
Onderdeel van IFES

Life Worth Living 

onderwijsprogramma 

Wat wil ik écht met mijn leven? Wat geeft mijn leven zin? 
Het Life Worth Living-programma brengt studenten met 
elkaar en experts in gesprek over deze grote vragen. Het 
doel: studenten ervaren zingeving, verbondenheid en 
versterken zo hun mentale weerbaarheid.



• Meer dan de helft van de studenten 
(51%) ervaart psychische klachten. 
Veel studenten ervaren eenzaamheid, 
prestatiedruk, stress en slaap- 
problemen. (Bron: Trimbos Instituut)

• Naast andere factoren speelt  
zingeving een belangrijke rol in deze 
problematiek. Volgens wetenschappe-
lijk onderzoek is zingeving een belang-
rijke voorspeller van mentaal welzijn, 
ook voor studenten. 

• Plekken waar zingevingsvragen gesteld 
en in alle openheid besproken worden, 
zijn zeldzaam. 

• Als zingeving zo’n belangrijke factor voor 
welzijn is, ook bij studenten, kunnen we 
studenten daarin dan ondersteunen? 
Vanuit die zoektocht zijn we gestuit 
op het Life Worth Living-programma, 
ontwikkeld aan Yale University. Dit 
programma hebben we vertaald naar de 
Nederlandse context.

Belang van zingeving in het onderwijs Ons aanbod

Bewezen 
effectief

“Ik denk dat je een 
fundament nodig hebt: 
een doel van waaruit je 

al je keuzes maakt. Door 
dit traject kan dat: je 

krijgt goede uitleg over 
wat de andere visies 
precies inhouden en 

wat dat betekent voor 
het dagelijks leven. Ik 

mis soms openheid in 
mijn omgeving om over 
‘grote vragen’ te praten. 
Tijdens dit programma 

kan dat wel, in een 
positieve setting.”

De Grote Vragen faciliteert gesprek over 
levensvragen voor twintigers. Vanuit onze 
ruime ervaring bieden we het volgende:

1. Curriculum op maat
 Elke context vraagt om een pro- 

gramma op maat. Wij kennen het  
curriculum van het Life Worth Living- 
programma goed en denken mee over 
integratie in het programma van jouw 
onderwijsinstelling en studenten. 

2. Training in pedagogiek
 Wij trainen docenten in gesprek- en luis-

tervaardigheden en het begeleiden van 
groepen. Hoe breng je het gesprek een 
laag dieper? Hoe begeleid je goed een 
groepsgesprek over zulke grote vragen? 
Hoe begeleid je studenten zorgvuldig 
als de inhoud echt over hun leven gaat? 

3. Retraites 
 Het programma kan nog meer worden 

verdiept door er een retraite aan toe 
te voegen. Door even uit de standaard 
onderwijssetting te breken verdiepen 
de gesprekken en beklijft het leerpro-
ces nog beter. Wij verzorgen een goed 
programma, deskundige begeleiding 
en zo nodig een locatie.

Het Life Worth Living-onderwijsprogramma brengt 
studenten met elkaar én experts in gesprek over 
zingeving. Dit bewezen effectieve programma kan 
op maat worden aangeboden in elke context: van 
een serie colleges tot een complete minor. Ongeacht 
de vorm, kent het programma altijd twee cruciale 
ingrediënten die het tot een succes maken:

1. Pedagogiek
 Door groepsgesprekken, doordachte verwerkings- 

en reflectieopdrachten en goede vragen van  
docenten, is het vak niet alleen een intellectuele 
uitdaging voor de student, maar ook een persoon-
lijke reis. Docenten gaan met hun studenten in 
gesprek zoals ze het liefst zouden willen; betrokken 
en persoonlijk.

2. Inhoud
 Het programma legt op een open en diepgaande 

manier het gesprek over de zin van het leven op 
tafel. Waar draait het leven om? Wat geeft het leven 
zin? De belangrijkste filosofische en religieuze le-
vensperspectieven worden behandeld. Dit gebeurt 
op een open en academisch verantwoorde manier. 

Het programma

Anne Jan

Het Life Worth Living-programma 
is ontwikkeld aan Yale University, 
waar het al een aantal jaar 
succesvol wordt aangeboden. 
Een eigen RCT-studie van de 
cursus toonde significante effect 
op de ervaren meaning of life 
van deelnemende studenten. 
Op onze website vindt u meer 
informatie en onderzoeken die het 
programma onderbouwen.

“Als ik mij wilde 
verdiepen in 
de vraag ‘waar 
wil ik voor 
leven?’, kwam 
ik al snel uit bij 
volwassenen. 
Ook met wat 
kleinere vragen 
als: ‘wat voor studie zou ik nog willen 
doen?’ kom ik bij bijvoorbeeld mijn 
studentendecaan uit. Deze mensen 
helpen je fantastisch, maar zijn toch een 
stuk ouder en staan anders in het leven 
dan ik. In dit traject met leeftijdsgenoten 
sluiten we goed op elkaar aan”

Robin



Lees meer over het onderwijsprogramma op onze website: 

degrotevragen.nl/life-worth-living, of neem vrijblijvend contact op  

met projectleider Laurens van Lavieren: info@degrotevragen.nl

Het Life Worth Living-programma in Nederland is een initiatief van De Grote Vragen. 
De Grote Vragen is een platform waar twintigers en dertigers met heel verschillende 
levensbeschouwingen samen op zoektocht gaan naar zingeving. 

Wil je onderzoeken of dit programma 
past bij jouw onderwijsinstelling?
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