
Stichting Chris en Voorkom! 
Chris biedt jonge mensen een luisterend oor via onder meer haar chat.  
Voorkom! verzorgt preventielessen om jongeren te helpen de juiste keuzes te maken.  
 
 

 
 

Menukaart Basisonderwijs Voorkom! 

Samenwerking Chris en Voorkom! 
Chris en Voorkom! hebben de handen ineengeslagen. Daarom is het aanbod van Voorkom! ook op de 

website van Chris opgenomen. De raakvlakken tussen wat Chris en Voorkom! doen, zijn zo groot dat we 
hebben gezien en ervaren dat we elkaar kunnen versterken. 

 

Voorkom!  
Voorkom! wil leerlingen motiveren zelf gezonde keuzes te maken om te voorkomen 

dat ze vallen in verslavingsgedrag. verzorgt al ruim dertig jaar preventielessen door 
het hele land en is met meer dan 4.500 lessen per jaar een belangrijke voorlichter 

op dit terrein.  

 
De lessen worden gegeven door een preventiewerker van “Voorkom!”. Het unieke aan ons programma 

is de inzet van ervaringsdeskundigen. Door hun persoonlijk verhaal ontstaat de koppeling tussen theorie 
en praktijk en komt de theorie tot leven voor de leerlingen. 

 

Preventielessen 
Onze lessen zijn opgebouwd uit de volgende onderdelen. 

 
Basispakket (twee lesblokken)  

Combinatiepakket over roken, blowen en alcohol (inclusief ervaringsdeskundige). 
We geven kinderen informatie over de schadelijke gevolgen van roken/blowen en 

alcohol op het lichaam en geest. We staan stil bij de oorzaken en gevolgen van 

een verslaving en geven de leerlingen handige tools om zich te weren. De 
kinderen krijgen de mogelijkheid om hun vragen te stellen, ook aan de 

ervaringsdeskundige.   
 

 

Aanvulling op basispakket (één lesblok)  
Internet - Hoe houd je het leuk?  We bespreken thema’s als social media, 

(video)gamen en gamen op internet.  Welke gevolgen media kan hebben en 
welke keuzes kinderen hierin maken. 

 
 

 

 
Ouderavond  

Het thema tijdens de ouderavond is gelijk aan het thema van de les in de klas of 
op verzoek een ander wenselijk thema. We bespreken belangrijke 

keuzemomenten van kinderen en de rol die ouders daarbij kunnen vervullen 

(inclusief waardevolle tips en trucs voor ouders m.b.t. het aangaan van het  
gesprek met hun kinderen). 

 
 

 
Pesten? Denk aan LEV! 

Vanuit de samenwerking met Chris bieden we ook een training weerbaarheid aan.  

Ga daarvoor naar: www.chris.nl/LEV.                                                         
 

 
 

 

 

http://www.chris.nl/LEV

