. Op 
verzoek  van de school kunnen bepaalde 
vooroordelen worden besproken. Leerlingen leren 
dat wat je aandacht geeft, groeit. Ze worden 
gestimuleerd om na te denken over waar zij hun 
focus op leggen. Verder komen thema’s aanbod als 
media invloed, invloed van de groep en het ontstaan 
van een zelfbeeld. Leerlingen ontdekken hoe keuzes 
tot stand komen en dat keuzes maken en grenzen 
stellen gevolgen heeft. Leerlingen ervaren het belang 
van karaktervol zijn, niet alleen voor zichzelf maar 
ook voor de groep. 

Periode In overleg in te plannen 

Tijd 1 schooldag (totaal 3 blokuren van 90-100 minuten) 

Locatie Op school 

Kosten €690,- per klas 

Ouderbetrokkenheid    Deze training is het meest effectief in combinatie met 
de ouderavond LEV!, zie aanbod ouders. 

Aanbieder Stichting Chris en Voorkom! 

Contactpersoon en contactgegevens Johan Krabbendam 
planningvo@chrisvoorkom.nl  
085 – 04 04 850 
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Thema 'Cultuureducatie' 

 
Thema   Cultuureducatie 

Titel Beats&Lyrics 

Doelgroep    Leerjaar 1 t/m 6 

Beschrijving activiteit    In de workshopserie maken leerlingen in kleine 
groepen een eigen hiphopbeat, schrijven een 
raptekst, en maken een opname van de rap. De 
eindresultaten zijn online te downloaden voor de 
deelnemers. Leerlingen ontdekken hun talent in de 
muziek, en vinden een manier om zich te uiten. 

Periode In overleg 

Tijd 5 x 1,5 uur (en in overleg) 

Locatie Wij komen naar de locatie met alle apparatuur die 
nodig is voor de workshop, inclusief computers, 
microfoons en koptelefoons . 

Kosten Offerte op aanvraag 

Ouderbetrokkenheid    In overleg kan er een presentatie voor ouders en 
andere belangstellenden georganiseerd worden 

Aanbieder De Rijdende Popschool 

Contactpersoon en contactgegevens Roderik van der Werf 
roderik@derijdendepopschool.nl 
06-18967968 
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Thema 'Echtscheiding' 
 

Thema  Echtscheiding 
 

Titel Kinderen In Echtscheiding Situatie 
(KIES) 
 

Doelgroep  Kinderen van gescheiden ouders van 12 t/m 16 jaar 
 

Beschrijving activiteit  KIES besteed aandacht aan de gevolgen van een 
scheiding en de impact die het heeft op jongeren 
en ouders. De KIES-coaches helpen de jongeren bij 
het beter begrijpen van de scheiding, hoe ze om 
kunnen gaan met de veranderingen en hoe ze het 
een plekje kunnen geven. Tijdens KIES worden 
verschillende werkvormen gebruikt: gesprekken, 
spel en creatieve activiteiten. Door elke week met 
elkaar te praten en ervaringen uit te wisselen krijgt 
de jongere vanzelf veel tips en goede raad. 

Periode In overleg 
 

Tijd 8 bijeenkomsten van 1 tot 1,5 uur 
 

Locatie Op een schoollocatie of CJG-locatie 
 

Kosten KIES wordt gefinancierd door de DAL-gemeenten.  
 

Ouderbetrokkenheid  Opstartbijeenkomst voorafgaand aan KIES met 
ouders en kinderen.  
Tussenevaluatie in overleg 
 

Aanbieder Centrum voor Jeugd en Gezin DAL-gemeenten 
 

Contactpersoon en contactgegevens Carmen Akollo  
c.akollo@appingedam.nl 
06 556 808 38 
 
Linda Vriesema  
linda.vriesema@ggd.groningen.nl 
06 462 918 12 
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Thema 'Genotmiddelen' 

 
Thema   Zelfcontrole vergroten (16+) 

Titel In-Charge 

Doelgroep    Leerlingen vanaf 16 jaar 

Beschrijving activiteit    Incharge bestaat uit vier lessen en een applicatie voor 
de Smartphone: de 7-days challenge. Tijdens de 
lessen  denken leerlingen na over verleidingen en de 
risico’s van verschillende gevaarlijke verleiders, zoals 
alcohol en drugs. De leerlingen leren wat het belang 
is van wilskracht en op welke manier je wilskracht 
kunt trainen. 
Tot slot gaan zij aan de slag met het trainen van hun 
eigen zelfcontrolevaardigheden om een zelf gekozen 
verleiding te leren weerstaan.  
Let op: De docenten dienen voor aanvang van de 
eerste les een  instructie van anderhalf uur te volgen. 
Deze instructie wordt gegeven door een 
preventiewerker op de locatie van de school. 

Periode 4 weken zonder vakantie 

Tijd De instructie voor docenten duurt anderhalf uur. 
Daarna kunnen de docenten de lessen aanbieden. De 
lessen duren 1 uur per les.  

Locatie In de klas 

Kosten In overleg 

Ouderbetrokkenheid    Ja, in de ouderavond ‘help mijn kind gaat uit’ 

Aanbieder Verslavingszorg Noord Nederland (preventie) 

Contactpersoon en contactgegevens Bill de Smeth 
b.desmeth@vnn.nl 
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Thema   Genotmiddelen 

Titel Adviesgesprek alcohol, cannabis, gamen of andere 
middelen 

Doelgroep    Leerlingen VO, ouders, docenten, mentoren 

Beschrijving activiteit    In een adviesgesprek kan iedereen vragen en- of 
zorgen uiten met betrekking tot middelengebruik of 
gamen. Of dit nu gaat om de leerling zelf, een ouders 
over een leerling, een leerling over een ouder, of een 
docent over een ouder. Iedereen heeft te maken met 
middelengebruik en VNN luistert en ondersteunt 
graag door middel van dit adviesgesprek.   
 
   

Periode Iedere doordeweekse dag in het jaar m.u.v. 
feestdagen 

Tijd 1 uur. Vervolggesprek is mogelijk 

Locatie School of VNN en in sommige gevallen bij leerling 
thuis 

Kosten Kosteloos 

Ouderbetrokkenheid Indien gewenst 

Aanbieder Verslavingszorg Noord Nederland 

Contactpersoon en contactgegevens Bill de Smeth 
b.desmeth@vnn.nl 
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Thema 'Gezondheid en Beweging' 
 

Thema   Gezondheid en Beweging 

Titel What the Health?! 
Baas over je eigen gezondheid 

(Onderdeel Sportieve gezonde School VMBO) 

Doelgroep    Onderbouw van het vmbo, echter bovenbouw kan 
ook 

Beschrijving activiteit    Door middel van zelfregulatie leerlingen leren regie 
over eigen gezondheid te geven op het gebied van 
bewegen en leefstijl. Interventies zijn gericht op het 
aan leren van zelfregulatieve vaardigheden en 
bewust maken van een actieve gezonde leefstijl. 

Periode Voorjaar/najaar 

Tijd 16-20 weken 

Locatie  

Kosten (nog niet bekend) 

Ouderbetrokkenheid Er is een ouder interventie waarbij het betrekken van 
ouders wordt gestimuleerd 

Aanbieder Huis voor de Sport Groningen 

Contactpersoon en contactgegevens b.bus@hvdsg.nl 

06-57598477 
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Thema   Gezondheid en Beweging 

Titel SchoolFit 

Doelgroep    Leerlingen VMBO, PRO, HAVO/VWO, MBO 

Beschrijving activiteit    Beweeg en sport arrangement om het schoolklimaat 
dusdanig te beïnvloeden dat jongeren zich assertief 
gaan opstellen en onderlinge verbinding aangaan. 
Binnen dit arrangement richten wij ons ook op het 
ontwikkelen van een gezonde leefstijl.   

Periode Minimaal 7 keer 

Tijd 1.5 uur 

Locatie Op school of op het Sportpark in Delfzijl 

Kosten v.a. 1387,50 

Ouderbetrokkenheid    Ja, aanvullend kan er een informatieavond voor 
ouders worden georganiseerd.  

Aanbieder Sport4connect – www.sport4connect.nl  

Contactpersoon en contactgegevens Janneke Hoogstra – Bos  
Tel: 0646131425 
e-mail: info@sport4connect.nl  
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Thema 
 

Gezondheid en Beweging 

Titel 
 

Jeugdcoaching 

Doelgroep 
 

Jongeren van 13-18 jaar 

 
Beschrijving activiteit    

Voor jongeren die: 

- Vaak onrustig slapen; 
- Vaak boos worden; 
- Zich moeilijk kunnen concentreren; 
- Onrust voelen in hun lijf of hoofd; 
- Vaak moe zijn; 
- Zich (weleens) buitengesloten voelen; 
- Te maken hebben met pesten; 
- Zich anders voelen en daar last van hebben; 
- Zich onzeker voelen; 
- Last hebben van andere dingen waardoor ze zich 
niet fijn of onbegrepen voelen. 
 
Samen met de jongere op ontdekkingsreis op zoek 
naar zijn/haar kwaliteiten en talenten waarna de 
jongere weer vrij en vrolijk op weg kan. Hierbij staat 
de hulpvraag van de jongere voorop en is het 
belangrijk dat de jongere zijn/haar Eigen-Wijze weg 
volgt. 

Periode Afspraken in overleg. Afhankelijk van de hulpvraag, 
tussen de 7 en 10 coachingssessies. Aansluitend een 
evaluatiegesprek met de ouder(s.) 

Tijd Intake     60 – 90 minuten 
Coaching 60 minuten 
Evaluatie 60 minuten 

Locatie Praktijkruimte 
Tierelier Kinder- en JeugdCoaching 
Appingedam 

Kosten Zie website: www.tierelierkindercoaching.nl 

 
Ouderbetrokkenheid    

Tijdens de sessies werk ik met de jongere alleen. 
Uiteraard worden de ouders betrokken bij het traject 
en worden ze zoveel mogelijk op de hoogte 
gehouden van de ontwikkelingen van hun zoon of 
dochter. Het coachingstraject wordt afgesloten met 
een evaluatiegesprek, waarbij de ouders zo nodig tips 
en adviezen krijgen aangereikt om hun zoon/dochter 
te blijven (onder)steunen. 

Aanbieder Tierelier Kinder- en JeugdCoaching 
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Contactpersoon en contactgegevens Harma Beuker-Gjaltema 
Spijkerlaan 4 
9903 BB  Appingedam 
Tel. 06- 238 25 944 
info@tierelierkindercoaching.nl 
www.tierelierkindercoaching.nl 
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Thema 'In de Brugklas' 

 
Thema In de brugklas 

Titel Plezier op school (POS), zomercursus 

Doelgroep Kinderen met ASS die de overgang van groep 8 naar 
het voortgezet onderwijs maken* 

Beschrijving activiteit Een cursus van 4 ochtenden, gericht op de overgang 
naar de brugklas. De kinderen leren op een actieve en 
speelse manier nieuwe contacten aan te gaan, 
steviger in de schoenen te staan en weerbaar te 
reageren in moeilijke situaties die voor kunnen 
komen op het voortgezet onderwijs In deze POS voor 
kinderen met ASS wordt aandacht besteed aan de 
praktische schoolse vaardigheden op het VO. 
In de cursus wordt veel geoefend, vaak door middel 
van spel. De sfeer is veilig en er is een duidelijk 
programma. Doel is dat de kinderen goed voorbereid 
in de brugklas starten. 

Periode Laatste week van de zomervakantie 

Tijd 4 ochtenden in de laatste zomervakantieweek van 9 
tot 12.30 uur. 

Locatie Een locatie binnen de DAL gemeenten 

Kosten  
 

Gratis voor kinderen en hun ouders indien de 
gemeente subsidie verstrekt. 

Ouderbetrokkenheid    Ja er is een ouderbijeenkomst vooraf. 

Aanbieder POS ASS is ontwikkeld door MEE Groningen op basis 
van de reguliere zomercursus Plezier op School. MEE 
Groningen werkt samen met andere ketenpartners 
en het consultatieteam pesten. *GGD en 
ketenpartners bieden deze cursus ook aan voor 
kinderen zonder ASS of andere beperking. 

Contactpersoon en contactgegevens Carla Kamerling,  
c.kamerling@meegroningen.nl 
06-31670013 

Meer informatie https://www.meegroningen.nl/nieuws/uw-kind- 
weerbaar-naar-de-brugklas/  

 



 

Preventiemenu voortgezet onderwijs 
 Pagina 

45 

    DAL-gemeenten 2018 - 2019 

	 	

Thema   In de Brugklas 

Titel Frisse Start 

Doelgroep    Leerlingen jaar 1 regulier voortgezet onderwijs 

Beschrijving activiteit    Vier volledige lessen gericht op het stellen van een 
sociale norm en het versterken van het 
probleemoplossend vermogen.  
Let op: De docenten dienen voor aanvang van de 
eerste les een  instructie van 2 uur te volgen. Deze 
instructie wordt gegeven door een preventiewerker 
op de locatie van de school.  

Periode Bij voorkeur aan het begin van het schooljaar 

Tijd 4 lesuren 

Locatie In de klas 

Kosten In overleg 

Ouderbetrokkenheid    Ja, in de ouderavond ‘pubers en verleidingen’ 

Aanbieder Verslavingszorg Noord Nederland (preventie) 

Contactpersoon en contactgegevens Bill de Smeth 
b.desmeth@vnn.nl 
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Thema 'Internet en social media' 
 

Thema  Internet en social media 

Titel Lesmodule 'Veilig Online' 

Doelgroep Groep 7-8 Basisschool 

Klas 1-2 Voortgezet onderwijs 

Beschrijving activiteit    Vooral jongeren hebben niet altijd door waar hun 
digitale acties toe kunnen leiden. Soms lijkt iets 
onschuldig maar heeft het grote gevolgen en kan het 
zelfs strafbaar zijn. Met de leerlingen onderzoeken 
we aan de hand van echte cases wanneer een grens 
wordt overschreden. Ook gaan we in gesprek met de 
leerlingen over de gevolgen van grensoverschrijdend 
gedrag op internet. Afhankelijk van de behoefte kan 
er dieper op een specifiek thema worden ingegaan, 
zoals: Whatsapp-gebruik, digipesten, hacking of 
sexting. 

Periode In overleg 

Tijd 1 uur 

Locatie School 

Kosten 255 euro of via subsidie gemeente 

Ouderbetrokkenheid  Ja, kan via een ouderavond en ouders ontvangen een 
infoblad 

Aanbieder Halt 

Contactpersoon en contactgegevens Monique Rolink. 
m.rolink@halt.nl. 

 

  



 

Preventiemenu voortgezet onderwijs 
 Pagina 

47 

    DAL-gemeenten 2018 - 2019 

	 	

Thema Internet en sociale media 

Titel Veilig online 

Doelgroep Jongeren met een verstandelijke beperking (vso en 
praktijkonderwijs) 12-18 jaar 

Beschrijving activiteit Het doel van de training is het vergroten van 
zelfredzaamheid en weerbaarheid op internet en 
sociale media. Deelnemers krijgen informatie en 
leren vaardigheden om op een veilige en gezonde 
manier om te gaan met sociale media. Bijeenkomsten 
gaan over:  
 -  Jij en sociale media 
 -  Veiligonline  
 -  Contactenophetinternet  
 -  Cyberpesten,digitaalroddelen  
 -  Seksonline  
 -  Sociale media is leuk! 

Periode In overleg 

Tijd In overleg, tijdens lesuren 

 
Locatie 

Op school 

Kosten  
 

€ 4.800,-- (op offertebasis) 

Ouderbetrokkenheid    Indien gewenst 

Aanbieder MEE Groningen en CSM Noord 

Contactpersoon en contactgegevens Roelienke Gort  
06-31670096  
r.gort@meegroningen.nl 

Meer informatie https://csmnoord.nl/trainingen/ 
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Thema Internet en social media 

Titel LEVOnline 

Doelgroep  Leerjaar 1, 2 of 3 

Beschrijving activiteit  Met deze training bieden we leerlingen handvatten 
om goede keuzes te maken en een verantwoorde 
leefstijl te ontwikkelen. We gebruiken de BOMB-
Methodiek: Beeldvorming, Ordening, 
Meningsvorming en Besluitvorming. Deze 
methodiek stimuleert om zelf na te denken.  
Bij LEVOnline leren de leerlingen de positieve en 
negatieve invloed van (online) media en krijgen zij 
praktische handvatten met het oog op het 
ontwikkelen van mediawijsheid. De volgende 
thema’s komen aan bod:  
1. Jij & jouw profiel 
2. Jij en jouw verhaal 
3. Jij en jouw volgers 
4. Jij en jouw LEV 

Periode In overleg in te plannen 

Tijd 4 lesuren (van 45/50 minuten) 

Locatie Op school 

Kosten €480,- per klas 

Ouderbetrokkenheid  Deze training is het meest effectief in combinatie 
met de ouderavond LEV!, zie aanbod ouders. 

Aanbieder Stichting Chris en Voorkom! 

Contactpersoon en contactgegevens Johan Krabbendam 
planningvo@chrisvoorkom.nl  
085 – 04 04 850 
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Thema  Internet en social media 

Titel Everybody Appy? 

Doelgroep  Ons advies is leerjaar 1 of 2, maar hier kan van 
worden afgeweken 

Beschrijving activiteit  Tijdens deze training belichten we de invloeden van 
moderne (social) media en gamen. De leerlingen 
leren welke impact dit heeft en dat het keuzes vraagt 
om hier mediawijs mee om te gaan.  

Periode In overleg in te plannen 

Tijd Een blokuur (90-100 minuten) 

Locatie Op school 

Kosten €300,- per klas 

Ouderbetrokkenheid  Deze training is het meest effectief in combinatie met 
de ouderavond ‘Appvoeding’, zie aanbod ouders. 

Aanbieder Stichting Chris en Voorkom! 

Contactpersoon en contactgegevens Johan Krabbendam 
planningvo@chrisvoorkom.nl  
085 – 04 04 850 
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Thema  Internet en social media  

Titel Weerbaar en gezond - Internet 

Doelgroep  Leerjaar 1  

Beschrijving activiteit  Met deze training worden leerlingen zich bewust van 
de (veiligheids-)risico’s van internet, van gezonde en 
ongezonde gewoonten en gewoontevorming in 
zijn/haar leven op dit gebied. Thema’s die aan bod 
komen zijn social media, gamen, het gebruik van 
wachtwoorden en de vormgeving van een gezond 
online profiel. 

Periode In overleg in te plannen 

Tijd 2 lesuren (totaal 90-100 minuten) 

Locatie Op school 

Kosten €300,- per klas 

Ouderbetrokkenheid  Deze training is het meest effectief in combinatie met 
de ouderavond ‘Safe Online’, zie aanbod ouders. 

Aanbieder Stichting Chris en Voorkom! 

Contactpersoon en contactgegevens Johan Krabbendam 
planningvo@chrisvoorkom.nl  
085 – 04 04 850 
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Thema 'Jongeren en aardbevingen' 

 
 
Thema  
 

Jongeren en aardbevingen 

Titel Ondersteuning bij het onderwerp ‘kinderen en 
aardbevingen’ 
 

Doelgroep  - Ouders van kinderen van 0 tot 18 jaar 
- Leerlingen en leerkrachten van het basis- en 
voortgezet onderwijs 
- Kinderen en medewerkers van voorscholen 

Beschrijving activiteit  Leerkrachten, ouders en kinderen kunnen voor 
ondersteuning bij het onderwerp ‘kinderen en 
aardbevingen’ het Consultatieteam ‘kinderen en 
aardbevingen’ van GGD Groningen inschakelen. Het 
Consultatieteam van GGD Groningen, bestaande uit 
twee jeugdartsen en een jeugdverpleegkundige, 
beschikt over specifieke expertise en een 
professioneel netwerk op dit gebied.  
In overleg met het jeugdgezondheidszorgteam 
betrokken bij de (voor)school kan er per situatie 
gekeken worden naar een passend aanbod op 
collectief niveau. Te denken valt aan 
informatiebijeenkomsten voor ouders, kinderen 
en/of leerkrachten. 
Daarnaast kan elke jeugdverpleegkundige en 
jeugdarts van GGD Groningen op individueel niveau 
informeren, adviseren, begeleiden en zo nodig 
verwijzen voor passende hulp. 

Periode In overleg 
Tijd In overleg 
Locatie In overleg 
Kosten Het aanbod zal in eerste instantie gefinancierd 

worden vanuit  de GGD. Mocht de vraag naar deze 
interventie erg groot zijn, zal overlegd worden of 
aanvullende financiering vanuit gemeenten, 
onderwijs of voorscholen aan de orde is. 

Ouderbetrokkenheid  Ja, afhankelijk van de vraag kunnen ouders 
betrokken worden 

Aanbieder GGD Groningen 
Contactpersoon en contactgegevens Basis- en voortgezet onderwijs:   

Via het jeugdgezondheidszorgteam betrokken bij de 
school.    
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Thema 'Natuur- en duurzaamheidseducatie 
 

Thema   Natuur- en duurzaamheidseducatie 

Titel “Een kijkje in de duurzame toekomst”-maak je eigen 
kijkdoos. 

Doelgroep    Leerlingen voortgezet onderwijs 

Beschrijving activiteit    De workshop begint met een korte inleiding. Wat is 
duurzaamheid? Waar kom jij initiatieven betreft 
duurzaamheid steeds meer tegen? Wat kan nog 
meer verbeterd worden als je om je heen kijkt? Wat 
is jouw oplossing hiervoor? 
Het is de bedoeling dat leerlingen tijdens dit gesprek 
zich bewust worden van het onderwerp 
duurzaamheid. 
Na dit gesprek mag ieder voor zich na gaan denken 
over zijn eigen duurzame toekomst. Met de vraag; 
hoe zie jij de duurzame toekomst voor je? Misschien 
heb je wel een idee voor minder plastic verbruik, of 
bedenk je een duurzaam nieuw apparaat. 
Met deze gedachten gaan we aan de slag. Met 
restmaterialen en verschillende technieken wordt 
het idee omgezet naar beeld. Samen kijken we naar 
de mogelijkheden van de materialen.  
Voorbeeld van materialen: 2e hands speelgoed, 
dopjes, stokjes, plastic tassen, stof etc. Op het eind 
nemen we een kijkje in elkaars duurzame toekomst. 
De workshop heeft als doel om de leerlingen op een 
laagdrempelige manier bewust te laten worden van 
hergebruik. Iets moois kunnen creëren van materiaal 
wat normaal weggegooid zal worden. 

Periode In overleg 

Tijd 1x Min. 2,5 uur 

Locatie School  

 
Kosten 

€ 210,- (exclusief reiskosten) 

Ouderbetrokkenheid    Het zou een mooie gelegenheid zijn om ouders te 
kunnen betrekken bij de resultaten van hun kind en 
tevens bij het thema. 

Aanbieder Esse’s wurk - duurzame & verrassende workshops 

Contactpersoon en contactgegevens  Esse van der Molen  
esse’swurk@gmail.com  
06-45756298  
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Thema   Natuur- en duurzaamheidseducatie 

Titel Maak Ieniemienie 3D diorama 

Doelgroep    Middelbaar onderwijs 

Beschrijving activiteit De workshop begint met een korte inleiding Wat is 
duurzaamheid? Waar kom jij initiatieven betreft 
duurzaamheid steeds meer tegen? Wat kan nog 
meer veranderd worden als je om je heen kijkt? Wat 
is jouw eigen oplossing hiervoor? 
Aan de hand van dit gesprek, wordt door elke 
leerling een eigen woord/gedachte gekozen die hier 
bij past, dat kan van alles zijn..bijv.: 
eerlijk..groen..vrij… 
Met restmaterialen en kosteloos materiaal wordt 
het woord omgezet in beeld. De materialen die o.a. 
ingezet worden zijn: tijdschriften, muntjes, veertjes, 
steentjes, dopjes, etc. 
Op het einde zullen we elkaars werk bespreken. De 
nadruk tijdens het uitvoeren van se workshop ligt op 
de bewustwording van het hergebruik van 
materialen. Wat zijn de mogelijkheden van dit 
materiaal? Iets moois creëren wat normaal 
weggegooid wordt. Van niets iets leren maken! 

Periode In overleg 

Tijd 1x van 2,5 uur 

Locatie School 

Kosten € 210,- (exclusief reiskosten) 

Ouderbetrokkenheid     Het zou een mooie gelegenheid zijn om ouders te 
kunnen betrekken bij het werk van hun kind en 
tevens bij het thema. 

Aanbieder Esse’s wurk- duurzame & verrasende workshops 

Contactpersoon en contactgegevens  Esse van der Molen  
esse’swurk@gmail.com  
06-45756298  

 

 



 

Preventiemenu voortgezet onderwijs 
 Pagina 

54 

    DAL-gemeenten 2018 - 2019 

	 	

Thema 'Pesten' 

 
Thema   Pesten 

Titel Consultatieteam Pesten 
Doelgroep  Leerkrachten, ouders, leerlingen in het voortgezet 

onderwijs. 
Beschrijving activiteit    Leerkrachten, ouders en leerlingen kunnen voor 

ondersteuning bij de aanpak van pesten het 
Consultatie Team Pesten inschakelen. 
Het ConsultatieTeam Pesten bestaat uit 
vertegenwoordigers van instellingen 
die samenwerken op het gebied van onderwijs, 
jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg: een gz-
psycholoog en een orthopedagoog/ 
generalist van CEDIN (educatieve dienstverlening), 
een jeugdverpleegkundig,  een beleidsmedewerker 
van de GGD, een orthopedagoog van Jonx en een 
adviseur/trainer van MEE. Zij allen beschikken over 
specifieke expertise op het gebied van pesten. 
De sociaal-verpleegkundige van de 
jeugdgezondheidszorg GGD Groningen kan als 
intermediair functioneren tussen ouder en school en 
heeft een stimulerende en ondersteunende rol ten 
aanzien van de aanpak van pesten op de school. Deze 
kan ouders en school verwijzen en begeleiden naar 
het ConsultatieTeam Pesten voor een gerichte 
aanpak. 

Periode 
 

In overleg 

Tijd Investering  van 20 – 40 uur begeleiding per situatie.  
In overleg kan bepaald worden voor hoeveel situaties 
hulp wordt geboden. 

Locatie 
 

Op locatie in overleg 

Kosten € 3600,- per situatie 
Ouderbetrokkenheid    Ja, individueel en via een ouderavond voor de te 

begeleiden groep 
Aanbieder GGD Groningen 
Contactpersoon en contactgegevens Lydia Brookman 

lydia.brookman@ggd.groningen.nl 
tel. 0625635820 
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Thema  Pesten 

Titel Up2You 

Doelgroep  Ons advies is leerjaar 1 of 2, maar hier kan van 
worden afgeweken 

Beschrijving activiteit  Iedereen is uniek en waardevol! We denken met de 
leerlingen na over hoe zij naar zichzelf kijken, de 
groepsvorming en hoe belangrijk zij zijn in de groep. 
Door deze training krijgt de leerling inzicht in de 
problematiek van (cyber)pestgedrag en heeft 
handvatten gekregen waarmee hij/zij ten aanzien van 
dit (cyber) pestgedrag een positieve invloed uit kan 
oefenen op de groep. 

Periode In overleg in te plannen 

Tijd 2 lesuren (totaal 90-100 minuten) 

Locatie Op school 

Kosten €300,- per klas 

Ouderbetrokkenheid  Deze training is het meest effectief in combinatie met 
de ouderavond Hard(t) voor elkaar, zie aanbod 
ouders. 

Aanbieder Stichting Chris en Voorkom! 

Contactpersoon en contactgegevens Johan Krabbendam 
planningvo@chrisvoorkom.nl  
085 – 04 04 850 
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Thema 'Relaties en seksualiteit' 
 

Thema Relaties, seksualiteit en weerbaarheid 

Titel Girls Talk + 

Doelgroep  
 

Meiden in het praktijkonderwijs 14-21 jaar 

Beschrijving activiteit Het doel van de training is meiden weerbaarder 
maken in hun relaties en seksuele leven. Vooral als 
het gaat om het voorkomen van grensoverschrijdend 
gedrag en onbedoelde zwangerschap. De meiden 
leren voor zichzelf op te komen en hun grenzen aan 
te geven. Bijeenkomsten gaan over:  
 -  Het meidenlijf  
 -  Leuke jongens en versieren  
 -  Contact en op het internet  
 -  Vriendschap en relaties  
 -  Grenzen aangeven en nee zeggen  
 -  Anticonceptie en soa’s  
 -  Prettige seks en veilige seks  
 -  Voorkomen en omgaan met  
               vervelende ervaringen 

Periode  
 

In overleg 

Tijd In overleg, tijdens lesuren 

Locatie Op school 

Kosten In overleg: via een lopende subside van het RIGG of 
op offertebasis 

Ouderbetrokkenheid    Ouderavond 

Aanbieder MEE Groningen/Centrum Seksualiteit MEE Noord 

Contactpersoon en contactgegevens Roelienke Gort 06-31670096 
r.gort@meegroningen.nl 

Meer informatie https://www.meegroningen.nl/schakel-ons-in- 
voor/trainingen-voor-clienten/girls-talk-plus/  
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Thema 
 

Relaties en Seksualiteit  

Titel 
 

Make a Move + 

Doelgroep Jongens in het praktijkonderwijs 14-21 jaar 

Beschrijving activiteit Het doel van de training is het voorkomen van 
seksueel grensoverschrijdend gedrag, het vergroten 
van verantwoordelijkheid en het vertonen van 
positief gedrag in hun relaties en seksuele leven. Dit 
wordt bereikt door de jongens te informeren en te 
leren communiceren over seks en relaties.  
Bijeenkomsten gaan over:  
 -  Versieren, hoe doe je dat  
 -  Meiden  
 -  Vriendschap, Verliefdheid, Verkering  
               oké en niet oké  
 -  Wanneer is seks fijn?  
 -  Fijne seks en veilige seks... en wat  
               vinden je vrienden!  
 -  Seks online  
 -  Seks en liefde: nu en in de toekomst 

Periode In overleg 

Tijd  
 

In overleg, tijdens lesuren 

Locatie Op school 

Kosten In overleg: via een lopende subsidie bij het RIGG of 
op offertebasis. 

Ouderbetrokkenheid    Ouderavond 

Aanbieder  
 

MEE Groningen/Centrum Seksualiteit MEE Noord 

Contactpersoon en contactgegevens Roelienke Gort  
06-31670096  
r.gort@meegroningen.nl 

Meer informatie https://www.meegroningen.nl/schakel-ons-in- 
voor/trainingen-voor-clienten/make-a-move/  
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Thema  Relaties en seksualiteit 

Titel LEV2Beware 

Doelgroep  Leerjaar 3 of 4 

Beschrijving activiteit  Met deze training bieden we leerlingen handvatten 
om goede keuzes te maken en een verantwoorde 
leefstijl te ontwikkelen. We gebruiken de BOMB-
Methodiek: Beeldvorming, Ordening, 
Meningsvorming en Besluitvorming. Deze methodiek 
stimuleert om zelf na te denken.  
Bij LEV2Beware leren leerlingen over de emotionele 
en sociale ontwikkeling van jongens en  
meiden in de puberteit. Ook hebben we het over het  
zelfbeeld en staan we stil bij het verschil tussen 
verliefdheid, liefde en lust. Er worden handvatten 
aangereikt om een stevige relatie te bouwen en 
gezonde keuzes te maken. Leerlingen worden bewust 
gemaakt van grenzen. Het stellen van grenzen is 
respect voor jezelf en voor de ander.  

Periode In overleg in te plannen 

Tijd 1 schooldag (totaal 3 blokuren van 90-100 minuten) 

Locatie Op school 

Kosten €690,- per klas 

Ouderbetrokkenheid  Deze training is het meest effectief in combinatie met 
de ouderavond LEV!, zie aanbod ouders. 

Aanbieder Stichting Chris en Voorkom! 

Contactpersoon en contactgegevens Johan Krabbendam 
planningvo@chrisvoorkom.nl  
085 – 04 04 850 
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Thema 'Risicovol gedrag' 
 

Thema  Risicovol gedrag 

Titel Lesmodule “Invloed van de groep” 

Doelgroep Groep 7-8 Basisschool 

Klas 1-2 Voortgezet onderwijs 

Beschrijving activiteit    Invloed van de groep; 75% van de jeugdcriminaliteit 
wordt gepleegd in groepsverband of onder invloed 
van groepsdruk. In deze voorlichting ervaren 
leerlingen wat groepsinvloed is en oefenen we met 
vaardigheden om met negatieve groepsinvloed om te 
gaan. 

Periode In overleg 

Tijd 1 uur 

Locatie School 

Kosten 255 euro of via subsidie gemeente 

Ouderbetrokkenheid  Ja, kan via een ouderavond en ouders ontvangen een 
infoblad 

Aanbieder Halt 

Contactpersoon en contactgegevens Monique Rolink. 
m.rolink@halt.nl. 
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Thema  Risicovol gedrag 

Titel Lesmodule “Jeugdcriminaliteit” 

Doelgroep Groep 7-8 Basisschool 

Klas 1-2 Voortgezet onderwijs 

Beschrijving activiteit    Jeugdcriminaliteit; Jongeren zoeken grenzen op. 
Soms gaan ze daarbij over de schreef en vinden er 
strafbare feiten plaats. In deze voorlichting hebben 
we het over grensoverschrijdend gedrag. Wat 
gebeurt er met je als je dat doet, maar ook wat zijn 
de gevolgen voor de ander?  

Periode In overleg 

Tijd 1 uur 

Locatie School 

Kosten 255 euro of via subsidie gemeente 

Ouderbetrokkenheid  Ja, ouders ontvangen een infoblad 

Aanbieder Halt 

Contactpersoon en contactgegevens Monique Rolink. 
m.rolink@halt.nl. 
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Thema 'Regels en Grenzen' 
 

Thema  Regels en grenzen 
 

Titel Lesmodule “Overlast tijdens de jaarwisseling” 
 

Doelgroep Groep 7-8 Basisschool 
Klas 1-2 Voortgezet onderwijs 

Beschrijving activiteit    Jaarlijks worden er zo’n 1.500 jongeren naar Halt 
gestuurd omdat zij zich niet aan de vuurwerkregels 
houden. Maar ook vernielingen, brandstichting, 
geluidsoverlast en het lastigvallen van hulpdiensten 
zijn situaties die veel voorkomen tijdens Oud & 
Nieuw. In deze voorlichting hebben we het over 
verschillende overlastsituaties en leren jongeren hoe 
ze kunnen omgaan met groepsdruk.  

Periode November - december 

Tijd 1 uur 

Locatie School 

Kosten 255 euro of via subsidie gemeente 

Ouderbetrokkenheid  Ja, ouders ontvangen een infoblad 

Aanbieder Halt 

Contactpersoon en contactgegevens Monique Rolink. 
m.rolink@halt.nl. 
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Thema  Regels en grenzen 

Titel Lesmodule “Veilig Publieke Taak” 

Doelgroep Groep 7-8 Basisschool 
Klas 1-2 Voortgezet onderwijs 

Beschrijving activiteit    Werknemers met een publieke taak worden steeds 
vaker agressief bejegend, vooral door jongeren. In 
deze voorlichting zien jongeren hoe belangrijk het is 
dat deze mensen er zijn en dat ze hun functie op een 
normale manier kunnen uitoefenen. De jongeren 
leren wat zij zelf kunnen doen als ze getuige zijn van 
agressie tegen werknemers met een publieke taak. 

Periode In overleg 

Tijd 1 uur 

Locatie School 

Kosten 255 euro of via subsidie gemeente 

Ouderbetrokkenheid  Ouders ontvangen een infoblad 

Aanbieder Halt 

Contactpersoon en contactgegevens Monique Rolink. 
m.rolink@halt.nl. 
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Thema 'Veilig Opgroeien' 
 

Thema  Veilig opgroeien 

Titel Als muren konden praten 
 

Doelgroep  Jongeren van 12 tot 16 jr op het voortgezet 
onderwijs 
 

Beschrijving activiteit  Wanneer er ruzies of spanningen zijn in de 
thuissituatie, dan kunnen jongeren hier last van 
hebben. Ze kunnen zich verantwoordelijk voelen of 
zich anders gaan gedragen. Ze kunnen zich 
terugtrekken of juist heel druk worden. Ze kunnen 
zich minder goed concentreren en piekeren veel.  
 
 

Periode In overleg 
 

Tijd  

Locatie Op een schoollocatie of CJGlocatie 
 

Kosten Deze groepen worden gefinancierd door de DAL-
gemeenten 
 

Ouderbetrokkenheid  Opstartbijeenkomst met ouders en kinderen 
voorafgaand aan de training 
 

Aanbieder Centrum voor Jeugd en Gezin  
 

Contactpersoon en contactgegevens Carmen Akollo  
c.akollo@appingedam.nl 
06 556 808 38 
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Thema Veilig Opgroeien 

Titel Jonge Mantelzorgers 

Doelgroep Leerlingen voortgezet onderwijs (12-16) 

Beschrijving activiteit In Nederland is een op de vier jongeren een jonge 
mantelzorger. Vaak weet een jongere, of zijn/ haar 
omgeving niet dat ze dit zijn. Dus ook niet dat ze 
eventueel een risico lopen op opgroei- en 
opvoedproblemen, lichamelijke en emotionele 
klachten en op latere leeftijd meer behoefte aan 
zorg hebben. 
Er wordt een interactieve voorlichting geboden. In 
combinatie met een film zal uitgelegd worden wat 
een jonge mantelzorger is, wat dit met je doet en 
wat men voor elkaar kan betekenen. 
Tevens wordt er een inventarisatie gedaan naar 
hoeveel jonge mantelzorgers er zijn en wat voor 
behoeftes er bij hen zijn. Hierbij geldt dat als blijkt 
dat er meer ondersteuning nodig is, in overleg en 
afstemming met jongere, school en ouders, dit 
gerealiseerd zal worden. Doel is om vanuit de 
voorlichting een beeld te krijgen van de doelgroep, 
hun behoeften en op basis hiervan kan er al dan niet 
besloten worden een aanbod voor hen te maken. 
 

Periode In Overleg 

Tijd 45 minuten 

Locatie Klaslokaal 

Kosten Geen 

Ouderbetrokkenheid    In overleg  

Aanbieder Stichting Welzijn en Dienstverlening 

Contactpersoon en contactgegevens Maja Dijkstra 
Jongerenwerk SWD 
06 109 547 87 
m.dijkstra@s-w-d.nl 
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Thema Veilig Opgroeien 

Titel Gastles - Is het veilig thuis? 

Doelgroep Leerlingen, bovenbouw 

Beschrijving activiteit Wilt u als docent het onderwerp huiselijk geweld en 
kindermishandeling behandelen in de les? U kunt 
een medewerker van Veilig Thuis Groningen vragen 
om langs te komen. Aan de hand van stellingen en 
film gaan we in gesprek over dit onderwerp. Aan het 
einde van de les weten de leerlingen wat er allemaal 
onder deze problematiek valt en waar zij terecht 
kunnen voor advies en/of hulp.  
  

Periode Gedurende het hele schooljaar, op aanvraag 

Tijd In overleg, aansluitend bij de lestijden (tussen de 60 
– 90 minuten) 

Locatie In-company 

Kosten Geen 

Ouderbetrokkenheid    Nee 

Aanbieder Veilig Thuis Groningen 

Contactpersoon en contactgegevens  
Kenniscentrum 
Veilig Thuis Groningen 
kenniscentrum@veiligthuisgroningen.nl 
050-5239239 
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Thema Veilig Opgroeien 

Titel Praten helpt bij heftige ruzies thuis 

Doelgroep Leerlingen, bovenbouw 

Beschrijving activiteit In elke klas zitten gemiddeld één tot drie kinderen die 
thuis worden mishandeld of geweld tussen beide 
ouders meemaken. Deze workshop gaat over de 
impact van dit geweld op jongeren. 
Ervaringsdeskundigen, mensen die iets hiervan in hun 
jeugd zelf hebben meegemaakt, delen tijdens deze 
workshop hun verhaal. Zij worden begeleid door een 
medewerker van Veilig Thuis. Er is ruimte voor het 
stellen van vragen en delen van informatie. Je krijgt 
handvatten en tips aangereikt, over hoe je kan 
omgaan met signalen die wijzen op huiselijk geweld, 
bijvoorbeeld bij vrienden of vriendinnen. 
De boodschap van de workshop is dat je erover mag 
praten als je ergens mee zit… maar het hóeft niet. 
  

Periode Gedurende het hele schooljaar, op aanvraag 

Tijd In overleg, aansluitend bij de lestijden (tussen de 60 – 
90 minuten) 

Locatie In-company 

Kosten €25,- 

Ouderbetrokkenheid    Nee 

Aanbieder Veilig Thuis Groningen 

Contactpersoon en contactgegevens  
Kenniscentrum 
Veilig Thuis Groningen 
kenniscentrum@veiligthuisgroningen.nl 
050-5239239 
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Thema 'Verkeerseducatie' 
 

Thema   Verkeerseducatie 

Titel Verkeerseducatie lessen op school 

Doelgroep    Klas 1 t/m 6 

Beschrijving activiteit    Om goed verkeersgedrag te stimuleren is het 
belangrijk om ook in het voortgezet onderwijs 
aandacht te besteden aan verkeerseducatie.  

VerkeerswijzerGroningen maakt dit kosteloos 
mogelijk. Dit is een samenwerkingsverband van de 
gemeenten en de provincie Groningen. 

Onze verkeerslessen worden uitgevoerd door 
partners die al jaren bezig zijn met verkeerseducatie. 
Een greep uit de lessen? Bij de Verkeerscaroussel 
volgen de leerlingen workshops over onder meer 
afleiding op de fiets en de dode hoek bij 
vrachtverkeer. Een ander voorbeeld is Kapot van jou, 
een toneelvoorstelling over de gevolgen van een 
avond onbezonnenheid. 

Periode De school kan in het voorjaar een keuze doorgeven 
bij VerkeerswijzerGroningen voor het 
daaropvolgende schooljaar. Bij elke activiteit kan een 
voorkeursperiode worden aangegeven 

Tijd Afhankelijk van de les, doorgaans een tot twee 
lesuren 

Locatie Klaslokalen, aula, theaterzaal 

Kosten Geen, wordt gefinancierd vanuit de gezamenlijke 
overheden in de provincie.  

Ouderbetrokkenheid    Leerlingen kunnen het geleerde of lesmateriaal 
bespreken met ouders 

Aanbieder VerkeerswijzerGroningen 

Contactpersoon en contactgegevens Foppe Jorna 

F.t.jorna@provinciegroningen.nl 
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Thema 'Weerbaarheid' 
 

Thema  Weerbaarheid 

Titel Zelfverdediging 

Doelgroep  Leerlingen 

Beschrijving activiteit Tieners fysiek, sociaal en mentaal weerbaar maken  

Periode 10 weken 

Tijd 50 min. per les 

Locatie Klaslokaal / sportlokaal. 

Kosten Op aanvraag. E.e.a. kan verschillen per school ivm 
grote van de groep en aantal trainers.   

Ouderbetrokkenheid    Ja, aanvullend kan er een informatieavond voor 
ouders worden georganiseerd. Er kan bovendien een 
artikel voor de nieuwsbrief worden aangeleverd. 

Aanbieder Weerbaarheidstrainers.nl 

Contactpersoon en contactgegevens Bert Feenstra 
T 0614237678 
E bert@weerbaarheidstrainers.nl 
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Thema Weerbaarheidstraining  

Titel Training Rots en Water 
(ook geschikt voor kinderen met een beperking) 

Doelgroep  

 

12 tot 16 jaar 

Beschrijving activiteit Fysieke weerbaarheidstraining. Rots & Water is een 
fysieke training. Er worden oefening gedaan die te 
maken hebben met ademhaling en lichaamshouden, 
door spel en simpele zelfverdedigingsvormen. In de 
training leren de kinderen bijvoorbeeld:  

• Zelfbeheersing en zelfvertrouwen  
• Opkomen voor zichzelf  
• Omgaan met pesten en groepsdruk  
• ‘nee’ zeggen 

Periode In overleg 

Tijd  

 

In overleg 

Locatie In overleg/op school 

Kosten  

 

Via een beschikking van het CJG of op offerte basis 

Ouderbetrokkenheid    Ja 

Aanbieder  

 

MEE Groningen 

Contactpersoon en contactgegevens  

 

Carla Kamerling 

c.kamerling@meegroningen.nl / 06-31670013 

Meer informatie https://www.meegroningen.nl/schakel-ons-in- 
voor/trainingen-voor-clienten/rots-en-water- 
kinderen-speciaal-onderwijs/  
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Thema Weerbaarheid 

Titel LEV2Go 
 

Doelgroep Leerjaar 1 of 2 

Beschrijving activiteit  Met deze training bieden we leerlingen handvatten 
om goede keuzes te maken en een verantwoorde 
leefstijl te ontwikkelen. We gebruiken de BOMB-
Methodiek: Beeldvorming, Ordening, 
Meningsvorming en Besluitvorming. Deze methodiek 
stimuleert om zelf na te denken. De volgende 
thema’s komen aanbod: 
Thema 1: Jij! (je bent uniek en waardevol) 
Thema 2: Jij & je doel (ga voor goud) 
Thema 3: Jij & de groep (wees (media)wijs)  
Thema 4: Jij & grenzen (heb lef om gezond te leven)  
Thema 5: Jij & puberteit (heb lef om op te groeien)  
Thema 6: Jij & lef (leef met lef, verantwoordelijkheid 
en keuzes) 

Periode In overleg in te plannen 

Tijd 2 schooldagen (totaal 6 blokuren van 90-100 
minuten) 

Locatie Op school 

Kosten €1380,- per klas 

Ouderbetrokkenheid  Deze training is het meest effectief in combinatie met 
de ouderavond LEV!, zie aanbod ouders 

Aanbieder Stichting Chris en Voorkom! 

Contactpersoon en contactgegevens Johan Krabbendam 
planningvo@chrisvoorkom.nl  
085 – 04 04 850 

 

  



 

Preventiemenu voortgezet onderwijs 
 Pagina 

71 

    DAL-gemeenten 2018 - 2019 

	 	

 

Thema  Weerbaarheid 

Titel Paardenkracht voor Pubers 

Doelgroep  11-14 jaar 

Beschrijving activiteit  De cursus is praktijkgericht, educatief en op speelse 
wijze met pony’s.  
Hierdoor oefenen de kinderen op een speelse, 
educatieve en praktijkgerichte wijze de sociale 
vaardigheden.  
De kinderen leren over lichaamstaal en gedrag van 
zichzelf en anderen. Ze doen oefeningen waardoor 
het zelfvertrouwen toeneemt en het aangeven van 
grenzen gemakkelijker wordt. Kinderen leren 
hierdoor beter om te gaan met gevoelens en emoties. 
De cursus heeft een heel praktisch karakter: doen, 
ervaren en beleven!  
De kinderen registreren hun vorderingen en 
belevenissen in een uniek werkboek aan een thema 
per les (binnen) en buiten met de pony’s en 
ontvangen aan het eind een diploma. 
 
Doelen: 
- meer zelfvertrouwen; 
- vergroten van weerbaarheid; 
- grenzen aangeven; 
- samenwerken; 
- je aanpassen; 
- positief gedrag; 
- omgaan met emoties. 

Periode De cursus bestaat uit 5 lessen en een terug-kom-
middag van elk 2 uur. De laatste les is een half uur 
langer vanwege een activiteit met de ouders samen. 
In overleg met ouders wordt gestart met maximaal 4 
kinderen 

Tijd Elke les is 2 uur en de laatste les is 2,5 uur i.v.m. een 
gezamenlijke activiteit met ouders. De terugkom-les 
is dan weer 2 uur 

Locatie Terhornseweg 1, 9914 TC Zeerijp  
Dwarshaspel 2, 9354 VS Zevenhuizen 

Kosten € 275,00 incl. uniek werkboek, diploma. 
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Ouderbetrokkenheid  Ja, niet alle oefeningen in het werkboek worden 
tijdens de training gemaakt, dus er wordt een beroep 
gedaan op de ouders om na te vragen wat de 
kinderen geleerd hebben die les en om nog een 
oefening te doen in het werkboek. 
Ook hopen we op betrokkenheid van de school /sport 
enz zodat ze met vragen of met het geleerde bij hun 
juf, meester of docent terecht kunnen. 

Aanbieder Stal Bolheim, coachen met paarden 
Contactpersoon en contactgegevens Olga Hartman 

Hartman@bolheim.nl 
06 – 51222662 

Extra info Op verzoek van school, interne begeleiders, 
zorgcoördinatoren en op verzoek van ouders kan er 
een informatiemiddag of -ochtend georganiseerd 
worden waarin allen live kunnen ervaren wat 
coachen met hulp van paarden inhoudt. Ook 
ontvangt men dan informatie over het doel en de 
inhoud van de lessen. De kinderen die mee zijn 
kunnen dan kennis maken met de pony's en in een 
oefening zelf ervaren hoe het werkt. Uiteraard zullen 
we ook de tijd nemen om de vragen te 
beantwoorden. De informatiemiddag is gratis. 
Aanmelden is wel gewenst. 
Regelmatig starten we nieuwe groepjes op de 
zaterdagochtend, zaterdagmiddag, donderdag- of 
vrijdagmiddag na schooltijd, in overleg met de 
ouders/verzorgers. 
 
Meer informatie: 
www.StalBolheim.nl 
www.ponypowervoorkids.nl 
www.paardenkrachtvoorpubers.nl 

 


