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Welkom!

Programma
• Voorstellen
• Aanleiding en doel levensreisboeken
• Voorbeeld oefening 1
• Inhoud van het boek in het kort
• Basisprincipes, hoe kun je ermee werken in de 

klas?
• Voorbeeld oefening 2
• Vragen en reacties



Even voorstellen

• Mijn naam en betekenis
• Mijn geboorteland en -plaats: ….

• Wie zijn belangrijke mensen in mijn 
leven, mijn naaste familieleden en 
fijne vrienden: ….



• Grote reisboek voor kinderen

• Behoefte aan iets voor 
jongeren en volwassenen

• Het Begint Bij Mij-programma

Aanleiding



Doelen levensreisboek
kleine stapjes 

• Herinnering voor later
• Verwerking
• Gevoel voor waar je vandaan komt en waar je 

heen gaat; betekenis geven aan je leven
• Versterken



Voorbeeld oefening

• Ik heb in de volgende plaatsen gewoond: ….

• Namen van scholen waar ik op heb gezeten: ….

• Vijf herinneringen uit mijn jeugd: ….



Inhoud van het werkboek

• Leven voor vertrek
• Reis
• Hier en nu
• Toekomst



Basisprincipes
• Jongere bepaalt

ü bv of die iets wil delen
• Vertrouwelijkheid, veiligheid

ü bv goede plek om het boek te 
bewaren

ü als je iets deelt vertellen de 
anderen het niet verder

• Meedoen, kwetsbaar zijn mag



Nog een voorbeeld oefening

Dit zijn positieve mensen waar ik graag 
mee omga:
…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Tip: Vertel deze mensen dat zij belangrijk voor je zijn!



Gratis downloaden links

Grote Reisboek voor kinderen
https://www.lifebookforyouth.com/mylifejourneybook

Mijn Positieve Levensreis zelfhulpboek voor jongeren
Mijn Positieve Levensreis zelfhulpboek voor ouders

https://www.peer3.nl/levenreisboeken-zelfhulpboeken-voor-
gevluchte-kinderen-en-jong-volwassenen/



ervaringen delen – leren van elkaar

Wij zijn heel benieuwd naar jullie ervaringen met deze boeken!

Alle verhalen zijn welkom, wij willen graag leren en het boek verder ontwikkelen.
Ook praktische tips over hoe je het boek hebt geïntroduceerd en hoe je ermee werkt op 
jouw school zijn erg welkom. Hoe kort je bericht ook is, wij zijn er blij mee!

Delen kan door ons een mailtje sturen: hanne@peer3.nl

Wij zullen zorgen dat alle ervaringen te vinden zijn op onze website. 

mailto:hanne@peer3.nl

