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Persoonsvorming is één van de doelen van 

christelijk onderwijs, maar hoe organiseer je 

dat op een duurzame manier op je school?
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Persoonsvorming is één van de doelen van christelijk onderwijs, maar 

hoe organiseer je dat op een duurzame manier op je school? 

Je wilt als school actueel en concreet zijn en werken aan een gezonde 

grondhouding voor seksualiteit, mediagebruik en participatie in de 

maatschappij. De uitdaging is: waar geef je dit een plek? En: kan de mentor 

of vakdocent hier op een goede manier aan bijdragen? Persoonsvorming 

is een gezamenlijk taak. Bij deze taak moeten we ons realiseren dat we 

diep afhankelijk zijn van het werk van de Heilige Geest. Hij maakt van dood 

levend en vernieuwt het hart en leven van zondaren.

LCJ en Driestar educatief hebben de krachten gebundeld met het 

doel om scholen te ontzorgen en te ondersteunen. INSPIREd zet in op 

persoonsvorming vanuit een integrale visie, gebaseerd op Bijbelse waarden:

- Toerusting voor de mentor en docent: hij of zij blijft de belangrijkste 

vormer op school. Vorming begint met voorbeeldgedrag en voorleven.

- Workshops waarin we op een pakkende manier met de leerlingen het 

gesprek aan gaan over de thema’s die écht spelen.

- Leerlijnen en concepten die de school in staat stellen op een duurzame 

manier een vervolg te geven aan de workshops. 

Door deze drie bouwstenen te combineren 

werk je met impact aan persoonsvorming. 

Vorming met impact!

Een boost voor 
christelijke 
persoonsvorming in het 
voortgezet onderwijs



Workshopaanbod - LCJ
Contactpersoon: Marjolein Hooydonk, marjoleinhooydonk@lcj.nl

Workshops burgerschap
- Jij in multicultureel Nederland

- Israël, land van de belofte

- Israël, het centrum van de wereld

- Antisemitisme, springlevend!

- Onrecht en hoop

- Duurzaam shoppen

- ‘Partners in crime’ (criminaliteit)

- Internationalisering en mondialiteit

- ‘The sky is the limit’ (over maatschappelijk verantwoord ondernemen)

- Milieu, klimaat en duurzaamheid

- Mijn naaste als slaaf 

Workshops kleding
- ‘Ben jij leuk genoeg?’ (over kleding en zelfbeeld)

- Kleding maken de man/vrouw

- Kleur en stijladvies

- Kleding en cultuur

- ‘Schone kleding aangedaan?’ (over schone kleding)

- Kleding en creativiteit (aanbevolen voor meiden)

- ‘Als je haar maar goed zit’ (over haarmode) 

Workshops mediawijsheid
- ‘Be social’ (over sociale media)

- ‘Game-on’ (over games)

- ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet’ (over film)

- Muziek (aanbevolen voor leerjaar 1)

- ‘Repeat of niet’ (over popmuziek, aanbevolen voor leerjaar 2 en 3)



Workshops seksualiteit
- ‘ABC van seksualiteit’ (aanbevolen voor leerjaar 1)

- ‘Sexpert’ (aanbevolen voor leerjaar 2)

- ‘Liefde van je leven’ (aanbevolen voor leerjaar 3)

- ‘PorNo’ (aanbevolen voor jongens)

- Weerbaarheid (aanbevolen voor meiden)

- Weerbaarheid actief (aanbevolen voor jongens)

- ‘Als de kastdeuren open gaan…’ (over homoseksualiteit)

- Sexting 

- Ongewenste intimiteiten op de werkvloer (aanbevolen voor meiden op 

het (V)MBO) 

- ‘Ben je een jongen of meisje?’ (over genderneutraliteit)

Workshops werk en geld
-    Waarde van werk

-    Geld en gerechtigheid

-    Grip op je geld

-    Geld in de Bijbel

Workshops bidden en Bijbellezen
-    ‘Uitgesproken’ (over gebed)

-    ‘Let’s study!’ (over Bijbelstudiemethoden)

-    ‘Spreken in stilte’ (over stille tijd)

Workshops identiteit
- ‘Wie ben ik?’

- ‘Zet je leukste glimlach op’ (over groepsdruk en groepsdynamiek)

- ‘Beoordelen met je hart’ (aanbevolen voor bovenbouw HAVO/VWO)

- ‘Studentikoze pelgrim’ (aanbevolen voor bovenbouw HAVO/VWO)

- Jouw leven in helikopterview (aanbevolen voor bovenbouw HAVO/VWO)



Duurzame impact - Driestar educatief

Vorming van de leerling moet het hele schoolleven doortrekken. Pakkende 

workshops voor leerlingen dragen bij aan deze persoonsvorming, het zet 

de leerlingen aan het denken. Deze momenten vragen om een vervolg in de 

school. Alleen dan kun je stapsgewijs en duurzaam werken aan de vorming van 

jongeren die vanuit christelijke waarden deelnemen aan deze samenleving en 

voor anderen inspirerend zijn. Maar wat vraagt dit van je als docent? Hoe kun 

je op een inspirerende manier bijdragen aan persoonsvorming? Hoe werk je 

hieraan vanuit de thema’s seksualiteit, mediawijsheid en burgerschap? 

TIP 1 

Volg het INSPIREd programma van Driestar educatief. Dit bestaat uit vier 

bijeenkomsten rondom persoonsvorming: 1: karaktervolle christenen — Waar zie 

je in de persoonsvorming naar uit? Welke plaats hebben hierin christelijke waarden? 

Hoe kun je deze helpen verinnerlijken? Wat is jouw rol als docent? 2: gezonde 

relaties — De basis voor een relatie is een gezond zelfbeeld. Hoe kun je dit 

helpen ontwikkelen? Hoe ga in gesprek over de plaats van seksualiteit in het totale 

spectrum van verbondenheid? 3: gezond en bewust online — Kun jij een spade 

dieper kijken dan het mediagedrag? Op welke verlangens doet het een appel? Hoe 

kom je verder dan een moraliserend gesprek? 4: burger in de samenleving — 

Maak jij ze klaar om burger te zijn in een brede en veelkleurige samenleving? Hoe 

kunnen ze hierin op een inspirerende manier verantwoordelijkheid dragen?

TIP 2 

Zet leermiddelen en methoden in die persoonsvorming benaderen vanuit Bijbelse 

kaders. Voor INSPIREd is een onderliggende visie ontwikkeld die de brug slaat 

tussen de workshops en de mediawijsheid-methode ‘Stapp’ en ‘Wonderlijk 

gemaakt’.

Meer weten? 

Driestar educatief is gespecialiseerd in vorming en het toerusten van docenten en 

van goed christelijk onderwijs. We denken graag met je mee. Neem contact op met 

Sjaak Jacobse: J.J.Jacobse@driestar-educatief.nl



“Ik weet nu meer wat 
de bedoeling is van 
God met seksualiteit.” 
(leerling, 13 jaar)

“Studenten, die niet snel 
positief zijn over lessen/
workshops, heb ik eens 
na een workshops horen 
zeggen: “het had nog wel 
een uur mogen duren.”
(Docent)

“Er werd ook over 
gesproken aan de hand 
van wat er in de Bijbel 
over gezegd wordt.”
(leerling, 15 jaar)

“Het is heel open en 
eerlijk.”
(leerling, 14 jaar)

Benieuwd hoe leerlingen, docenten en 
workshopleiders zelf de workshops ervaren? 

Workshopleider:

“Het is een voorrecht om als workshop leider 

in alle openheid met jonge tieners in gesprek 

te gaan over seksualiteit. Wanneer wij de 

workshops geven zijn de tieners natuurlijk al 

lang bezig met seksualiteit. Ze zien ‘het’ in films, 

series en games voorbij komen, ze worden 

voor het eerst verliefd… e.d. Het is mooi 

om hierbij aan te sluiten en iets van 

mijn eigen ervaringen te delen. Vanuit 

dit aansluiten is het prachtig om met 

de tieners op zoek te gaan naar wat 

de Heere te zeggen heeft over bijv. 

seksualiteit. Dit alles zorgt voor een 

mooie dynamiek.” 

8.520
jongeren worden er jaarlijks bereikt

via workshop op scholen.

18
Actief op 18 verschillende 

VO / MBO scholen.


