Beste directeur,
Beste leerkracht,

Het is bijna zover : op 30.11 start het volgende Lions Quest seminarie in Oostkamp !
Er zijn nog plaatsen beschikbaar !
U had de voorbije maanden contact met ons omtrent een uniek sociaal project dat ik reeds
enige tijd mee vorm geef : LIONS QUEST (voorheen Leefsleutels).
Vanuit mijn sociale bewogenheid ben ik graag met jongeren bezig. Naast mijn job als
advocaat ben ik ook reeds jaren docent bij de Vlaamse Overheid.
Zo werd ik actief binnen LCIF, een zeer gerespecteerde NGO die zich oa bezig houdt met
onderwijsvorming : Lions Quest Belgium (voorheen actief onder de naam Leefsleutels, dat
met quasi dezelfde leerinhouden werkte).
Het biedt scholen een uniek concept aan in de vorming van hun leerkrachten.
Het biedt een breed aanbod aan thema’s die belangrijk zijn in het hedendaagse curriculum en
die flexibel kunnen worden aangepast aan de noden van elke klas leerlingen.
Ideaal om maximaal resultaat te genereren in elke leerlingengroep !
Wat is Lions Quest ?
Het is een wereldwijd programma van opleidingen voor leraars en opvoeders die zo hun
leerlingen vaardigheden kunnen bijbrengen die hen voorbereiden op een succesvol leven,
vaardigheden naast de klassieke kennisoverdracht die ze in het onderwijs meekrijgen.
Lions Quest maakt deel uit van de internationale werking van Lions Clubs International
Foundation (LCIF), een sociaal fonds dat zich samen met Lions Clubs International over gans
de wereld inzet voor het welzijn van mensen. Als service vereniging is het één van de grootste
NGO’s ter wereld met oa. een vertegenwoordiging binnen de VN.
Reeds jaren zijn wij actief (i.s.m. de Stanford University sinds 1970) met de ontwikkeling van
de Lions Quest Life Skills Programs.

Met deze programma’s willen wij leerkrachten, ouders en scholen ondersteunen bij het
aanleren aan jongeren van vaardigheden die ze nodig hebben voor een succesvol leven in onze
samenleving.
De programma’s zijn gericht op het bevorderen van emotionele intelligentie, relationele en
sociale vaardigheden en daarnaast studievaardigheden.
De gebruikte wetenschappelijke methode is het sociaal en emotioneel leren (SEL), een sinds
langs gewaardeerde en succesvolle methodiek.
Jongeren gaan zich zo beter in hun vel voelen, zodat ze opgroeien tot bewuste, betrokken en
verantwoordelijke burgers met een gezonde levensstijl.
Ze zullen meer weerbaar zijn tegen allerlei verslavingen zoals drugs en alcohol en problemen
zoals pesten, uitsluiting, spijbelen, radicalisering en zelfmoord.
Deze programma’s worden intussen in een honderdtal landen toegepast en voortdurend
aangevuld en verbeterd. Ze worden regelmatig door experten geëvalueerd (oa. Harvard en
diverse Europese universiteiten).
Troeven voor succes
Ons doel als Belgische afdeling van Lions Quest is een ruggesteun te bieden voor
leerkrachten van het hoger middelbaar onderwijs.
Problemen als hoge jeugdwerkloosheid en lage slaagkansen bij hogere studies wijzen erop
dat de huidige nadruk op kennisoverdracht niet volstaat als voorbereiding op de uitdagingen
en de vaardigheden benodigd voor het werken in de huidige samenleving en de arbeidsmarkt
van morgen.
Hiervoor moeten leerlingen ook andere troeven in handen krijgen!
Het onderdeel voor de jongeren van 15 tot 21 jaar hebben wij in België vertaald en volledig
aangepast aan de Belgische realiteit onder de naam “Troeven voor Succes”.
Het helpt jongeren in hun ontwikkeling en leert hen verantwoordelijkheid te nemen, efficiënt
te communiceren, doelen te stellen en gezonde beslissingen te nemen waarbij ze kunnen
weerstaan aan groepsdruk en verleidingen.
We willen niet alleen de band met de school versterken en de schoolresultaten verbeteren
maar vooral de leerlingen voorbereiden op het leven na het middelbaar onderwijs.
Dit kan door het aanleren en oefenen van vaardigheden die vandaag nodig zijn maar vaak
onderbelicht zijn in ons traditioneel onderwijscurriculum.
Lions Quest Belgium organiseert met dat doel seminaries voor leraars en opvoeders waarbij
het ganse pakket aan levensvaardigheden aan bod komt.

Uniek seminarie
Op zaterdag 30 november en zondag 1 december geven we scholen de kans kennis te maken
met ons bijzonder concept.
Leraars leren er op interactieve wijze en met diverse ‘energizers’ als voorbeeld praktische
toepassingen maken waarmee ze voor hun leerlingen écht het verschil kunnen maken.
De verschillende thema’s worden er op een hedendaagse wijze toegelicht in functie van de
aandacht die ze vereisen voor een succesvolle toekomst van de jongeren in uw klas of school.
Vervolgens wordt de dagelijkse toepassing ervan geplaatst in de concrete van elke school die
zal kunnen beslissen welke thema’s voor haar leerlingen met meest relevant zijn naar sociale
context en beschikbare tijd.
Voor maximale toepasbaarheid wordt gewerkt in kleine groepen van maximaal 20 personen.
De huidige onderwijshervorming is een ideaal moment om bij deze belangrijke onderwerpen
te blijven stilstaan
Interesse ?
In bijlage treft u alvast onze infobrochure en presentatie.
U kan met bijgaande formulier inschrijven voor het seminarie : wij nemen dan graag voor de
praktische afspraken met u contact op.
Mocht uzelf of uw school hierbij enige verduidelijking wensen, ben ik graag samen met onze
Quest-collega’s bereid persoonlijk het project toe te lichten.
Ik hoop van u te mogen horen !
Vriendelijke groeten,
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