Programma LCJ – RO
Voor: Ouders, ambtsdragers, leidinggevenden
Thema: Jongeren, vrienden en vaste relaties
1. Aanleiding en relevantie
Vrienden zijn voor jongeren heel belangrijk. Je leeftijdgenoten
zijn immers de mensen met wie je de toekomst in moet. Maar
hoe ontwikkelen vriendschappen zich nu, en heb je daar als
ouders enige sturing in? Hoe kun je met je kinderen een gesprek
aangaan over vriendschappen? En wat is je rol als ouder als je
kind verkering heeft? Kan verkering ook te vroeg beginnen? En
wat zou dan een goede leeftijd zijn om verkering te krijgen? En
als je verkering hebt, hoe ga je als jongere dan met andere
vrienden om? Dergelijke vragen geven aan hoe actueel het thema is, en hoeveel vragen er rondom
dit onderwerp kunnen leven. In dit programma zoeken we naar tips en richtlijnen voor ouders,
ambtsdragers en leidinggevenden.
2. Doelstellingen
 Aandacht vragen voor het belang van goede vriendschappen,
ook voordat jongeren een vaste relatie krijgen
 Handvatten bieden om hierover het gesprek met jongeren aan
te gaan en de weg te wijzen
3. Uitvoering
In het programma voor ouders, ambtsdragers en leidinggevenden dat
we samen met de RO maken, hebben jongeren nog steeds een
belangrijke plaats. We willen niet alleen over hen, maar juist ook met hen in gesprek gaan. Aan de
hand van een korte reportage met Sarina Brons zal het gesprek aan tafel gaan over vrienden en vaste
relaties. Is er een ‘geschikte leeftijd’ voor het krijgen van verkering aan te wijzen? Welke valkuilen
kunnen er voor jonge stelletjes zijn in de relatie met hun vrienden? En hoe kun je als ouder nu het
gesprek met je kind aangaan rondom dit thema? Deze vragen zullen het gesprek aan tafel met een
jongere, ambtsdragers en een expert richting geven.
Na de uitzending verwijzen we ouders, ambtsdragers en
leidinggevenden die kijken door naar onze website. Hier willen
we ‘nazorg’ bieden. Een luisterend oor voor hun vragen, maar
ook praktische tips. In de mediatheek die we voor elke
doelgroep op onze site hebben, wordt een pagina gevuld met
‘kijk-, lees- en luistermateriaal’ rondom dit thema. Artikelen
die de weg wijzen, columns die een mening weergeven,
audiofragmenten met tips, verwijzingen naar boeken over dit
thema, videofragmenten, en dergelijke. Met de bedoeling om
achtergrondinformatie te geven, toe te rusten en te vormen.
Al dit materiaal zal een antwoord geven op de vragen die
tijdens het programma opgeroepen worden. We zorgen ervoor alle doelgroepen aan te spreken, op
de diverse niveaus, en houden rekening met de aspecten hoofd, hart en handen. Zo leveren we
materiaal dat aansluiting vindt, antwoorden geeft en praktisch toepasbaar is.

