
 
 
 

 
 
 
 
 

 

	  
	  

	  

	  

 

	  

Doorlopende leerlijn met aandacht voor zelfbewustzijn, 
lichaamsbewustzijn en sociaal bewustzijn. 
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‘Omdat	  er	  nooit	  meer	  iemand	  zal	  zijn	  als	  jij,	  is	  het	  jouw	  taak	  je	  
innerlijke	  kracht,	  wijsheid,	  inzicht	  en	  stilte,	  je	  eigen	  identiteit	  te	  
bewaren	  en	  uit	  je	  hart	  te	  laten	  stromen.’	  
	  
Q-‐style,	  glaskunst	  Leiden	  
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Inleiding	  
‘The	  intuitive	  mind	  is	  a	  sacred	  gift	  and	  the	  rational	  mind	  is	  a	  faithful	  servant.	  We	  have	  
created	  a	  society	  that	  honors	  the	  servant	  and	  has	  forgotten	  the	  gift’,	  Albert	  Einstein	  
	  
Aandacht	  voor	  de	  persoonsontwikkeling	  van	  kinderen,	  daar	  pleiten	  wij	  voor.	  We	  
noemen	  dat	  ‘Identi-‐tijd	  op	  school’.	  Een	  doorlopende	  leerlijn	  met	  aandacht	  voor	  
zelfbewustzijn,	  lichaamsbewustzijn	  en	  sociaal	  bewustzijn.	  Deze	  leerlijn	  start	  in	  groep	  1	  
van	  de	  basisschool	  en	  eindigt	  bij	  het	  verlaten	  van	  het	  voortgezet	  onderwijs.	  	  
	  
Kinderen	  leven	  in	  een	  complexe	  wereld.	  Informatie	  is	  vrij	  toegankelijk	  en	  de	  
hoeveelheid	  prikkels	  overweldigend.	  Technologie	  bepaalt	  steeds	  meer	  ons	  handelen	  en	  
biedt	  ons	  ongekende	  mogelijkheden.	  Sociale	  netwerken	  zijn	  eindeloos	  en	  worden	  steeds	  
meer	  via	  een	  schermpje	  onderhouden.	  Om	  daarin	  je	  weg	  te	  vinden	  moet	  je	  weten	  wie	  je	  
bent	  en	  waar	  je	  staat.	  Kinderen	  krijgen	  op	  school	  heel	  veel	  kennis	  om	  straks	  hun	  weg	  te	  
kunnen	  vinden.	  En	  vaardigheden	  om	  die	  kennis	  te	  kunnen	  vinden.	  Kennis-‐vaardigheden	  
leren	  je	  alleen	  niet	  hoe	  je	  stevig,	  met	  twee	  voeten	  op	  de	  grond,	  staat	  voor	  wie	  je	  bent.	  Het	  
enorm	  hoge	  percentage	  uitval	  onder	  jongeren	  door	  o.a.	  burn-‐out	  maken	  dat	  duidelijk.	  	  
	  
De	  ontwikkeling	  van	  een	  gezond	  zelfbewustzijn,	  lichaamsbewustzijn	  en	  sociaal	  
bewustzijn	  is	  het	  kompas	  dat	  een	  kind	  nodig	  heeft.	  Daarom	  is	  een	  leerlijn	  ‘Identi-‐tijd’	  
in	  het	  basis-‐	  en	  voortgezet	  onderwijs	  heel	  hard	  nodig.	  In	  deze	  leerlijn	  kunnen	  bestaande	  
vakken	  en	  nieuwe	  initiatieven	  met	  aandacht	  voor	  de	  persoonsontwikkeling	  van	  
kinderen	  een	  vaste	  en	  zichtbare	  plaats	  krijgen	  in	  het	  onderwijs.	  Zo	  kan	  een	  natuurlijke	  
wisselwerking	  ontstaan	  met	  kennis	  en	  vaardigheden,	  waardoor	  evenwichtig	  
onderwijs	  ontstaat.	  
	  
Dit	  initiatief	  is	  uitgezet	  via:	  
*	  www.facebook.com/identitijdopschool	  
*	  www.levensvonk.nl/identi-‐tijd	  &	  identitijd@levensvonk.nl	  
*	  aandacht	  in	  Leidsch	  Dagblad	  
*	  bijeenkomst	  16	  juni,	  Plantsoentheater	  Leiden	  
	  
De	  uitkomsten	  hiervan	  vindt	  u	  in	  deze	  publicatie.	  Wij	  hopen	  dat	  u	  dit	  inspireert	  en	  
aanzet	  tot	  een	  krachtdadig	  advies	  aan	  het	  Ministerie	  van	  OC&W	  om	  persoonsvorming	  
structureel	  in	  te	  bedden	  in	  het	  toekomstig	  onderwijs	  (curriculum)	  
	  
Mw.	  Mr.	  Femke	  Krijger	  
26	  juni	  2015	  
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Identi-‐tijd	  in	  het	  toekomstig	  onderwijs	  
‘Get	  comfortable	  not	  knowing’,	  Richard	  Carlson	  
	  
	  
‘Identi-‐tijd’	  betekent:	  
Tijd	  en	  ruimte	  maken	  in	  het	  onderwijs	  (curriculum)	  t.b.v.	  de	  gezonde	  ontwikkeling	  van	  
zelfbewustzijn,	  lichaamsbewustzijn	  en	  sociaal	  bewustzijn.	  Deze	  drie	  peilers	  van	  een	  
evenwichtige	  persoonsontwikkeling	  staan	  niet	  los	  van	  elkaar,	  maar	  beïnvloeden	  elkaar	  
onderling,	  positief	  of	  negatief.	  Achterin	  vindt	  u	  talrijke	  voorbeelden	  hoe	  deze	  ‘Identi-‐tijd’	  
ingevuld	  kan	  worden.	  
	  
Waarom	  is	  ‘Identi-‐tijd’	  zo	  belangrijk?	  
	  
1.	  open	  source	  samenleving:	  	  
Vrije	  toegang	  tot	  steeds	  meer	  informatie	  betekent	  dat	  je	  in	  staat	  moet	  zijn	  om	  informatie	  
op	  waarde	  te	  kunnen	  schatten	  (kennis),	  gewenste	  informatie	  te	  kunnen	  vinden	  
(vaardigheden)	  en	  grenzen	  te	  stellen/keuzes	  te	  maken	  in	  informatievergaring	  (identi-‐
tijd).	  Wat	  voor	  informatie	  zoek	  ik?	  Wat	  wil	  ik	  bereiken?	  Hoe	  bewaar	  ik	  mijn	  focus,	  maar	  
blijf	  ik	  ook	  open	  staan	  voor	  nieuwe	  informatie?	  Dit	  vergt	  een	  stevige	  basis	  in	  jezelf.	  Deze	  
basis	  wordt	  gelegd	  door	  het	  leven	  te	  ervaren,	  oftewel	  levenservaring	  op	  te	  bouwen.	  Dit	  
ontwikkelingsproces	  loopt	  niet	  langs	  de	  paden	  van	  kennis	  en	  vaardigheden	  alleen.	  Het	  is	  
een	  proces	  van	  zoeken,	  ontdekken,	  verkennen,	  waarin	  zelfreflectie	  en	  sociaal	  bewustzijn	  
belangrijke	  ankers	  zijn.	  
	  
2.	  netwerk	  samenleving:	  
Communicatie	  mogelijkheden	  zijn	  extreem	  divers	  en	  toegankelijk.	  Mensen	  zijn	  
deelnemers	  van	  steeds	  meer	  communicatienetwerken,	  waarin	  het	  doel	  van	  
communicatie	  soms	  vervaagt.	  Dit	  vergt	  zelfinzicht,	  kritisch	  vermogen,	  zelfvertrouwen,	  
grenzen	  kunnen	  en	  durven	  stellen,	  samen	  kunnen	  werken	  etc.	  Effectief	  samen	  werken	  in	  
plaats	  van	  verzuipen	  in	  teveel	  samen	  aan	  het	  werk.	  
	  
3.	  co-‐creatie	  samenleving:	  
De	  toegankelijkheid	  van	  informatie	  en	  communicatie	  t.g.v.	  technische	  ontwikkelingen	  
biedt	  ongekende	  mogelijkheden	  om	  de	  eigen	  activiteiten	  steeds	  opnieuw	  uniek	  vorm	  te	  
geven.	  We	  zitten	  niet	  per	  se	  meer	  vast	  aan	  gebaande	  wegen.	  	  
	  
Dat	  betekent	  ook	  dat	  onderwijs	  niet	  meer	  van	  bovenaf	  opgelegd	  kan	  worden,	  maar	  een	  
proces	  van	  co-‐creatie	  is	  van	  beleid,	  directie,	  leerkrachten,	  leerlingen,	  ouders/verzorgers,	  
hulpverleners,	  etc.	  
	  
4.	  globalisatie	  samenleving:	  
De	  wereld	  is	  binnen	  handbereik.	  Onderwijs	  hoeft	  zich	  niet	  noodzakelijk	  alleen	  nog	  
lokaal	  af	  te	  spelen.	  Via	  de	  satelliet	  is	  het	  mogelijk	  leerkrachten	  en	  leerlingen	  met	  elkaar	  
te	  verbinden	  tot	  ver	  buiten	  het	  schoolgebouw.	  	  
Zo	  beantwoordde	  André	  Kuipers	  vragen	  vanuit	  de	  ruimte	  aan	  een	  paar	  groepen	  8	  in	  het	  
kader	  van	  het	  Mission	  X	  over	  gezond	  eten.	  Dat	  is	  fantastisch,	  maar	  om	  je	  in	  de	  ruimte	  te	  
bewegen	  heb	  je	  grenzen	  nodig.	  Xenofobie	  is	  de	  negatieve	  tegenhanger	  van	  globalisering,	  
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op	  zoek	  naar	  overzicht	  en	  grenzen.	  Geef	  kinderen	  ankers	  in	  zichzelf,	  zodat	  ze	  in	  alle	  
vrijheid	  de	  ruimte	  van	  onze	  globale	  samenleving	  kunnen	  verkennen.	  
	  
5.	  democratische	  samenleving:	  
Nederland	  is	  een	  liberale	  rechtsstaat,	  waarin	  we	  met	  elkaar	  geschreven	  en	  
ongeschreven	  rechtsregels	  formuleren,	  waaraan	  we	  ons	  dienen	  te	  houden.	  De	  filosoof	  
Taylor	  beschreef	  in	  ‘	  A	  secular	  Age’	  hoe	  mensen	  zoeken	  naar	  ‘fullness’.	  Een	  van	  zijn	  
vragen	  was:	  uit	  welke	  bronnen	  putten	  mensen	  om	  binding	  met	  elkaar	  vorm	  te	  geven?	  
Deze	  vraag	  is	  relevant	  voor	  onze	  samenleving,	  waarin	  de	  democratische	  rechtsstaat	  
zichzelf	  naar	  zijn	  aard	  steeds	  weer	  moet	  vernieuwen.	  Nu	  lijkt	  het	  vaak	  alsof	  	  de	  
antwoorden	  hierop	  slechts	  te	  vinden	  zijn	  in	  de	  uitersten	  van	  het	  spectrum:	  
onverschilligheid	  of	  mono-‐cultureel	  haatdragend	  gedrag	  jegens	  andersdenkenden.	  
Burgerschapsvorming	  kan	  niet	  van	  bovenaf	  opgelegd	  worden,	  maar	  moet	  van	  binnen	  uit	  
ontstaan.	  Iemand	  zoekt	  zijn	  eigen	  plaats	  in	  een	  samen	  leven.	  Maak	  van	  de	  samenleving	  
een	  samenbeleving.	  Dat	  begint	  op	  school	  met	  bv.	  filosofie,	  drama,	  samen	  projecten	  doen,	  
geschiedenis,	  etc.	  	  	  
	  
6.	  groeiende	  verwevenheid	  mens	  en	  techniek	  
Techniek	  dringt	  steeds	  dieper	  onze	  samenleving	  in.	  Dat	  biedt	  ons	  ongekende	  
mogelijkheden	  en	  verlegt	  onze	  grenzen	  vaak	  meer	  dan	  we	  ons	  bewust	  zijn.	  Techniek-‐
filosoof	  P.P.	  Verbeek	  beschrijft	  dit	  ‘Op	  de	  vleugels	  van	  Icarus.	  Hoe	  techniek	  en	  moraal	  
met	  elkaar	  meebewegen’.	  Het	  is	  noodzakelijk	  om	  ons	  hier	  meer	  bewust	  van	  te	  worden,	  
zodat	  we	  in	  staat	  zullen	  blijven	  om	  eigen	  keuzes	  hierin	  te	  maken	  en	  grenzen	  aan	  te	  
geven.	  Wat	  verstaan	  we	  onder	  privacy?	  Wanneer	  is	  dat	  belangrijk	  voor	  je	  en	  waarom?	  
Google	  glass,	  een	  bril	  die	  informatie	  weergeeft	  over	  je	  omgeving,	  vind	  je	  dat	  een	  
vooruitgang	  of	  niet?	  Prenatale	  diagnostiek	  die	  zelfs	  karaktereigenschappen	  kan	  
vaststellen,	  willen	  we	  dat?	  En	  veel	  meer	  van	  dit	  soort	  vragen	  dienen	  zich	  nu	  al	  aan	  en	  
zullen	  zich	  in	  de	  toekomst	  alleen	  maar	  meer	  opdringen.	  Kinderen	  moeten	  met	  de	  
techniek	  die	  ze	  van	  jongs	  af	  aan	  aangeboden	  krijgen	  ook	  de	  vragen	  en	  dilemma’s	  
meekrijgen	  die	  daar	  bij	  horen.	  Hoe	  verhoud	  jij	  je	  tot	  techniek?	  Dat	  is	  een	  belangrijk	  
onderdeel	  van	  Identi-‐tijd	  in	  deze	  en	  de	  komende	  tijd.	  
	  
7.	  wortels	  en	  vleugels	  
Deze	  tijd	  met	  zijn	  mogelijkheden	  lijkt	  een	  paradoxaal	  effect	  te	  hebben	  op	  veel	  mensen.	  
De	  dynamiek	  die	  onze	  open	  source	  netwerk	  samenleving	  biedt,	  leidt	  eerder	  tot	  
verstarring,	  dan	  tot	  beweging.	  Mensen	  begeven	  zich	  in	  zoveel	  netwerken	  en	  krijgen	  zo’n	  
hoeveelheid	  informatie	  over	  zich	  uitgestort,	  dat	  ze	  stilvallen.	  De	  populariteit	  van	  
mindfulness	  en	  yoga,	  maar	  ook	  de	  enorme	  uitval	  onder	  jongeren	  o.a.	  door	  burn-‐out	  
maakt	  duidelijk	  dat	  er	  behoefte	  is	  aan	  focus,	  bewustwording	  en	  ontspanning.	  Educatie	  
van	  het	  hart,	  noemde	  de	  ZH	  de	  DaiLai	  Lama	  het.	  De	  mogelijkheden	  die	  wij	  in	  ons	  rijke,	  
ontwikkelde	  land	  hebben	  geeft	  ons	  prachtige	  vleugels,	  maar	  zonder	  wortels	  durven	  we	  
ze	  niet	  te	  gebruiken.	  Net	  als	  een	  boom	  die	  met	  zijn	  takken	  naar	  de	  hemel	  reikt	  net	  zo	  
uitbundig	  als	  zijn	  wortelnetwerk	  het	  hem	  toestaat.	  Daarom	  is	  Identi-‐tijd	  van	  wezenlijk	  
belang.	  
	  
8.	  passend	  onderwijs	  
Passend	  onderwijs	  wil	  elk	  kind,	  binnen	  zijn	  eigen	  mogelijkheden,	  onderwijs	  dat	  bij	  hem	  
past	  bieden	  binnen	  een	  reguliere	  school.	  Minder	  bureaucratie,	  een	  duidelijke	  zorgplicht	  
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voor	  scholen,	  aansluiting	  bij	  het	  kind.	  Het	  klinkt	  prachtig,	  maar	  wat	  heeft	  een	  kind	  
precies	  nodig?	  	  
Dat	  kan	  je	  niet	  van	  bovenaf	  bepalen,	  maar	  zal	  in	  samenspraak	  met	  het	  kind	  beantwoord	  
moeten	  worden.	  Daarom	  heeft	  een	  kind	  Identi-‐tijd	  nodig	  om	  te	  verkennen	  wie	  hij	  is	  en	  
waar	  hij	  behoefte	  aan	  heeft.	  Toetsvrije	  ruimte	  in	  het	  programma	  om	  te	  ademen.	  Identi-‐
tijd	  biedt	  tijd	  en	  ruimte	  om	  met	  elkaar	  te	  praten,	  te	  lachen,	  te	  dansen,	  muziek	  te	  maken,	  
boos	  te	  zijn	  en	  zo	  kennis	  en	  vaardigheden	  passend	  te	  maken	  bij	  wie	  jij	  bent.	  	  
	  
Passend	  onderwijs	  vergt	  vakmanschap,	  waarin	  veel	  van	  een	  leerkracht	  gevraagd	  wordt:	  
luisteren	  naar	  het	  kind	  en	  zijn	  ouders/opvoeders,	  communiceren,	  experimenteren,	  
empathie,	  zelfinzicht,	  kwetsbaar	  durven	  zijn,	  veiligheid	  bieden,	  etc.	  Dit	  vergt	  kennis	  en	  
vaardigheden	  die	  in	  de	  leerkracht	  zelf	  geworteld	  zijn.	  Daarom	  is	  Identi-‐tijd	  ook	  in	  de	  
opleidingen	  voor	  leerkrachten	  van	  groot	  belang.	  
	  
9.	  21st	  century	  skills	  
Kinderen	  worden	  opgeleid	  voor	  de	  toekomst,	  maar	  wie	  kan	  in	  de	  toekomst	  kijken?	  
Scholen	  proberen	  vast	  te	  stellen	  wat	  moet	  worden	  verstaan	  onder	  de	  zgn.	  21st	  century	  
skills,	  vaardigheden	  die	  nodig	  zijn	  in	  deze	  en	  de	  komende	  tijd.	  	  
Einstein	  zei:	  ‘The	  intuitive	  mind	  is	  a	  sacred	  gift	  and	  the	  rational	  mind	  is	  a	  faitful	  servant.	  
We	  have	  created	  a	  society	  that	  honors	  the	  servant	  and	  has	  forgotten	  the	  gift.	  ‘	  Welke	  
vaardigheden	  we	  ook	  nodig	  zullen	  hebben	  nu	  of	  in	  de	  toekomst,	  de	  vaardigheid	  die	  ons	  
tot	  mens	  maakt	  ,	  ons	  bewust	  kunnen	  zijn	  van	  onszelf	  en	  ons	  handelen,	  zal	  altijd	  een	  
belangrijk	  kompas	  blijven.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Wat	  betekent	  dit	  concreet?	  
	  
1.	  balans	  brengen	  in	  toetsen	  en	  toetsvrije	  ruimte.	  	  
	  
2.	  inbedding	  in	  het	  curriculum,	  erkenning	  en	  herkenning	  
	  
3.	  opleiding	  leerkrachten	  Haanstra,	  Bladergroen,	  Educreation	  
	  
4.	  virtuele	  school	  waarin	  projecten,	  visie,	  mensen	  elkaar	  kunnen	  treffen,	  waar	  scholen	  
projecten	  kunnen	  aanschaffen	  en/of	  uitwisselen	  
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Identi-‐tijd	  bijeenkomst	  Plantsoentheater	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Voorwoord	  
	  
Bouw	  mee	  aan	  de	  school	  van	  de	  toekomst!	  Hiertoe	  werd	  een	  gevarieerd	  gezelschap	  van	  
mensen	  die	  ieder	  op	  hun	  eigen	  wijze	  onderwijs	  en	  ontwikkeling	  van	  kinderen	  
ondersteunen	  uitgenodigd.	  Rondom	  het	  thema	  ‘Identi-‐tijd,	  aandacht	  voor	  de	  gezonde	  
ontwikkeling	  van	  zelfbewustzijn,	  lichaamsbewustzijn	  en	  sociaal	  bewustzijn’	  is	  ervaring	  
en	  visie	  uitgewisseld.	  	  
	  
Het	  werd	  een	  inspirerende	  bijeenkomst	  met	  heldere	  uitkomsten.	  Aan	  het	  ministerie	  van	  
OC&W	  wordt	  gevraagd	  tijd	  en	  ruimte	  te	  maken	  binnen	  het	  onderwijs,	  waarin	  we	  de	  
dialoog	  over	  wat	  je	  motiveert	  en	  wat	  je	  belangrijk	  vindt	  weer	  kunnen	  aangaan.	  Er	  is	  
behoefte	  aan	  deze	  dialoog	  in	  de	  onderlinge	  samenwerking	  tussen	  leerkracht	  en	  kind,	  
tussen	  kinderen	  onderling,	  tussen	  leerkracht	  en	  ouders,	  tussen	  schoolleiding	  en	  
leerkracht,	  kortom,	  tussen	  iedereen	  die	  betrokken	  is	  bij	  de	  eigen	  ontwikkeling	  van	  een	  
kind.	  
	  
Ondertussen	  wordt	  aan	  ons	  gevraagd	  niet	  af	  te	  wachten	  tot	  het	  ministerie	  deze	  ruimte	  
biedt,	  maar	  binnen	  de	  bestaande	  mogelijkheden	  deze	  behoefte	  te	  erkennen.	  Door	  elkaar	  
te	  bevragen,	  te	  inspireren	  en	  te	  ondersteunen,	  zoals	  op	  avonden	  als	  deze	  kunnen	  we	  de	  
verandering	  hier	  en	  nu	  in	  gang	  zetten.	  Zoals	  Krishnamurti	  zei:	  ‘Je	  komt	  niet	  ver,	  als	  je	  
niet	  dichtbij	  begint’.	  
	  
Femke	  Krijger	  
John	  van	  Haasteren	  
Kirsten	  van	  Koeveringe	  
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16	  juni	  2015,	  Leiden	  
De	  bijeenkomst	  
	  
‘Identi-‐tijd	  in	  het	  toekomstig	  onderwijs!	  Hoe	  verankeren	  we	  dit?	  wat	  is	  er	  al?	  wat	  is	  er	  
nodig?’	  Met	  deze	  vragen	  als	  uitgangspunt	  is	  een	  interactieve	  debatavond	  georganiseerd	  
in	  het	  Plantsoentheater	  in	  Leiden.	  Het	  doel	  was	  m.b.t.	  het	  thema	  ‘persoonlijke	  
ontwikkeling	  in	  het	  onderwijs’	  inspiratie	  en	  daadkracht	  te	  verbinden.	  
	  
Een	  even	  ervaringsrijk	  als	  gevarieerd	  gezelschap	  heeft	  kennis,	  ervaring	  en	  visie	  
uitgewisseld	  op	  deze	  bijzondere	  avond.	  (bijlage	  1	  &	  2:	  programma	  en	  informatie)	  
	  
Deel	  I:	  interviews	  
	  
Interview	  Edith	  Steijns	  en	  Jill	  Wilmot	  
Vanuit	  haar	  praktijken	  ‘Kidsflower’	  en	  ‘Treen	  je	  Breen’	  ondersteunt	  Edith	  Steijns	  
kinderen,	  ouders	  en	  leerkrachten	  (soms	  schoolbreed),	  waarbij	  een	  gezonde,	  
evenwichtige	  ontwikkeling	  van	  kinderen	  het	  doel	  is	  om	  hun	  eigen	  potentie	  te	  kunnen	  
ontvouwen.	  
Zij	  hanteert	  de	  tol	  als	  metafoor	  voor	  het	  kind.	  Een	  tol	  is	  naar	  zijn	  aard	  gemaakt	  om	  te	  
bewegen.	  De	  kracht	  van	  de	  draaiende	  tol	  wordt	  beïnvloed	  door	  (1)	  de	  balans	  tussen	  
sociaal-‐emotionele	  en	  cognitieve	  ontwikkeling	  van	  het	  kind,	  	  (2)	  door	  de	  zgn.	  ‘cirkel	  van	  
invloed’	  (ouders,	  leerkrachten,	  etc)	  en	  (3)	  door	  de	  mate	  waarin	  het	  kind	  zich	  beweegt	  in	  
en	  buiten	  zijn	  eigen	  comfortzone.	  Deze	  invloedsfactoren	  staan	  niet	  los	  van	  elkaar,	  maar	  
beïnvloeden	  elkaar	  onderling	  positief,	  dan	  wel	  negatief.	  	  
Als	  een	  kind	  sociaal-‐emotioneel	  in	  balans	  is,	  d.w.z.	  dat	  er	  een	  balans	  bestaat	  tussen	  
positieve	  en	  negatieve	  emoties,	  dan	  zie	  je	  dat	  kinderen	  zich	  beter	  kunnen	  ontwikkelen	  
en	  (soms	  letterlijk)	  kunnen	  groeien.	  De	  cognitieve	  ontwikkeling	  volgt	  vaak	  als	  vanzelf.	  
	  
Belangrijke	  randvoorwaarden	  in	  dit	  process	  op	  een	  school	  zijn:	  
1.	  veiligheid:	  	  
Niet	  alleen	  het	  kind,	  maar	  ook	  de	  ouder	  en	  de	  leerkracht	  moet	  zich	  veilig	  voelen.	  Daar	  
wordt	  veel	  aandacht	  aan	  besteed	  door	  o.a.	  tijd	  te	  nemen	  elkaar	  te	  leren	  kennen,	  open	  te	  
zijn	  over	  je	  eigen	  kwetsbaarheden,	  oordelen	  weg	  te	  laten,	  etc.	  Grenzen	  aangeven	  en	  
respecteren	  is	  daarin	  ook	  belangrijk.	  
	  
2.	  onderscheid	  proces	  en	  inhoud:	  	  
Door	  aandacht	  voor	  het	  proces	  kun	  je	  makkelijker	  een	  stapje	  terug	  doen,	  waardoor	  je	  
bepaalde	  patronen	  kunt	  ontdekken	  en	  misschien	  herkennen.	  ‘Je	  kan	  dan	  op	  het	  hele	  
mens-‐zijn	  zitten.’	  Dit	  biedt	  bv.	  ruimte	  voor	  een	  leerkracht	  om	  zijn	  eigen	  pestverleden	  en	  
wat	  dat	  nog	  steeds	  met	  hem	  doet	  in	  zijn	  werk	  te	  (h)erkennen.	  
	  
3.	  ‘over	  je	  eigen	  schaduw	  heen	  stappen’	  
Jezelf	  durven	  zijn	  en	  daarin	  ook	  eerlijk	  en	  kwetsbaar	  durven	  zijn.	  Dan	  ontstaat	  er	  ruimte,	  
waarin	  dingen	  in	  beweging	  kunnen	  komen.	  
	  
4.	  informatie	  en	  communicatie	  met	  ouders	  
D.m.v.	  presentaties	  en	  workshops	  wordt	  het	  idee	  achter	  ‘Treen	  je	  Breen’	  uitgelegd.	  We	  
leggen	  uit	  hoe	  belangrijk	  ‘spiegelen’	  (het	  goede	  voorbeeld	  geven)	  is	  en	  hoe	  we	  een	  kind	  
de	  balans	  tussen	  positieve	  en	  negatieve	  emoties	  proberen	  te	  laten	  vinden.	  Vaak	  zien	  we	  
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dat	  ouders	  door	  dit	  soort	  interactie	  zich	  veel	  meer	  bewust	  worden	  van	  hun	  eigen	  
invloed	  wat	  al	  direct	  een	  merkbaar	  gunstig	  effect	  heeft	  op	  het	  hele	  proces.	  
	  
	  
De	  ondersteuning	  wordt	  17	  weken,	  aaneengesloten,	  2	  dagdelen	  per	  week	  geboden.	  Per	  
klas	  is	  er	  51	  uur	  begeleiding	  voor	  de	  totale	  klas.	  Soms	  heeft	  een	  leerkracht	  ook	  behoefte	  
aan	  persoonlijke	  begeleiding,	  daar	  wordt	  dan	  een	  plan	  voor	  gemaakt.	  Wij	  zien	  dat	  na	  
deze	  17	  weken	  de	  leerkracht	  in	  staat	  is	  de	  methode	  zelf	  toe	  te	  passen.	  	  
	  
	  
Interview	  John	  van	  Haasteren:	  
Als	  directeur	  van	  BO	  Anne	  Frank	  school,	  met	  een	  nova	  afdeling	  (voor	  hoogbegaafde	  
kinderen)	  maakt	  John	  van	  Haasteren	  zich	  hard	  voor	  een	  ontspannen	  leeromgeving	  voor	  
zowel	  de	  kinderen	  als	  de	  leerkrachten,	  waarin	  samenwerking	  hoog	  in	  het	  vaandel	  staat.	  	  
	  
(Toetsvrije)	  ruimte	  	  
Het	  is	  belangrijk	  om	  ‘de	  kinderen	  weer	  te	  leren	  kennen’.	  Nu	  zijn	  we	  heel	  veel	  kennis	  aan	  
het	  overbrengen	  vanuit	  een	  soort	  star	  ‘cito-‐denken’.	  We	  moeten	  ruimte	  maken	  voor	  
bezinning	  op	  wat	  echt	  belangrijk	  is	  voor	  leerlingen	  en	  leerkrachten.	  ‘Wat	  mij	  betreft	  
schaffen	  we	  de	  formele	  vergaderingen	  af,	  zodat	  mensen	  weer	  uit	  zichzelf	  aan	  kunnen	  
geven	  wat	  belangrijk	  voor	  hen	  is.’	  Passend	  onderwijs	  komt	  vanuit	  de	  koker	  van	  het	  
ministerie	  en	  de	  directie,	  maar	  de	  bezieling	  van	  de	  leerkracht	  is	  daarin	  niet	  
meegenomen!	  	  
	  
Kader	  om	  samen	  te	  verkennen	  
Op	  het	  gebied	  van	  sociale-‐emotionele	  ontwikkeling	  gebeurt	  al	  heel	  veel,	  maar	  ad	  hoc.	  Ik	  
vind	  het	  belangrijk	  dat	  het	  platform	  adviseert	  aan	  het	  Ministerie	  van	  OC&W	  dat	  er	  een	  
duidelijker	  kader	  moet	  komen	  hiervoor.	  We	  zijn	  kinderen	  aan	  het	  opleiden,	  maar	  
eigenlijk	  weten	  we	  niet	  goed	  waartoe	  we	  ze	  opleiden.	  Dat	  is	  een	  verkenningstocht	  die	  
we	  nu	  met	  elkaar	  aan	  moeten	  gaan.	  
Vier	  vragen	  hanteer	  ik	  als	  leidraad	  hierin:	  1.	  Wat	  verstaan	  we	  onder	  leren?;	  2.	  Hoe	  leren	  
kinderen?;	  3.	  Als	  kinderen	  niet	  hebben	  geleerd,	  hoe	  komt	  dat?;	  4.	  Als	  kinderen	  wel	  
hebben	  geleerd,	  hoe	  reageer	  je	  daar	  op?	  
	  	  
Betekenisvol	  onderwijs	  
Geïnspireerd	  door	  een	  bezoek	  aan	  scholen	  in	  Finland,	  waar	  toetsen	  de	  uitzondering	  zijn.	  
	  
1.	  leerkrachten	  krijgen	  ruimte	  en	  vertrouwen	  van	  het	  ministerie	  en	  de	  schoolleiding	  om	  
zelf	  goede	  keuzes	  te	  maken	  in	  hun	  onderwijs.	  Ze	  worden	  daarbij	  begeleid	  door	  
leerteams.	  	  
	  
2.	  in	  gesprek	  met	  kinderen	  zelf	  en	  met	  ouders.	  Wat	  wil	  je	  leren?	  Wat	  wil	  je	  weten?	  Hoe	  
kijk	  je	  naar	  je	  kind?	  De	  onderlinge	  relatie	  tussen	  schoolleiding,	  leerkrachten,	  ouders	  en	  
kinderen	  kan	  in	  de	  dialoog	  weer	  een	  meer	  wederkerige	  relatie	  worden,	  waarin	  je	  elkaar	  
kunt	  helpen	  en	  ondersteunen.	  	  
Vb.	  kunsteducatie	  kan	  hierin	  evt.	  ook	  rol	  spelen	  als	  ingang	  om	  ‘te	  leren	  kijken’	  en	  om	  
samen	  bezig	  te	  zijn	  en	  daarin	  samen	  te	  leren	  werken.	  
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Noodzaak	  van	  begeleiding	  
1.	  ik	  maak	  me	  zorgen	  voer	  wat	  er	  allemaal	  op	  kinderen	  afkomt	  in	  deze	  tijd	  via	  de	  multi-‐
media.	  Ze	  hebben	  daarin	  goede	  begeleiding	  nodig!	  
	  
2.	  je	  mag	  van	  elke	  leerkracht	  verwachten	  dat	  hij	  boven	  de	  leerstof	  staat.	  Dat	  betekent	  dat	  
hij	  kijkt	  naar	  wat	  een	  kind	  nodig	  heeft	  en	  daarin	  het	  kind	  aanbiedt	  wat	  hij	  nodig	  heeft.	  
Dat	  is	  een	  proces,	  waarin	  ook	  de	  leerkracht	  soms	  begeleiding	  nodig	  heeft.	  Het	  is	  ook	  heel	  
belangrijk	  dat	  er	  in	  de	  opleiding	  van	  leerkrachten	  voldoende	  aandacht	  is	  voor	  de	  sociaal-‐
emotionele	  ontwikkeling	  van	  kinderen.	  	  
	  
conclusie	  
Wij	  maken	  op	  onze	  school	  nu	  een	  ‘menukaart’.	  We	  verzamelen	  heel	  veel	  verschillende	  
ingrediënten	  met	  elkaar	  die	  we	  kunnen	  gebruiken	  in	  de	  verschillende	  ‘gerechten’	  op	  
school.	  Je	  kunt	  ook	  de	  metafoor	  van	  de	  kast	  gebruiken.	  Als	  directie,	  leerkracht,	  ouder	  of	  
kind	  bouw	  je	  gedurende	  je	  leven	  en	  loopbaan	  een	  kast	  met	  allemaal	  laatjes,	  deurtjes	  en	  
planken.	  Afhankelijk	  van	  de	  situatie	  kun	  je	  uit	  de	  kast	  halen	  wat	  nodig	  is.	  	  
Samengevat,	  geef	  scholen	  de	  ruimte	  voor	  hun	  eigen	  autonomie!	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Interview	  Marijke	  Sluijter	  
Vanuit	  haar	  jarenlange	  praktijk	  ervaring,	  o.a.	  als	  directrice	  van	  een	  Jenaplanschool,	  
draagt	  Marijke	  Sluijter	  het	  belang	  uit	  van	  ‘opgroeien	  in	  verbondenheid’.	  De	  leer-‐kracht	  
die	  elk	  kind	  van	  nature	  in	  zich	  draagt,	  is	  het	  uitgangspunt	  en	  het	  is	  de	  taak	  van	  
opvoeders	  (ouders,	  leerkrachten,	  etc)	  om	  een	  kind	  in	  staat	  te	  stellen	  om	  actief,	  in	  
verbondenheid	  met	  zichzelf	  en	  zijn	  omgeving,	  de	  wereld	  te	  verkennen.	  Zo	  biedt	  je	  
kinderen	  de	  mogelijkheid	  hun	  enorme	  potentieel	  tot	  groei	  te	  leven.	  
	  
Opleiding,	  intervisie	  &	  interactie	  
1.	  Tijdens	  mijn	  eerste	  jaren	  als	  kleuterjuf	  in	  Aruba	  en	  Suriname	  heb	  ik	  meegewerkt	  aan	  
het	  ontwikkelen	  van	  een	  nieuwe	  onderwijsvorm.,	  waarin	  kinderen	  vanuit	  eigen	  
autonomie	  en	  samenwerking	  met	  elkaar	  de	  basisvaardigheden	  leren.	  (zie:	  'Educreation,	  
hoe	  kinderen	  leren	  spreken,	  rekenen,	  schrijven	  en	  lezen,	  in	  verbondenheid	  met	  zichzelf,	  
de	  ander	  en	  de	  wereld'	  (1994,	  alleen	  nog	  digitaal	  verkrijgbaar).	  
Ik	  heb	  tijdens	  deze	  jaren	  veel	  geleerd	  van	  de	  uitgebreide	  intervisie	  en	  supervisie.	  Het	  gaf	  
ons	  de	  mogelijkheid	  ons	  handelen	  echt	  te	  doordenken.	  Je	  ontwikkelt	  je	  als	  je	  
interacteert.	  	  
	  
2.	  Als	  een	  leerkracht	  in	  staat	  is	  heel	  goed	  naar	  het	  kind	  te	  kijken	  en	  steeds	  opnieuw	  de	  
vraag	  te	  stellen:	  ‘Wat	  heeft	  dit	  kind	  nodig?’,	  dan	  kan	  het	  een	  kind	  zijn	  eigen	  leerproces	  
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laten	  doormaken.	  Een	  goede,	  toereikende	  opleiding	  van	  leerkrachten	  is	  daarom	  van	  
wezenlijk	  belang.	  
	  
Ruimte	  
Kinderen	  leren	  zoveel	  als	  ze	  met	  elkaar	  aan	  het	  werk	  zijn.	  Ze	  ontwikkelen	  zich	  in	  hun	  
persoonlijkheid.	  Daarom	  zeg	  ik	  vaak:	  ‘Laat	  ze	  maar	  hun	  eigen	  gang	  gaan’.	  Scholen	  zie	  ik	  
als	  een	  werkplaats	  waar	  kinderen	  zelf	  de	  baas	  zijn	  over	  hun	  leerproces	  en	  daarin	  ook	  
zelf	  verantwoordelijkheid	  leren	  dragen.	  Opvoeders	  kunnen	  hen	  hierin	  ondersteunen	  
door	  ze	  ruimte	  en	  veiligheid	  te	  bieden.	  
	  
Contact	  &	  communicatie	  
Het	  is	  heel	  belangrijk	  contact	  te	  maken	  met	  kinderen.	  Ook	  tactiel	  (lijfelijk)	  contact.	  
Zonder	  gezonde	  aanrakingservaringen	  kennen	  kinderen	  hun	  grenzen	  niet.	  	  
Leren	  doe	  je	  bovendien	  niet	  alleen	  met	  je	  verstand,	  maar	  ook	  met	  je	  gevoel.	  Lichaam	  en	  
emoties	  vormen	  een	  geheel	  met	  het	  mentale	  systeem.	  (zie:	  ‘Aanraken,	  een	  
levensbehoefte:	  tactiele	  contacten	  in	  de	  opvang	  en	  op	  school).	  Een	  goede	  leeromgeving	  
moet	  daarom	  voldoende	  aandacht	  hebben	  voor	  onderlinge	  communicatie,	  waaronder	  
tactiel	  contact.	  
	  
Taal	  van	  beeld	  en	  beweging	  
Beweging	  is	  een	  taal	  op	  zich	  en	  met	  beelden	  kun	  je	  woordeloos	  boodschappen	  
overbrengen.	  Het	  zijn	  manieren	  waarop	  je	  diepgaand	  contact	  met	  jezelf	  of	  met	  de	  
buitenwereld	  kunt	  verkennen.	  Daarom	  is	  het	  zo	  belangrijk	  dat	  kinderen	  ook	  mogen	  
experimenteren	  met	  beeld	  en	  beweging.	  (zie:	  Zinvol	  tekenen	  met	  kinderen)	  
	  
Kleine	  stapjes	  
Laten	  we	  kleine	  stapjes	  zetten,	  die	  hebben	  vaak	  al	  een	  enorm	  effect.	  Ik	  hoop	  dat	  we	  in	  
het	  toekomstig	  onderwijs	  deze	  kleine	  stapjes	  blijven	  zetten,	  dat	  is	  wat	  ik	  vanavond	  graag	  
wil	  meegeven.	  
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Deel	  II:	  uitwisseling	  in	  kleine	  groepen	  
In	  zes	  kleine	  groepen	  is	  a.d.h.v.	  een	  stelling&vraag	  verder	  gebrainstormd.	  Doel	  van	  deze	  
brainstorm	  is	  om	  zoveel	  mogelijk	  ideeën,	  voorbeelden	  en	  vragen	  die	  leven	  te	  
verzamelen.	  (voor	  deelnemers,	  zie	  bijlage	  2:	  programma)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Stelling&vraag	  1:	  ‘Het	  beste	  wat	  je	  kunt	  worden,	  is	  jezelf’	  (Stephan	  Covey).	  Wat	  
kunnen	  wij	  bijdragen	  aan	  de	  persoonlijke	  ontwikkeling	  van	  elk	  kind?	  
	  
Groep	  1:	  
Wanneer	  ben	  je	  jezelf?	  	  
-‐als	  je	  durft	  te	  vertellen	  wat	  je	  leuk	  vindt	  
-‐	  als	  je	  niet	  teveel	  jezelf	  MOET	  zijn,	  zoals	  alle	  succesverhalen	  op	  facebook	  je	  soms	  doen	  
denken	  
-‐	  als	  een	  kind	  zichzelf	  mag	  zijn,	  ook	  als	  het	  bv.	  wil	  touwtje	  springen	  in	  de	  les.	  Kinderen	  
die	  bij	  ons	  op	  het	  koninklijk	  conservatorium	  komen	  vanuit	  de	  basisschool	  kunnen	  vaak	  
niet	  zichzelf	  zijn.	  Ze	  worden	  gepest	  of	  zijn	  op	  een	  andere	  manier	  beschadigd.	  Op	  school	  
zitten	  ze	  in	  grote	  klassen	  met	  een	  heel	  strak	  programma.	  Wij	  nemen	  de	  tijd	  en	  rust	  om	  
vertrouwen	  op	  te	  bouwen.	  
-‐	  als	  je	  weet	  wat	  er	  gebeuren	  moet,	  dat	  gaat	  ook	  over	  identiteit	  
-‐	  jezelf	  kunnen	  zijn	  in	  verbinding	  met	  de	  groep,	  jezelf	  kunnen	  zijn	  in	  relatie	  tot	  de	  groep	  
-‐	  jezelf	  kennen,	  begrijpen	  wie	  je	  bent	  als	  mens	  
	  
Wat	  vind	  je	  belangrijk?	  
-‐	  rust	  en	  vertrouwen,	  dit	  biedt	  een	  basis	  voor	  verdere	  ontwikkeling	  
-‐	  ontwikkeling	  van	  fijne	  motoriek	  en	  luisteren	  
-‐	  aarden,	  gronden	  in	  het	  hier	  en	  nu	  
-‐	  terug	  naar	  de	  echtheid,	  geen	  facebook	  oftewel	  fakebook	  
-‐	  herkenning	  en	  erkenning,	  ook	  in	  bv.	  een	  kunstvak	  
-‐	  onderwijs	  2032	  focust	  zich	  teveel	  op	  talent,	  op	  uitblinken,	  maar	  iedereen	  heeft	  
potentie.	  Als	  je	  je	  focust	  op	  talent,	  dan	  lokt	  dat	  uit	  dat	  je	  ergens	  goed	  in	  moet	  zijn,	  wat	  
ook	  faalangst	  kan	  meebrengen.	  Nieuwsgierigheid	  is	  veel	  belangrijker.	  Dan	  kun	  je	  jezelf	  
zien	  en	  je	  potentie	  benutten.	  
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waar	  leren	  kinderen	  van?	  
-‐	  Ik	  heb	  geleerd	  van	  mijn	  kwetsbaarheden,	  vaak	  zien	  we	  alleen	  het	  gedrag	  en	  niet	  de	  
emotie	  die	  daar	  achter	  zit.	  Als	  we	  dat	  wel	  zien,	  dan	  ontstaat	  er	  vanzelf	  meer	  openheid.	  	  
-‐	  leerkrachten	  die	  verder	  kijken	  dan	  alleen	  naar	  wat	  er	  mis	  is.	  
-‐	  tegenslag	  kom	  je	  altijd	  tegen,	  dit	  signaleren	  en	  erkennen	  is	  belangrijker	  dan	  het	  labelen	  
van	  gedrag	  	  
-‐	  zeggenschap,	  waarbij	  ze	  eigen	  doelen	  mogen	  stellen	  en	  eigen	  verantwoordelijkheid	  
dragen.	  In	  balans	  met	  de	  omgeving.	  
	  
wat	  kunnen	  we	  bijdragen?	  
-‐	  budget/geld	  moet	  losgekoppeld	  worden	  van	  alle	  labels	  zoals	  nu	  in	  passend	  onderwijs	  
-‐	  leerkrachten	  moeten	  niet	  alleen	  kijken	  naar	  wat	  er	  mis	  is	  of	  niet	  goed	  gaat	  
-‐	  ieder	  kind	  een	  eigen	  leerlijn	  bieden	  
-‐	  laat	  kinderen	  helpen	  andere	  kinderen	  te	  leren,	  dit	  helpt	  beiden	  in	  hun	  ontwikkeling	  
-‐	  respecteer	  de	  autonomie	  van	  kinderen,	  geef	  ze	  zeggenschap	  om	  eigen	  doelen	  te	  stellen	  
en	  eigen	  verantwoordelijkheid	  te	  dragen	  
	  
kernwaarden/kernwoorden	  
relatie/verbinding;	  autonomie;	  basisveiligheid;	  loslaten	  binnen	  grenzen;	  vrijheid	  in	  
gebondenheid;	  met	  aandacht	  het	  kind	  zien	  en	  naar	  het	  kind	  luisteren;	  ruimte	  laten	  
	  
	  
Groep	  3:	  
Wat	  kunnen	  wij	  bijdragen	  aan	  de	  persoonlijke	  ontwikkeling	  van	  een	  kind?	  
-‐	  Tijd	  nemen,	  dat	  levert	  veel	  meer	  op.	  Dat	  kan	  zelfs	  versnelling	  in	  ontwikkeling	  
opleveren.	  Nu	  heerst	  teveel	  het	  rendementsdenken,	  maar	  dat	  werkt	  averechts.	  
-‐	  Rust	  en	  vertrouwen	  op	  wat	  er	  in	  het	  kind	  zit,	  dan	  kan	  het	  kind	  worden	  wie	  het	  is.	  
Vertrouwen	  geeft	  zelfvertrouwen.	  
-‐	  Cijfers	  en	  scoren	  zijn	  nu	  te	  belangrijk	  en	  geeft	  een	  te	  beperkte	  visie	  op	  de	  leerling,	  
sociaal-‐emotionele	  kant	  onderbelicht.	  
-‐	  kinderen	  verantwoordelijk	  maken	  voor	  doelen,	  laat	  ze	  zelf	  doelen	  stellen.	  Dan	  is	  wel	  
zelfreflectie	  nodig,	  je	  moet	  ‘ik’	  kennen.	  ‘Jij	  bent	  de	  deskundige	  van	  jezelf,	  jij	  kent	  je	  eigen	  
drijfveren’	  
-‐	  Kinderen	  bewust	  maken,	  bewustzijn	  is	  voorwaardelijk	  om	  iets	  te	  kunnen	  ‘bewegen’	  
-‐	  Zet	  alle	  zintuigen	  in	  in	  het	  onderwijs	  
-‐	  Je	  eigen	  zelfkennis,	  passie	  en	  voorleven	  wat	  jij	  belangrijk	  vindt,	  inbrengen	  
-‐	  Erkenning	  van	  wie	  je	  bent	  en	  waar	  je	  woont	  
-‐	  Empathie	  
-‐	  Het	  is	  belangrijk	  dat	  je	  als	  leerkracht	  boven	  de	  stof	  staat.	  	  
-‐	  relatie	  en	  dialoog	  zijn	  belangrijk	  
	  
wat	  heeft	  invloed	  op	  ontwikkeling	  kind?	  
-‐	  waar	  je	  geboren	  bent	  is	  bepalend,	  ook	  binnen	  context	  samenleving.	  Dit	  is	  soms	  lastig	  in	  
onderwijs.	  	  
-‐	  identiteit;	  motivatie;	  passie;	  zelfvertrouwen;	  welbevinden;	  filosofie	  (ook	  al	  voor	  
kleuters);	  Al	  deze	  dingen	  leveren	  tools	  op	  om	  keuzes	  te	  maken.	  	  
-‐Bewustzijn,	  nu	  is	  passend	  onderwijs	  grotendeels	  ‘pleisters	  plakken’	  
-‐	  je	  leert	  iets	  als	  het	  van	  betekenis	  voor	  je	  is.	  Losse	  vaardigheden	  zijn	  niet	  altijd	  
interessant	  
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-‐	  familieklas,	  een	  klas	  met	  een	  ouders,	  12	  weken	  lang.	  Zou	  leren	  ze	  anders	  te	  kijken	  naar	  
hun	  kind,	  bv.	  afstand	  nemen	  of	  complimenten	  leren	  geven.	  Ouders	  veranderen,	  
aannames	  verdwijnen.	  Eigen	  ervaringen	  maken	  de	  verandering.	  	  
-‐	  ouders	  zijn	  nodig	  bij	  de	  ontwikkeling	  van	  het	  ‘ik’,	  ouders	  hebben	  grote	  invloed.	  Door	  
een	  familieklas	  kunnen	  ouders	  onderling	  ervaringen	  uitwisselen,	  dat	  schept	  een	  band.	  
	  
Wat	  is	  er	  nodig?	  
-‐	  Leerkracht	  moet	  ook	  het	  vertrouwen	  krijgen	  van	  de	  werkgever,	  kinderen	  en	  ouders.	  Er	  
is	  belangrijke	  driehoeksverhouding	  tussen	  kind,	  school	  en	  ouders.	  
-‐	  Verschillen	  tussen	  kinderen	  organiseren.	  Anders	  zijn	  moet	  mogen.	  
-‐	  Tijd.	  Er	  is	  weinig	  ruimte	  voor	  ECHTE	  gesprekken,	  met	  elkaar	  praten	  over	  dingen	  die	  er	  
toe	  doen.	  	  
-‐	  verdeling	  zou	  moeten	  zijn:	  aandacht	  voor	  sociaal-‐emotionele	  ontwikkeling/spel	  60	  %;	  
ADL	  10	  %;	  lezen/rekenen	  30	  %.	  In	  de	  toekomst	  is	  het	  belangrijker	  vaardig	  in	  het	  leven	  
te	  zijn,	  dan	  vaardig	  in	  leren	  alleen.	  
-‐	  meer	  meesters,	  minder	  juffen.	  Dat	  heeft	  invloed	  op	  de	  relatie	  nature-‐nurture.	  	  
-‐	  reizen,	  bv.	  leren	  van	  Finland.	  Het	  niveau	  ligt	  hoog,	  leerkrachten	  worden	  bv.	  academisch	  
gescreend	  op	  empathie.	  	  
-‐	  in	  onderwijs	  van	  onderwijzend	  personeel	  meer	  aandacht	  voor	  reflectie.	  Dit	  zie	  je	  al	  
veranderen	  op	  Pabo.	  	  
-‐	  vragen	  stellen	  mag,	  je	  hoeft	  niet	  alles	  te	  kunnen	  of	  te	  weten.	  
	  
wanneer	  ben	  je	  jezelf?	  
-‐	  Eigenlijk	  is	  het	  nooit	  af!	  
	  
Kernwaarden/kernwoorden	  
Aandacht,	  dialoog,	  vertrouwen,	  rust,	  respect,	  ruimte	  (ook	  fysiek);	  tijd	  
	  
Stelling&vraag	  2:	  Hoe	  verbind	  je	  hoofd,	  hart	  en	  buik	  in	  het	  onderwijs?	  
	  
Groep	  2:	  
Waar	  staat	  ‘hoofd,	  hart	  en	  buik’	  voor?	  
Hoofd	  staat	  voor	  denken,	  hart	  voor	  voelen	  en	  buik	  voor	  je	  basis.	  Of	  ook	  voor	  ratio,	  
emotie	  en	  actie.	  
Hoofd,	  hart,	  handen	  is	  ook	  bekende	  drietrap,	  waarbij	  handen	  voor	  handelen	  staat	  
	  
Hoe	  kunnen	  we	  dit	  vertalen	  naar	  onderwijs?	  
-‐	  lichaamsbewustzijn	  is	  een	  belangrijk	  aspect	  in	  de	  ontwikkeling	  en	  moet	  ook	  een	  plaats	  
in	  het	  onderwijs	  hebben.	  Niet	  alleen	  via	  gymnastiek.	  Ook	  door	  middel	  van	  tekenen,	  
meditatie	  of	  yoga.	  Doordat	  kinderen	  steeds	  minder	  naar	  school	  lopen	  en	  fietsen	  en	  
beweging	  op	  school	  veel	  is	  wegbezuinigd	  is	  lichaamsbewustzijn	  afgelopen	  25	  jaar	  
veranderd.	  
-‐	  autonomie	  belangrijk,	  zeker	  als	  het	  om	  lichaamswerk	  gaat.	  Je	  mag	  kinderen	  niet	  
dwingen	  dingen	  te	  doen	  die	  ze	  niet	  willen.	  
-‐	  er	  moet	  ruimte	  zijn	  om	  te	  klooien	  voor	  kinderen.	  Daarbij	  moet	  de	  leerkracht	  natuurlijk	  
wel	  een	  idee	  hebben	  van	  wat	  er	  uiteindelijk	  moet	  gebeuren,	  maar	  dat	  hoeft	  niet	  strak	  
van	  bovenaf	  opgelegd	  te	  worden.	  
-‐	  veiligheid	  en	  vertrouwen	  is	  belangrijk.	  Als	  een	  kind	  zich	  veilig	  voelt	  en	  voelt	  dat	  je	  het	  
vertrouwen	  hebt	  in	  hem,	  dan	  is	  dat	  een	  belangrijke	  basis	  om	  te	  kunnen	  groeien.	  
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-‐	  drama	  zou	  een	  verplicht	  vak	  moeten	  zijn	  op	  school.	  Daarin	  kunnen	  kinderen	  op	  een	  
speelse	  manier	  hun	  emoties	  verkennen.	  Ze	  leren	  zo	  ook	  wat	  communicatie	  werkelijk	  
inhoudt.	  
	  
Hoofd,	  hart	  en	  buik,	  hoe	  komt	  dit	  tot	  uitdrukking	  in	  de	  droomschool?	  
De	  droomschool	  is	  een	  project	  in	  Leiden,	  waarin	  een	  school	  gecreëerd	  wordt	  die	  
toegankelijk	  is	  voor	  alle	  kinderen	  van	  0	  tot	  18	  jaar.	  Deze	  voorziening	  is	  open	  van	  half	  
acht	  ’s	  ochtends	  tot	  half	  zeven	  ’s	  avonds.	  De	  droomschool	  wordt	  een	  open	  ruimte,	  niet	  
meer	  de	  traditionele	  klaslokalen,	  met	  verschillende	  hoeken,	  waarin	  kinderen	  
verschillende	  activiteiten	  kunnen	  ontplooien.	  Zo	  kunnen	  ze	  onderzoekend	  leren.	  School	  
is	  er	  voor	  de	  kinderen	  en	  niet	  andersom.	  Leerkrachten	  mogen	  dromen	  en	  moeten	  niet	  
gevangen	  zitten	  in	  een	  systeem.	  
	  
Wat	  is	  democratisch	  onderwijs?	  
Een	  inspirerende	  omgeving	  van	  4	  tot	  18	  jaar,	  er	  is	  een	  subsidie	  voor	  de	  leeftijd	  van	  4	  tot	  
12	  jaar.	  Er	  zijn	  geen	  klassen,	  de	  kinderen	  lopen	  met	  verschillende	  leeftijden	  door	  elkaar	  
heen.	  Zo	  kunnen	  ze	  ook	  van	  elkaar	  leren	  en	  elkaar	  ondersteunen.	  Kinderen	  kunnen	  ook	  
hun	  eigen	  interesses	  volgen,	  van	  daaruit	  creëren	  ze	  a.h.w.	  hun	  eigen	  leer-‐ontwikkeling.	  
	  
	  
Wat	  is	  belangrijk?	  
-‐	  Een	  leerkracht	  moet	  boven	  de	  stof	  staan.	  Dan	  kan	  hij,	  afhankelijk	  van	  wat	  een	  kind	  
nodig	  heeft,	  iets	  uit	  zijn	  ‘rugzak’	  	  halen.	  Daarom	  is	  het	  belangrijk	  dat	  een	  leerkracht	  ook	  
een	  eigen	  ontwikkeling	  heeft	  doorgemaakt	  tijdens	  zijn	  opleiding.	  	  
-‐	  het	  wiel	  hoeft	  niet	  opnieuw	  uitgevonden	  te	  worden.	  De	  Haanstra	  opleiding	  	  
	  combineerde	  heel	  veel	  verschillende	  technieken	  en	  methodes	  en	  daagde	  uit	  tot	  
zelfreflectie,	  spiegeling,	  etc.	  Deze	  opleiding	  is	  destijds	  opgehouden	  te	  bestaan	  bij	  de	  
integratie	  van	  het	  basisonderwijs.	  Dat	  is	  jammer.	  Ook	  de	  kennis	  van	  Educreation	  of	  W.J.	  
Bladergroen	  kan	  van	  waarde	  zijn	  bij	  vernieuwing	  van	  het	  curriculum.	  
-‐	  ouders	  spelen	  een	  belangrijke	  rol	  in	  de	  opvoeding	  van	  kinderen.	  Ga	  het	  gesprek	  met	  
ouders	  aan.	  Door	  ze	  te	  vertellen	  wat	  je	  doet	  op	  school,	  maak	  je	  ouders	  ook	  bewuster	  van	  
hun	  eigen	  rol.	  Kleine	  stapjes	  hebben	  zo	  al	  snel	  een	  groot	  positief	  effect.	  
-‐	  hang	  geen	  prijskaartje	  aan	  talenten	  van	  kinderen.	  
-‐	  geef	  compliimenten	  aan	  de	  hand	  van	  proces	  i.p.v.	  resultaat.	  Dan	  bloeien	  kinderen	  op.	  
-‐	  kinderen	  meer	  laten	  bepalen	  wat	  hen	  boeit,	  dat	  kun	  je	  niet	  van	  bovenaf	  voor	  hen	  
bepalen.	  
	  
Kernwaarden/kernwoorden	  
Communicatie;	  kennis	  &	  opleiding	  leerkrachten;	  ruimte	  
	  
Groep	  5:	  
Waar	  staat	  ‘hoofd,	  hart	  en	  buik’	  voor?	  
Hoofd	  is	  cognitief,	  hart	  is	  emotie/passie,	  buik	  is	  gevoel.	  Dit	  sluit	  aan	  bij	  holistische	  
mensvisie.	  
	  
‘hoofd,	  hart,	  handen’	  is	  ook	  bekende	  drietrap.	  Hoofd	  staat	  voor	  denken,	  hart	  voor	  voelen	  
en	  handen	  voor	  doen.	  
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Stanislavski	  (acteur/regisseur/theatertheoreticus)	  -‐	  Zijn	  leven	  lang onderwierp	  hij	  zijn	  
eigen	  toneelspel	  aan	  een	  proces	  van	  diepgaand	  artistieke	  zelfanalyse	  en	  reflectie.	  De	  
repetitieperiode	  ziet	  hij	  als	  een	  periode	  van	  creatieve	  ontplooïng,	  waarbij	  acteurs	  vanuit	  
hun	  eigen	  emotionele	  geheugen	  moeten	  putten-‐	  Hij	  heeft	  het	  ook	  over	  hoofd,	  hart	  en	  
handelen.	  Het	  samenspel	  tussen	  hoofd	  en	  hart	  is	  nodig	  om	  iets	  leuk	  te	  vinden,	  te	  willen.	  
Dramadocent	  op	  middelbare	  school:	  ‘De	  wil	  is	  er	  wel	  bij	  de	  kids,	  maar	  er	  is	  plezier	  nodig’	  
	  
Wat	  is	  er	  nodig	  om	  hoofd,	  hart	  en	  buik/handen	  te	  verbinden?	  
-‐	  plezier	  
-‐	  ouders	  moeten	  erbij	  betrokken	  worden.	  Vraag	  ouders	  meer	  wat	  zij	  denken	  dat	  een	  
kind	  nodig	  heeft.	  	  
-‐	  maar	  vraag	  het	  ook	  kinderen	  zelf,	  leer	  de	  kinderen	  kennen	  
-‐	  veiligheid	  
-‐	  sociale	  vaardigheidstrainingen	  
-‐	  er	  moet	  ook	  veiligheid	  en	  vertrouwen	  in	  het	  team	  van	  leerkrachten	  zijn.	  het	  begint	  bij	  
het	  team.	  Het	  is	  belangrijk	  dat	  een	  team	  zich	  blijft	  ontwikkelen,	  dat	  er	  sprake	  is	  van	  
zelfreflectie.	  Belangrijk	  om	  jezelf	  toe	  te	  staan	  dat	  je	  je	  mag	  blijven	  ontwikkelen,	  dat	  je	  
niet	  af	  bent.	  
-‐	  belangrijk	  dat	  ook	  leerkrachten	  zichzelf	  mogen	  zijn,	  van	  directie,	  ouders,	  zichzelf	  
	  
kernwaarden/kernwoorden	  
veiligheid,	  vertrouwen,	  voorleven	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Stelling&vraag	  3:	  De	  sociaal-‐emotionele	  ontwikkeling	  van	  leerlingen	  is	  gebaat	  bij	  
aandacht	  en	  steun	  van	  alle	  opvoeders.	  Hoe	  kunnen	  we	  hierin	  samenwerken?	  
	  
Groep	  4:	  
Wat	  missen	  we	  in	  de	  huidige	  situatie?	  
-‐	  er	  is	  groep	  ‘thuiszitters’	  die	  niet	  past	  in	  het	  onderwijs	  nu.	  Handelingsverlegenheid.	  
-‐	  we	  zeggen	  dat	  we	  het	  kind	  centraal	  zetten,	  maar	  ondertussen	  kijken	  we	  nu	  vooral	  
vanuit	  de	  eigen	  deskundigheid	  die	  we	  projecteren	  op	  het	  kind.	  
-‐	  onvoldoende	  samenwerking	  met	  ouders?	  
-‐	  helder	  aanspreekpunt	  die	  coördinatie	  in	  samenwerking	  rondom	  kind	  regelt.	  
-‐	  kinderen	  worstelen	  ook	  op	  middelbare	  school	  met	  tijdsdruk.	  Meditatie	  kan	  helpen	  
-‐	  als	  er	  groot	  verschil	  bestaat	  tussen	  thuis	  en	  school	  en	  dit	  niet	  overbrugd	  kan	  worden,	  
vallen	  kinderen	  hier	  tussen.	  	  
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Wat	  is	  belangrijk?	  
-‐Aandacht	  voor	  sociaal-‐emotionele	  ontwikkeling	  enorm	  belangrijk.	  Hierin	  vallen	  
kinderen	  en	  adolescenten	  op	  drie	  niveaus	  uit:	  primair,	  secundair	  en	  tertiair!	  
-‐	  zorg	  ervoor	  dat	  kinderen	  zolang	  mogelijk	  thuis-‐nabij	  onderwijs	  volgen,	  afstemming	  
tussen	  thuis	  en	  school	  
-‐	  onderzoek	  naar	  probleemgedrag	  bij	  kinderen,	  Micha	  de	  Winter:	  ‘Met	  elkaar!’	  
Samenwerking	  tussen	  ouders,	  leerplicht	  ambtenaar,	  school,	  leerkracht,	  etc.	  Criteterium:	  
iedereen	  die	  zich	  (specifiek)	  verantwoordelijk	  voelt	  voor	  de	  opvoeding	  van	  een	  kind.	  	  
-‐	  kijk	  naar	  de	  verschillende	  manieren	  waarop	  een	  kind	  contact	  maakt.	  Niet	  alle	  kinderen	  
kunnen	  zich	  via	  praten	  uitdrukken,	  maar	  doen	  dat	  wel	  op	  andere	  manieren.	  Mediatie	  
kan	  ook	  hierin	  ondersteunen	  
-‐	  Stel	  realistische	  doelen	  aan	  kinderen.	  Daarin	  zijn	  onderlinge	  verschillen,	  daar	  moet	  
ruimte	  voor	  zijn.	  bv	  kamelenrace	  (van	  de	  kermis)	  in	  de	  klas.	  Elk	  kind	  kan	  zijn	  eigen	  race	  
uitstippelen	  en	  zien	  hoe	  zijn	  kameel	  in	  de	  loop	  van	  de	  week/maand	  vooruit	  schiet	  
-‐	  benutten	  bestaande	  structuur	  om	  concrete	  ideeën	  te	  realiseren.	  Ideeën	  komen	  vaak	  
van	  onderaf,	  leraren	  zien	  waar	  behoefte	  aan	  is,	  de	  financiering	  rust	  bij	  het	  bestuur.	  Als	  
blijkt	  dat	  idee	  werkt,	  dan	  kan	  het	  als	  taak	  van	  leraar	  structureel	  worden	  ingepland	  en	  
kan	  het	  bestuur	  voor	  structurele	  financiering	  zorgen.	  Samenwerking!	  
-‐	  Neem	  ouders	  serieus	  in	  de	  kind-‐gesprekken	  op	  school,	  laat	  het	  dialoog	  zijn	  
	  
Wat	  kunnen	  we	  doen?	  
-‐	  ouders	  zien	  als	  deskundigen	  
-‐	  Voor	  één	  	  kind	  moet	  één	  persoon	  aanspreekpunt	  zijn	  via	  één	  dossier.	  Dit	  wordt	  wel	  
geprobeerd,	  maar	  er	  wordt	  gestuurd	  via	  financiën,	  waardoor	  dit	  niet	  lukt.	  
-‐	  meditatie	  aanbieden	  op	  school,	  dat	  kan	  helpen	  om	  te	  gaan	  met	  stress,	  adhd,	  etc.	  Wat	  
lastig	  is,	  volgens	  schoolleiding,	  is	  inpassen	  in	  het	  bestaande	  rooster.	  Als	  je	  het	  aanbiedt	  
na	  schooltijd	  is	  animo	  van	  kinderen	  en	  leerkrachten	  veel	  minder.	  Invoeren	  van	  mediatie	  
vergt	  samenwerking	  tussen	  leerkrachten,	  schoolleiding,	  schoolbestuur,	  gemeente,	  
ministerie,	  inspectie	  en	  kan	  deels	  worden	  gefinancierd	  vanuit	  impulsgelden.	  	  
-‐	  stilteruimte	  tijdens	  pauzes	  
-‐	  Focus	  je	  op	  ouders	  die	  je	  wel	  kunt	  bereiken	  
-‐	  sluit	  aan	  bij	  strategieën	  die	  kinderen	  zelf	  aanleveren,	  ‘coping	  strategies’	  
-‐	  gemeente	  als	  gesprekspartner	  en	  facilitator	  betrekken	  
-‐	  zet	  ook	  netwerk	  en	  kennis	  uit	  bv.	  ondernemingswereld	  in	  
-‐	  samenwerking!	  ‘It	  takes	  a	  village	  to	  raise	  a	  child’	  
-‐	  er	  moeten	  dingen	  af	  om	  nieuwe	  dingen	  vrij	  te	  maken,	  minder	  is	  meer!	  
	  
kernwaarden/kernwoorden	  
Samenwerking	  tussen	  alle	  opvoeders	  (betrokkenen	  bij	  ontwikkeling	  kind);	  minder	  is	  
meer;	  financiën	  mogen	  geen	  obstructie	  vormen	  in	  goede	  logistiek	  in	  samenwerking	  t.b.v.	  
kind	  	  
	  
Groep	  6:	  
Wat	  kunnen	  we	  doen	  om	  samen	  te	  werken	  als	  het	  gaat	  om	  aandacht	  en	  steun?	  
-‐	  ga	  met	  ouders	  in	  gesprek	  i.p.v.	  op	  gesprek,	  laat	  ouders	  actief	  meedenken,	  al	  vanaf	  
kleuterleeftijd,	  niet	  pas	  als	  er	  problemen	  zijn	  
-‐	  spreek	  ouders	  aan	  op	  eigen	  competentie	  en	  eigen	  kracht	  
-‐	  investeren	  in	  relatie	  met	  ouders	  kost	  tijd,	  maar	  kan	  ook	  tijdwinst	  geven,	  door	  het	  
voorkomen	  van	  onenigheid	  
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-‐	  In	  de	  Stevenshof	  (4	  BO)	  is	  er	  project	  samen	  opgroeien,	  een	  project	  	  t.b.v.	  sociale	  
cohesie,	  waarin	  problemen	  met	  alle	  sociale	  partners	  in	  de	  wijk	  werden	  aangepakt.	  
Uitkomst:	  gezamenlijk	  opgestelde	  stellingen	  en	  gedragsregels	  zijn	  in	  hele	  wijk	  
zichtbaar(op	  scholen,	  in	  bibliotheek,	  etc).	  Draagt	  bij	  aan	  goed	  wijk/leef	  klimaat	  voor	  
iedereen.	  
-‐	  onderwijs	  en	  zorg	  zijn	  met	  elkaar	  verweven.	  School	  en	  ouders	  hebben	  samen	  
verantwoordelijkheid	  voor	  opvoeding.	  Door	  de	  dialoog	  aan	  te	  gaan,	  waarbij	  je	  eerlijk	  
bent	  over	  bv.	  je	  eigen	  handelingsverlegenheid	  en	  ouders	  aanspreekt	  op	  hun	  eigen	  kracht	  
en	  competentie	  kun	  je	  meningsverschillen	  voorkomen	  	  
-‐	  erken	  het	  kind	  als	  individu,	  het	  is	  de	  regisseur	  van	  zijn	  eigen	  ontwikkeling	  
-‐	  praat	  niet	  over	  het	  kind,	  maar	  met	  het	  kind	  
-‐	  mindfulness,	  yoga,	  filosfie	  kunnen	  aanvulling	  zijn	  op	  bestaande	  aanbod	  
-‐	  vreedzame	  school,	  kinderen	  leren	  zelf	  problemen	  op	  te	  lossen	  
-‐	  SWPBS,	  kanjertraining,	  PAD,	  taakspel,	  Skol,	  etc.	  Het	  is	  wel	  belangrijk	  1	  systeem	  te	  
kiezen	  en	  dat	  zo	  veel	  mogelijk	  schoolbreed	  toe	  te	  passen.	  
	  
Wat	  is	  er	  nodig?	  
-‐	  leerkrachten	  en	  ondersteuners	  moeten	  in	  staat	  zijn	  om	  met	  ouders	  in	  gesprek	  te	  gaan.	  
In	  opleiding	  moet	  hier	  aandacht	  aan	  besteed	  worden.	  
-‐	  professionalisering	  van	  leerkrachten,	  m.b.v.	  master	  SEN	  t.b.v.	  passend	  onderwijs	  
-‐	  professionals	  in	  het	  onderwijs	  zouden	  al	  bij	  start	  opleiding	  geselecteerd	  moeten	  
worden	  op	  hun	  mogelijkheden	  
-‐	  ouderonderzoek,	  wat	  hebben	  ouders	  nodig?	  Waarom	  wachten	  ouders	  vaak	  lang	  met	  
hulpvraag?	  Uit	  schuldgevoel,	  onmacht?	  
-‐	  1	  plan,	  1	  gezin,	  1	  aanpak.	  Hierin	  moet	  1	  hoofdaannemer	  zijn!	  
-‐	  inclusief	  onderwijs	  
-‐	  systeem	  denken	  d.w.z.	  samenwerken	  met	  alle	  betrokkenen/betrokken	  instanties	  
	  
vragen	  die	  leven	  
-‐	  eigenaarschap	  van	  het	  probleem:	  ouders,	  school,	  zorgadviesteam,	  leerkracht,	  	  etc.	  	  
-‐	  hoe	  bepaal	  je	  als	  school	  wie	  in	  bepaalde	  situatie	  juiste	  opvoedondersteuner	  is?	  	  Ib-‐er,	  
centrum	  jeugd&gezin?	  
-‐	  wat	  hebben	  ouders	  nodig?	  Hoe	  bepaald	  je	  als	  ouder	  wie	  de	  juiste	  opvoedondersteuner	  
is	  in	  bepaalde	  situatie?	  
-‐	  Wat	  doe	  je	  als	  ouders	  een	  probleem	  niet	  onderkennen?	  Werk	  je	  dan	  samen	  met	  
inspectie?	  Kun	  je	  ook	  proactief	  naar	  Inspectie	  stappen?	  
	  
Kernwaarden/kernwoorden	  
Proactief	  op	  basis	  van	  gelijkwaardigheid	  (school-‐ouders);kracht	  van	  professional;	  
eigenaarschap	  
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III	  Afsluiting	  
John	  van	  Haasteren:	  
Dank	  voor	  alle	  bijdragen	  op	  deze	  bijzondere	  avond.	  Hoe	  gaan	  we	  nu	  verder?	  	  
-‐	  Het	  verslag	  van	  deze	  avond	  zal,	  als	  onderdeel	  van	  het	  eindrapport	  ‘Identi-‐tijd	  in	  het	  
toekomstig	  onderwijs’,	  op	  26	  juni	  aan	  de	  voorzitter	  van	  het	  Platform	  2032	  Paul	  Schnabel	  
worden	  aangeboden.	  
-‐	  De	  uitkomsten	  van	  vanavond	  kunnen	  ingebracht	  worden	  in	  de	  eigen	  werkkring,	  in	  
samenwerkingsverbanden	  en	  netwerken	  o.a.	  waar	  het	  gaat	  over	  invulling	  en	  
vormgeving	  van	  primair	  onderwijs	  en	  het	  vaststellen	  en	  verzamelen	  van	  de	  zgn.	  21st	  
century	  skills.	  
-‐	  Via	  facebook.com/identitijdopschool	  en	  identitijd@levensvonk.nl	  blijven	  good	  
practices	  en	  plannen	  welkom.	  Zo	  verzamelen	  we	  een	  database	  waar	  we	  allemaal	  uit	  
kunnen	  putten.	  Dit	  kan	  in	  de	  toekomst	  via	  een	  eigen	  website	  toegankelijk	  gemaakt	  
worden	  voor	  geïnteresseerden.	  	  
-‐	  Ook	  onderling	  kunnen	  we	  elkaar	  blijven	  opzoeken	  via	  facebook	  of	  via	  email.	  
-‐	  Mogelijk	  kunnen	  we	  vaker	  zo’n	  bijeenkomst	  als	  vanavond	  organiseren,	  waarin	  er	  
ruimte	  is	  om	  elkaar	  te	  ontmoeten	  rondom	  een	  inspirerend	  thema	  wat	  ons	  raakt.	  
	  
Conclusie:	  
Deze	  avond	  vol	  ontmoeting	  en	  uitwisseling	  was	  een	  krachtig	  signaal	  dat	  ‘Identi-‐tijd	  in	  
het	  toekomstig	  onderwijs’	  noodzakelijk	  is.	  De	  interactie	  tussen	  een	  gezonde	  
ontwikkeling	  van	  zelfbewustzijn,	  lichaamsbewustzijn	  en	  sociaal	  bewustzijn	  onderling	  en	  
in	  relatie	  tot	  leerprestaties	  was	  een	  terugkerend	  element	  in	  de	  interviews	  en	  
groepsgesprekken.	  Een	  paar	  rode	  draden	  lopen	  zichtbaar	  door	  deze	  uitkomsten	  heen:	  
	  
Tijd	  
Er	  is	  behoefte	  aan	  tijd.	  Het	  onderwijsprogramma	  zit	  zo	  vol	  met	  wat	  moet	  en	  wat	  getoetst	  
wordt,	  dat	  er	  geen	  tijd	  meer	  is	  voor	  wat	  er	  echt	  toe	  doet.	  Tijd	  nemen	  om	  te	  onderzoeken	  
wat	  er	  speelt	  of	  wat	  je	  echt	  graag	  wilt,	  kan	  	  uiteindelijk	  tijd	  schelen	  in	  het	  voorkomen	  
van	  misverstanden	  of	  onenigheid.	  Tijd	  niet	  opvullen	  maar	  open	  laten,	  vanuit	  het	  
vertrouwen	  dat	  het	  goed	  besteed	  zal	  worden,	  ook	  als	  dat	  zich	  niet	  direct	  laat	  toetsen.	  Dat	  
is	  de	  tijd	  die	  nodig	  is	  om	  te	  ademen.	  
	  
Ruimte	  
Een	  pas	  op	  de	  plaats	  kunnen	  maken	  omdat	  nieuwsgierigheid,	  zoeken	  en	  onderzoeken,	  
verkennen	  en	  experimenteren	  van	  waarde	  is	  voor	  betekenisvol	  onderwijs.	  Dat	  betekent	  
dat	  cito-‐denken	  en	  rendement	  niet	  meer	  de	  maat	  van	  goed	  onderwijs	  bepalen.	  
Ruimte	  om	  te	  mogen	  groeien,	  die	  behoefte	  hebben	  niet	  alleen	  kinderen,	  maar	  ook	  
leerkrachten,	  directie,	  ouders	  en	  alle	  betrokkenen	  bij	  goed	  onderwijs.	  Het	  is	  belangrijk	  
dat	  je	  mag	  erkennen	  dat	  je	  nog	  kan	  en	  wil	  leren.	  Fouten	  maken	  is	  nodig	  om	  te	  kunnen	  
groeien.	  
	  
Deze	  ruimte	  heeft	  ook	  vertrouwen	  nodig.	  Vertrouwen	  dat	  je	  mag	  zijn	  wie	  je	  bent,	  met	  je	  
kwaliteiten	  en	  eigen-‐aardigheden.	  Het	  kind	  heeft	  vertrouwen	  nodig,	  maar	  ook	  de	  
leerkracht,	  de	  directie,	  de	  ouder,	  etc.	  	  
	  
Communicatie	  
Steeds	  opnieuw	  komt	  het	  belang	  van	  goede	  communicatie	  naar	  voren.	  Communicatie	  op	  
basis	  van	  respect	  en	  vertrouwen.	  Communicatie	  waarin	  je	  naar	  elkaar	  luistert	  om	  te	  
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ontdekken	  waar	  behoefte	  aan	  is.	  Communicatie	  om	  van	  te	  leren.	  Communicatie	  d.m.v.	  
woorden,	  beweging,	  beeld	  of	  anders.	  Communicatie	  tussen	  alle	  betrokkenen:	  kind,	  
leerkracht,	  ouders,	  directie,	  gemeente,	  jeugdzorg,	  hulpverlening,	  etc.	  	  
	  
In	  het	  verlengde	  wordt	  gezegd,	  communicatie	  moet	  je	  leren.	  In	  de	  opleiding	  van	  
leerkrachten	  moet	  aandacht	  zijn	  voor	  luistervaardigheid,	  gesprekstechnieken,	  contact	  
met	  ouders	  maken,	  etc.	  Ook	  kinderen	  moeten	  communicatievaardigheden	  leren	  
verkennen.	  In	  een	  vak	  als	  drama	  bv.	  Ouders	  moeten	  aangesproken	  worden	  op	  hun	  
competentie	  en	  kracht	  in	  de	  communicatie.	  
	  
Plezier	  
Motivatie	  is	  uiteindelijk	  de	  kracht	  die	  nodig	  is	  om	  in	  beweging	  te	  komen.	  Als	  we	  dat	  
vergeten	  in	  het	  onderwijs,	  dan	  laten	  we	  de	  grootste	  kracht	  die	  het	  bezit	  onbenut.	  
Leerkrachten	  hebben	  vaak	  echt	  hart	  voor	  hun	  vak,	  leerlingen	  willen	  graag	  de	  wereld	  
leren	  (ver)kennen,	  ouders	  wensen	  dat	  hun	  kind	  een	  goede	  basis	  meekrijgt.	  Het	  is	  deze	  
positieve	  kracht	  die	  tot	  zijn	  recht	  komt	  als	  het	  tijd	  en	  ruimte	  krijgt	  en	  uitgewisseld	  kan	  
worden	  in	  echte	  communicatie.	  
	  
Professionalisering	  van	  leerkrachten	  
Goed	  en	  betekenisvol	  onderwijs	  staat	  of	  valt	  met	  een	  leerkracht	  die	  hiervoor	  is	  
toegerust.	  Een	  nieuw	  curriculum,	  waarin	  ruimte	  is	  voor	  de	  persoonsontwikkeling	  van	  
kinderen,	  mag	  zich	  niet	  beperken	  tot	  het	  basis-‐	  en	  voortgezet	  onderwijs.	  Ook	  
leerkrachten	  moeten	  in	  hun	  opleiding	  een	  persoonlijke	  ontwikkeling	  door	  kunnen	  
maken,	  waaruit	  ze	  later	  in	  hun	  werk	  kunnen	  putten.	  De	  opleiding	  van	  leerkrachten	  zou	  
dus	  evengoed	  aangevuld	  moeten	  worden	  met	  een	  leerlijn	  ‘Identi-‐tijd’.	  
Er	  is	  waardevolle	  kennis	  beschikbaar	  uit	  het	  verleden	  die	  een	  inspiratiebron	  kan	  zijn	  
voor	  deze	  herijking	  en	  verrijking	  van	  de	  opleidingen,	  o.a.	  de	  Haanstra	  opleiding,	  
Educreation,	  W.J.Bladergroen.	  
	  
Concluderend	  
Er	  is	  tijd	  nodig	  en	  ruimte	  binnen	  het	  onderwijsprogramma.	  Dan	  is	  het	  weer	  mogelijk	  
naar	  elkaar	  te	  luisteren	  en	  te	  vertellen	  wat	  je	  beweegt.	  Dan	  kun	  je	  weer	  experimenteren,	  
zoeken,	  ontdekken	  en	  delen.	  Daar	  begint	  betekenisvol	  onderwijs	  mee.	  	  
Wat	  ook	  heel	  duidelijk	  wordt	  is	  dat	  onderwijs	  een	  dynamisch	  samenspel	  is	  tussen	  
leerkrachten,	  schoolleiding,	  ouders,	  andere	  maatschappelijk	  betrokken	  partijen	  en	  
kinderen	  zelf,	  waarin	  ze	  elkaar	  nodig	  hebben.	  In	  dat	  samenspel	  wordt	  de	  behoefte	  aan	  
vertrouwen	  en	  veiligheid	  
gedeeld,	  waarbij	  het	  welzijn	  van	  
kinderen	  voorop	  dient	  te	  staan.	  	  
	  
Identi-‐tijd	  in	  het	  toekomstig	  
onderwijs	  wil	  een	  krachtig	  
pleidooi	  zijn	  om	  aandacht	  voor	  
deze	  persoonlijke	  dimensie	  van	  
onderwijs	  te	  erkennen	  en	  in	  te	  
bedden,	  zodat	  passend	  onderwijs	  
maatwerk	  wordt	  in	  plaats	  van	  
slecht	  zittende	  confectie.	  
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Bijlagen	  	  
	  
Bijlage	  1:	  Deelnemerslijst	  bijeenkomst	  16	  juni	  
	  
Mw.	  Y.	  Albeda	  	   ouderbegeleider,	  ervaring	  

in	  GGZ,	  jeugdzorg,	  LVG,	  
revalidatie	  

ymkje.albada@gmail.com	  

Mw.	  M.	  Arnoldi	  	   Mede-‐initiatiefnemer	  
democratische	  school	  
Leiden	  

Bloem888@gmail.com	  

Mw.	  V.	  Batelaan	  	   Mede-‐initiatiefneemster	  
Democratische	  School	  
Leiden	  

veertjo@hotmail.com	  

Mw.	  W.	  Boender	   Universitair	  docent	  
Islamstudies	  Universiteit	  
Utrecht	  

W.Boender@uu.nl	  

Mw.	  N.	  v/d	  Beest	  	   Beleidsmedewerker	  
jeugdzorg	  gemeente	  Leiden	  

n.van.beest@leiden.nl	  

Mw.	  A.	  v/d	  
Bogaert	  	  

Voormalig	  directrice	  OBS	  
‘De	  Morskring’	  

annekevandenboogaert@outlook.com	  
	  

Mw.	  D.	  Booman-‐
Holt	  	  

Docent	  groep	  7	  Koninklijk	  
Conservatorium	  Den	  Haag	  

Fam.booman@casema.nl	  

Mw.	  A.	  Brink	   Montessori	  leerkracht	  BO,	  
orthopedagoge,	  bestuurslid	  
Nederlandse	  Stichting	  
Janusz	  Korczak	  

brinkanouk@gmail.com	  

Mw.	  P.	  Colen	  	   Massage-‐therapeute	  Visio,	  
eigen	  praktijk	  met	  o.a.	  
ouder-‐kind	  massage	  en	  
massage	  op	  school	  

petracolen@visio.org	  

Dhr.	  J.	  Doggenaar	   Senior	  beleidsmedewerker	  
gemeente	  Leiden	  

	  

Mw.	  E.	  
Eijgenstein	  	  

Grondlegger	  Iederwijs	  en	  
betrokken	  bij	  
Democratische	  school	  
leiden	  i.o.	  

eefkeeijgenstein@gmail.com	  

Dhr.	  H.	  Frenken	  	   Droomschool	  i.o.,	  directeur	  
OBS	  de	  Duckdalf	  

	  

Mw.	  M.	  de	  Groot	   Leerkracht	  Lorentzschool	   tartuffemail@cs.com	  
Dhr.	  J.	  
v.Haasteren	  	  

Directeur	  OB	  Anne	  Frank,	  
incl.	  afdeling	  nova-‐
onderwijs	  

directie@annefrankleiden.nl	  

Dhr.	  E.J.	  v.	  
Heijningen	  	  

Praktijk	  Balans,	  
therapeut/coach/trainer	  

info@praktijkbalans.nl	  

Mw.	  J.	  Hendriks	  	   Praktijk	  Aiolos,	   judith@hendriks.org	  



	   23	  

psychologische	  zorg	  voor	  
kinderen	  

Dhr.	  P.	  Hulsen	  	   Voorzitter	  Ouders	  &	  
Onderwijs,	  landelijk	  
informatiepunt	  

Peter.hulsen@oudersonderwijs.nl	  
	  

Dhr.	  A.	  Jansen	  	   Adviseur,	  onderwijs	  en	  
management	  ervaring	  

Jansen.berkel@planet.nl	  

Mw.	  F.	  de	  Jong	   Leerkracht	  filosofie	  en	  
levensbeschouwing	  
Bonaventura	  college	  

f.dejong@bonaventuracollege.nl	  
	  

Mw.	  M.	  de	  Jong	  	   Leerplicht	  ambtenaar	   	  
Mw.	  M.	  Kefayati	   Docent	  ROC	  Mondriaan	  en	  

voormalig	  student-‐
begeleidster	  ‘Welkom	  in	  
mijn	  Wijk’	  

mariakefayati@msn.com	  

Mw.	  K.	  v.	  
Koeveringe	  	  

Professional	  coach	  Zellf,	  
montessori	  leerkracht	  BO	  

kirstenvankoeveringe@gmail.com	  
	  

Mw.	  F.	  Krijger	  	   Initiatiefneemster	  ‘Identi-‐
tijd	  op	  school’,	  shiatsu-‐
therapeute	  en	  voormalig	  
juriste	  

info@levensvonk.nl	  

Mw.	  S.	  Krijger	  	   Leerkracht	  speciaal	  
onderwijs,	  cultuur	  
coördinator	  ‘De	  Vlieger’	  

saskia@familiekrijger.nl	  
	  

Dhr.	  W.	  Kuin	  	   Beeldend	  Kunstenaar	  en	  
initiatiefnemer	  ‘Leidse	  Stijl’	  

wnjkuin@gmail.com	  

Mw.	  G.	  v/d	  Meer	  	   Directeur	  SBO	  de	  
Houtmarkt	  

gvdmeer@jrkhoutmarkt.nl	  

Mw.	  A.	  Meester	  	   Teamleider	  Zml	  school	   	  
Mw.	  A.	  Michiels	  
van	  Kessenich	  

Ontwikkelt	  programma	  
voor	  scholieren	  t.b.v.	  
keuzevaardigheden	  en	  
zelfvertrouwen	  

annemvk@hotmail.nl	  
	  

Mw.	  A.	  Mol	  Lous	   Lector	  passend	  onderwijs	  &	  
Inclusive	  education,	  Hoge	  
School	  Leiden	  en	  Thomas	  
More	  Hoge	  School	  

Mol.lous.a@hsleiden.nl	  

Mw.	  C.	  Olbers	  	   Leerkracht	  PO,	  mindfulness	  
trainster	  

	  

Dhr.	  A.	  Pietersma	  	   Mede-‐Initiatiefnemer	  
Democratische	  School	  
Leiden	  

dsleiden@gmail.com	  

Dhr.	  P.	  Reijn	  	   Drama	  docent	  Stedelijk	  
gymnasium	  Leiden	  

p.reijn@gymnasiumleiden.nl	  
	  

Mw.	  M.	  Sluijter	  	  	   Rijke	  onderwijservaring	  o.a.	  
neergelegd	  in	  boek	  
‘Educreation’,	  voormalig	  
directrice	  Jenaplanschool,	  
hoofdredacteur	  ‘Educare’,	  

marijke@educare.nl	  
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schrijfster	  ‘Aanraken,	  een	  
levensbehoefte’	  

Mw.	  E.	  Steijns	  	   Praktijk	  ‘Kidsflower’	  en	  
‘Treen	  je	  Breen’,	  integratief	  
kindertherapeute	  

edith@treenjebreen.nl	  

Mw.	  M.	  v.	  Tilburg	  	   Leerkracht	  Nova	  3,	  Anne	  
Frank	  school	  

moniquevt@annefrankleiden.nl	  
	  

Mw.	  A.	  Thijs	  	   Bureau	  Platform	  Ons	  
Onderwijs	  2032	  

a.thijs@onderwijs2032.nl	  

Dhr.	  R.D.	  Thijs	   Neuroloog	  en	  opleider	   rdthijs@hotmail.com	  
Mw.	  M.	  Vink	   Docent	  Nederlands	  

Bonaventura	  college	  	  
M.Vink@bonaventuracollege.nl	  

Dhr.	  M.	  Vis	   Manueel	  therapeut	   martijn@vismanueletherapie.nl	  
Mw.	  T.	  v/d	  Wal	  	   Directeur	  SBO	  de	  Vlieger	   	  
Mw.	  O.	  Weyman	   Onderwijsassistent	  BO	  

koningin	  Juliana	  school	  
(Leiderdorp)	  

	  

Mw.	  J.	  Wilmot	  	   Docent,	  
teamleider/coördinator	  
brugklas	  Bonaventura	  
college	  

j.j.wilmot@hotmail.com	  

Mw.	  M.	  Zwinkels	  	   Coach,	  achtergrond	  in	  
onderwijs	  

miekezwinkels@kpnplanet.nl	  
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Bijlage	  2	  :	  programma	  bijeenkomst	  plantsoentheater	  16	  juni	  
	  
Identi-‐tijd	  in	  het	  toekomstig	  onderwijs.	  Bouw	  mee!	  
	  
Programma:	  
	  
19:30	  	  inloop	  koffie/thee	  
20:00	  	  welkom	  door	  Femke	  Krijger	  
20:10	  	  introductie	  ‘ons	  onderwijs	  2032’,	  door	  Annette	  Thijs	  (bureau	  Platform)	  
20:15	  	  interviews	  door	  Kirsten	  van	  Koeveringe	  
21:00	  	  discussie	  in	  kleine	  groepen	  
21:45	   plenaire	  terugkoppeling	  
22:00	   afsluiting	  
	  
I	  Interviews:	   	  
	  
interview	  1:	  Edith	  Steijns	  
Edith	  Steijns	  heeft	  zelf	  voor	  de	  klas	  gestaan	  en	  heeft	  daarnaast	  11	  jaar	  ervaring	  in	  het	  
bedrijfsleven,	  ook	  10	  jaar	  ervaring	  als	  therapeut	  en	  onderwijsvernieuwer.	  	  
Haar	  tocht	  van	  mavo,	  naar	  havo,	  via	  lerarenopleiding	  naar	  een	  universitaire	  studie	  in	  
Engeland,	  heeft	  Edith	  veel	  levenservaring	  gegeven.	  Als	  je	  doorzet	  en	  vecht	  dan	  kom	  je	  er	  
wel,	  was	  haar	  motto.	  Edith	  was	  begin	  dertig	  en	  ontdekte	  dat	  ze	  uitgevochten	  was.	  Ze	  zag	  
nu	  duidelijk	  wat	  zij	  nodig	  had	  gehad	  in	  haar	  ontwikkeling.	  
Ze	  koos	  in	  2004	  om	  met	  haar	  ervaring	  kinderen,	  jongeren,	  ouders	  en	  onderwijzers	  te	  
begeleiden.	  Eerst	  een	  emotionele	  balans,	  dan	  opent	  de	  weg	  om	  te	  komen	  tot	  sociale,	  
fysieke	  en	  cognitieve	  ontwikkeling.	  Een	  kind	  kan	  niet	  verder	  ontwikkelen,	  dan	  zijn	  
begeleider	  ver	  is.	  Om	  die	  reden	  koos	  ze	  eerst	  om	  haar	  eigen	  kwetsbaarheden	  onder	  ogen	  
te	  zien	  en	  op	  te	  ruimen.	  
Haar	  pad	  als	  onderwijzer,	  therapeut	  en	  ervaringsdeskundig	  wordt	  op	  steeds	  meer	  lagere	  
en	  middelbare	  scholen	  opgemerkt.	  Ze	  wordt	  vanuit	  Treen	  je	  Breen	  steeds	  meer	  
gevraagd	  om	  onderwijzers,	  klassen	  en	  zelfs	  hele	  scholen	  te	  begeleiden	  in	  haar	  
vernieuwde	  kijk	  op	  onderwijs.	  Waar	  zit	  de	  disbalans	  en	  wat	  is	  nodig	  om	  vanuit	  balans	  en	  
kracht	  te	  komen	  tot	  ontwikkelen.	  Pas	  dan	  kan	  de	  volledige	  potentie	  van	  een	  ieder	  tot	  
uiting	  komen.	  
	  
interview	  2:	  John	  van	  Haasteren	  
John	  van	  Haasteren	  is	  directeur	  BO	  Anne	  Frank,	  afdeling	  nova-‐onderwijs:	  	  
‘Onze	  visie	  en	  missie	  zijn:	  Samen	  kun	  je	  meer,	  dus	  Samenwerken,	  Samen	  Spelen	  en	  
Samen	  Leren.	  Behalve	  voor	  verstandelijke	  ontwikkeling	  is	  er	  ook	  veel	  aandacht	  voor	  de	  
sociaal-‐emotionele	  en	  creatieve	  ontwikkeling	  van	  elk	  kind.	  
Onze	  school	  staat	  bekend	  om	  zijn	  goede	  zorgstructuur	  en	  voor	  alle	  zorgniveaus	  is	  er	  
aandacht,	  niet	  alleen	  gericht	  op	  kinderen	  die	  moeite	  hebben	  met	  leren,	  maar	  ook	  op	  
hoogintelligente	  en	  hoogbegaafde	  kinderen.	  Naast	  de	  Plusklas	  hebben	  we	  
drie	  Nova	  groepen,	  waarin	  specifieke	  aandacht	  is	  voor	  het	  onderwijs	  aan	  hoogbegaafde	  
kinderen.’	  
	  
interview	  3:	  Marijke	  Sluijter	  
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Marijke	  Sluijter	  werkte	  mee	  aan	  het	  ontwikkelen	  van	  een	  nieuwe	  onderwijsvorm,	  
waarin	  kinderen	  vanuit	  eigen	  autonomie	  en	  samenwerking	  met	  elkaar	  de	  
basisvaardigheden	  leren.	  Vastgelegd	  in	  het	  boek	  'Educreation,	  hoe	  kinderen	  leren	  
spreken,	  rekenen,	  schrijven	  en	  lezen,	  in	  verbondenheid	  met	  zichzelf,	  de	  ander	  en	  de	  
wereld'	  (1994,	  alleen	  nog	  digitaal	  verkrijgbaar).	  Ze	  werd	  directeur	  van	  een	  
Jenaplanschool	  en	  inspireert	  als	  hoofdredacteur	  van	  Educare	  duizenden	  opvoeders	  tot	  
een	  visie	  van	  verbondenheid	  in	  opvoeding	  en	  onderwijs.	  In	  2014	  werd	  zij	  Ridder	  in	  de	  
Orde	  van	  Oranje	  Nassau	  voor	  haar	  werk	  bij	  Educare.	  
	  
Meer	  informatie:	  
Educare;	  Opgroeien	  in	  Verbondenheid:	  www.educare.nl	  	  
;www.opgroeieninverbondenheid.nl;	  www.opvoedingsboek.nl	  en	  
www.educare.nl/netwerk;	  www.EduQreation.nl	  
	  
	  
II	  kringgesprekken	  rond	  stelling&vraag	  
	  
Groep	  1:	  Stelling-‐vraag:	  	  
‘Het	  beste	  wat	  je	  kunt	  worden,	  is	  jezelf’	  (Stephen	  Covey).	  Wat	  kunnen	  wij	  bijdragen	  aan	  
de	  persoonlijke	  ontwikkeling	  van	  elk	  kind	  
	  
	  

	  
Groep	  2:	  Stelling-‐vraag:	  	  
Hoe	  verbind	  je	  hoofd,	  hart	  en	  buik	  in	  het	  onderwijs?	  
	  
Mw.	  F.	  Krijger	   Initiatiefneemster	  ‘Identi-‐tijd	  op	  school’,	  

shiatsu	  therapeute	  en	  voormalige	  juriste	  
Mw.	  J.	  Wilmot	   Docent,	  teamleider/coordinator	  brugklas	  

Bonaventura	  college	  
M.	  Sluijter	   Voormalig	  directrice	  Jenaplan	  school,	  

hoofdredacteur	  Educare,	  
www.opgroeieninverbondenheid	  	  en	  
boeken:	  ‘aanraken	  een	  levensbehoefte’	  en	  
‘educreation’	  

Mw.	  O.	  Weyman	   Onderwijs-‐assistent	  BO	  Koningin	  Juliana	  
school	  (leiderdorp)	  

Mw.	  E.	  Steijns	  
	  

Praktijk	  ‘Kidsflower’	  en	  ‘Treen	  je	  Breen’,	  
integratief	  kindertherapeute	  

Mw.	  A.	  Thijs	   Bureau	  platform	  ons	  onderwijs	  2032	  
Mw.	  C.	  Olbers	   Mindfulness	  trainster,	  leerkracht	  PO	  
Mw.	  D.	  Booman-‐Holt	   Docent	  groep	  7	  Koninklijk	  conservatorium	  

Den	  Haag	  
Mw.	  M.	  de	  Groot	   Leerkracht	  Lorentzschool	  
Mw.	  T.	  v/d	  Wal	   Directrice	  SBO	  de	  Vlieger	  
Mw.	  S.	  Lever	   Gastvrouw	  en	  eigenaresse	  

Plantsoentheater,	  achtergrond	  als	  
leerkracht	  Haanstra	  onderwijs	  
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Mw.	  M.	  Arnoldi	   Mede-‐initiatiefnemer	  democratische	  
school	  Leiden	  i.o.	  

Dhr.	  H.	  Frenken	   Droomschool	  i.o.,	  directeur	  OBS	  de	  
Duckdalf	  

	  
	  
Groep	  3:	  stelling-‐vraag:	  
‘Het	  beste	  wat	  je	  kunt	  worden,	  is	  jezelf’	  (Stephen	  Covey).	  Wat	  kunnen	  wij	  bijdragen	  aan	  
de	  persoonlijke	  ontwikkeling	  van	  elk	  kind?	  
	  
	  
Mw.	  M.	  van	  Tilburg	   Leerkracht	  Nova	  3,	  Anne	  Frank	  school	  
Dhr.	  W.	  Kuin	   Beeldend	  Kunstenaar	  en	  initiatiefnemer	  

‘Leidse	  Stijl’,	  master	  ‘zingeving	  &	  
samenleving’	  hoge	  school	  A’dam	  opgericht	  

Mw.	  G.	  v/d	  Meer	   Directeur	  SBO	  de	  Houtmarkt	  
Mw.	  A.	  v/d	  Bogaert	   Voormalig	  directrice	  OBS	  ‘	  de	  morskring’	  
Mw.	  A.	  Brink	   Montessori	  leerkracht	  BO,	  orthopedagoge,	  

bestuurslid	  Nederlandse	  Stichting	  Janusz	  
Korczak	  

Mw.	  J.	  Hendriks	   Praktijk	  Aiolos,	  psychologische	  zorg	  voor	  
kinderen	  

	  
	  
Groep	  4:	  Stelling-‐vraag:	  	  
De	  sociaal-‐emotionele	  ontwikkeling	  van	  leerlingen	  is	  gebaat	  bij	  aandacht	  en	  steun	  van	  
alle	  opvoeders.	  Hoe	  kunnen	  we	  hierin	  samenwerken?	  
	  
	  
Mw.	  W.	  Boender	   Universitair	  docent	  Islamstudies	  

Universiteit	  Utrecht	  
Dhr.	  J.	  Doggenaar	   Senior	  beleidsmedewerker	  gemeente	  

Leiden	  
Mw.	  M.	  de	  Jong	   Leerplicht	  Ambtenaar	  
Mw.	  M.	  Zwinkels	   Coach,	  achtergrond	  in	  onderwijs	  
Mw.	  A.	  Mol-‐Lous	   Lector	  passend	  onderwijs	  &	  inclusive	  

education,	  Hoge	  School	  Leiden	  en	  Thomas	  
More	  Hoge	  School	  

Mw.	  M.	  Vink	   Docent	  Nederlands	  Bonaventura	  college,	  
betrokken	  bij	  project	  meditatie	  op	  school	  

Dhr.	  R.D.	  Thijs	   Neuroloog	  en	  opleider	  
	  
	  
Groep	  5:	  Stelling-‐vraag:	  	  
Hoe	  verbind	  je	  hoofd,	  hart	  en	  buik	  in	  het	  onderwijs?	  
	  
Mw.	  K.	  van	  Koeveringe	   Professioneel	  coach	  Zellf,	  montessori	  

leerkracht	  BO	  
Mw.	  P.	  Colen	   Massage	  therapeute	  Visio,	  
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revalidatiecentrum	  voor	  blinden	  en	  
slechtzienden,	  eigen	  praktijk	  met	  o.a.	  
ouder-‐kind	  massage	  

Mw.	  E.	  Eijgenstein	   Grondlegger	  Iederwijs	  en	  betrokken	  bij	  
Democratische	  school	  Leiden	  i.o.	  

Dhr.	  E.J.	  Heijningen	   Praktijk	  Balans,	  therapeut/coach/trainer	  
Dhr.	  P	  Reijn	   Docent	  Drama	  Stedelijk	  gymnasium	  

Leiden	  
Dhr.	  A.	  Pietersma	   Mede-‐initiatiefnemer	  Democratische	  

school	  Leiden	  i.o.	  
	  
	  
Groep	  6:	  Stelling-‐vraag:	  	  
De	  sociaal-‐emotionele	  ontwikkeling	  van	  leerlingen	  is	  gebaat	  bij	  aandacht	  en	  steun	  van	  
alle	  opvoeders.	  Hoe	  kunnen	  we	  hierin	  samenwerken?	  
	  
Dhr.	  J.	  v.	  Haasteren	   Directeur	  OB	  Anne	  Frank,	  afd.	  Nova-‐

onderwijs	  
Dhr.	  P.	  Hulsen	   Voorzitter	  Ouders	  &	  Onderwijs,	  landelijk	  

informatiepunt	  
Mw.	  S.	  Krijger	   Leerkracht	  speciaal	  onderwijs,	  cultuur	  

coordinator,	  De	  vlieger	  
Mw.	  N.	  v/d	  Beest	   Beleidsmedewerker	  jeugdzorg	  gemeente	  

Leiden	  
Dhr.	  A.	  Jansen	   Adviseur,	  onderwijs	  en	  management	  

ervaring	  
Mw.	  Y.	  Albeda	   Ouderbegeleider,	  ervaring	  in	  GGZ,	  

jeugzorg,	  LVG,	  revalidatie	  
Mw.	  M.	  Kefayati	   Docent	  ROC	  Mondriaan	  en	  voormalig	  

student	  begeleidster	  ‘Welkom	  in	  mijn	  wijk’	  
	  
	  
Doel	  uitwisseling:	  
1.	  welke	  visie/ervaring	  heb	  jij	  (elke	  deelnemer)?	  
2.	  wat	  wil	  je	  in	  toekomstig	  onderwijs	  en	  vooral	  waarom!	  Maak	  dit	  laatste	  zo	  concreet	  
mogelijk.	  Vb.	  niet	  alleen:	  bewegen	  is	  belangrijk	  maar:	  bewegen	  is	  belangrijk,	  omdat	  
kinderen	  dan	  beter	  in	  hun	  vel	  zitten/hun	  grenzen	  fysiek	  verkennen/hun	  energie	  kwijt	  
kunnen/etc	  
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Bijlage	  3:	  krantenartikel	  Leidsch	  Dagblad	  d.d.	  7	  mei	  2015	  
	  

Leids initiatief voor nieuwe leerlijn: Jezelf leren kennen 
tijdens schooltijd 

Foto: Hielco Kuipers 
Femke Krijger, initiatiefnemer van Identi-tijd, met John van Haasteren. 

LEIDEN - Leidse mensen uit het onderwijs en daarbuiten pleiten voor de 
landelijke invoering van een nieuwe leerlijn op scholen. Centraal daarin staat 
de ontwikkeling van het bewustzijn bij kinderen over zichzelf, hun lichaam en 
de mensen om hen heen. 

Door Janneke Dijke Foto: Hielco Kuipers 
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Identi-tijd 

De leerlijn heeft de naam Identi-tijd gekregen en wordt later dit jaar aangeboden aan het 
platform ’Ons onderwijs 2032’. Dat platform is opgericht door het ministerie van onderwijs 
en staat onder aanvoering van Paul Schnabel. Het roept mensen op om ideeën in te 
sturen over hoe het basis- en voortgezet onderwijs in Nederland er in de toekomst uit zou 
moeten zien. ,,Dit is onze kans’’, zegt Femke Krijger, moeder van twee kinderen en 
initiatiefnemer van Identi-tijd. ,,We willen een krachtig signaal geven, zodat het ministerie 
er ook echt iets mee moet.’’ 

De technologische ontwikkelingen in de maatschappij gaan razendsnel. ,,Het is zinvol om 
erover na te denken welke vaardigheden kinderen van nu nodig hebben’’, vindt John van 
Haasteren, directeur van basisschool Anne Frank in de Leidse Stevenshof en betrokken 
bij het initiatief. ,,Waar zijn we ze eigenlijk voor aan het opleiden? De beroepen van straks 
bestaan nu nog niet eens.’’ Kinderen moeten zich er bewust van zijn wie ze zelf zijn en 
wat ze willen, zodat ze zich niet enkel door de prikkels van buitenaf laten leiden. Krijger: 
,,We bevinden ons in een open source, een gigantische vrije ruimte. Vroeger speelden 
kinderen na schooltijd op het pleintje in de buurt. Nu zitten ze tot half 1 ’s nachts te 
whats-appen om niks te missen. Hoe ga je daar je weg in vinden?’’ 

Alleen maar zeggen dat het belangrijk is dat kinderen goed in hun vel zitten is niet 
genoeg. ,,We hebben op school niet zoveel georganiseerd om dat te bereiken. We 
houden het wel bij in het leerlingvolgsysteem, maar wat doen we er daarna mee?’’, vraagt 
Van Haasteren zich af. 

Virtuele school 

De nieuwe leerlijn gaat daarbij helpen. ,,Ik zie een virtuele school voor me, waarin we alles 
verzamelen wat er al is en wat nodig is, en waaruit scholen kunnen putten’’, vertelt 
Krijger. De mogelijkheden zijn eindeloos. Concrete voorbeelden? Krijger gaf dit jaar een 
les tao yoga aan leerlingen uit groep 8, vlak voor ze aan de Citotoets begonnen. Het was 
een gewaarwording voor de leerlingen dat ze merkten dat als ze hun ademhaling naar hun 
buik brachten, hun buik warm werd en ze ontspanden. Van Haasteren oppert om een 
gesprek met een kind veel meer aandacht te geven. ,,Onder schooltijd, omdat het 
belangrijk is. Niet even snel na schooltijd. Laat het kind ook zelf nadenken over 
oplossingen. En betrek ouders er veel meer bij. Zij kennen hun kind het beste.’’ Krijger: 
,,Waarom doe je de riem in de auto eigenlijk vast? Omdat je anders last hebt van een 
irritant piepje? Het is een voorbeeld van dat techniek steeds meer ons handelen regelt. 
Daar kun je met kinderen over filosoferen.’’ Een ander voorbeeld is mindfullness: trainen 
om je aandacht bij één ding tegelijk te houden. 

Houding leraar 
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Zweverig? Nee, zeggen ze. ,,Ik ben er als de kippen bij om het te vertalen naar de 
leerkracht. Die krijgt het op zijn bord’’, aldus Van Haasteren. ,,Ik geloof in geïntegreerde 
werkvormen. Dan komt het voor een leraar niet bovenop zijn andere taken. Bovendien, 
deze leerlijn komt voor een belangrijk deel tot uiting in de houding van de leraar.’’ 
Daarnaast, zeggen ze, zou het goed zijn als het ministerie wat schrapt in de 
toetsverplichtingen die scholen hebben. Andere belangrijke vereiste is dat huidige 
docenten bijgeschoold worden, en dat het programma van de lerarenopleidingen 
verandert. ,,Anders is dit onmogelijk.’’ Voordat dat allemaal rond is kan de leerlijn al wel 
ingevoerd worden. ,,Veel scholen doen al iets dat binnen deze leerlijn past. Van daaruit 
kunnen ze het gaan uitbouwen’’, aldus Krijger. 

Ideeën 

De initiatiefnemers van Identi-tijd hopen dat de komende tijd zoveel mogelijk mensen 
aanhaken met ideeën. Zij kunnen dit sturen naar: identitijd@levensvonk.nl. Meer 
informatie: www.levensvonk.nl In juni houdt de werkgroep een brainstormavond in het 
Plantsoentheater in Leiden. Wie interesse heeft om te komen, kan per e-mail contact 
opnemen. Identi-tijd is nu nog een Leids initiatief, maar blijft dat niet als het aan de 
oprichters ligt. 

Reacties op het plan voor de leerlijn 

Kinderen masseren 

Massagetherapeute Petra Colen staat achter de nieuwe leerlijn. ,,Onderlinge 
kindermassage wordt op scholen steeds vaker ingezet om het pesten terug te dringen. 
Als kinderen iemand zacht en liefdevol aanraken dan geven ze diegene in de pauze geen 
draai om de oren. Ze worden wat zorgzamer naar elkaar.’’  

Durf fouten te maken 

Binnenhuisarchitect Pascalle Verschure hoopt dat kinderen meer hun eigen talenten leren 
ontdekken. ,,Een goede voorbereiding op later bestaat niet alleen uit toetsbare kennis en 
vaardigheden. Jezelf leren kennen, durven vertrouwen op je eigen keuzes, uitdagingen 
aangaan en niet bang zijn om fouten te maken, het zijn allemaal dingen die erbij horen.’’  

Mindfull racen 

Gymnasiumleerling Jonathan Thijs wil mindfulness van het zweverige imago afhelpen. 
,,Op tv zag ik een spel waarbij kandidaten een soort band om hun hoofd kregen waarmee 
ze een raceauto konden laten rijden. De band reageerde op hun concentratie. Als ze zich 
op één ding focussen, rijdt de auto. Als ze hun focus verliezen, stopt de auto met rijden. 
Dat lijkt mij een leuke mindfullnesstraining.’’ Zie: braingames national geographic channel 
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Bijlage	  4:	  identi-‐tijd	  uitgebreid	  

Inleiding	  
Meedoen	  en	  meepraten	  over	  de	  inhoud	  van	  het	  onderwijs.	  Dat	  kan!	  Tot	  oktober	  2015	  
voert	  het	  Platform	  ‘ons	  onderwijs	  2032’	  een	  maatschappelijke	  dialoog	  over	  de	  vraag	  wat	  
kinderen	  op	  school	  moeten	  leren	  om	  goed	  voorbereid	  te	  zijn	  op	  hun	  toekomst.	  (zie:	  
www.onsonderwijs2032.nl)	  
	  
Wij	  pleiten	  voor	  invoering	  van	  een	  leerlijn	  ‘Identi-‐tijd’	  die	  loopt	  van	  groep	  1	  op	  de	  basis	  
school	  tot	  en	  met	  het	  moment	  dat	  kinderen	  de	  middelbare	  school	  verlaten.	  In	  deze	  
leerlijn	  is	  er	  aandacht	  voor	  de	  ontwikkeling	  van	  zelfbewustzijn,	  lichaamsbewustzijn	  en	  
sociaal	  bewustzijn.	  Deze	  drie	  dimensies	  van	  bewustzijn	  zijn	  onderling	  met	  elkaar	  
verbonden.	  Ze	  vormen	  de	  basis	  van	  een	  gezonde	  persoonsontwikkeling	  die	  nodig	  is	  om	  
kennis	  en	  vaardigheden	  eigen	  te	  maken.	  Als	  de	  verbinding	  ontbreekt	  tussen	  de	  
eigenheid	  van	  een	  kind	  en	  het	  aanleren	  van	  kennis	  en	  vaardigheden,	  dan	  zal	  het	  kind	  op	  
latere	  leeftijd	  problemen	  gaan	  ervaren	  met	  toepassing	  ervan	  in	  het	  maatschappelijke	  
leven.	  
	  
Wat	  is	  nieuw?	  
De	  leerlijn	  ‘Identi-‐tijd’	  biedt	  een	  stevig	  kader	  binnen	  het	  onderwijs	  voor	  vakken	  of	  
projecten	  die	  aandacht	  besteden	  aan	  de	  persoonsontwikkeling	  van	  kinderen.	  Hierdoor	  
worden	  deze	  vakken	  en	  onderwijs	  elementen	  beter	  zichtbaar	  en	  sneller	  herkenbaar	  
voor	  zowel	  docenten,	  leerlingen	  als	  ouders/verzorgers.	  Dit	  waarborgt	  dat	  deze	  dimensie	  
van	  onderwijs	  voldoende	  aandacht	  krijgt	  op	  alle	  scholen.	  Door	  een	  duidelijke	  structuur	  
wordt	  het	  maken	  van	  dwarsverbanden	  ook	  makkelijker,	  wat	  aansluit	  bij	  de	  huidige	  
trend	  van	  dynamisch	  onderwijs.	  
	  
Daarnaast	  kan	  de	  leerlijn	  een	  goede	  inbedding	  voor	  nieuw	  te	  ontwikkelen	  vakken	  
waarborgen.	  Door	  de	  snelle	  maatschappelijke,	  technologische	  en	  daarmee	  ook	  sociale	  
veranderingen	  hebben	  kinderen	  	  kennis	  en	  vaardigheden	  nodig	  die	  daar	  bij	  aansluiten.	  
Denk	  bijvoorbeeld	  aan	  ‘mindfulness’,	  wat	  erg	  populair	  is	  in	  deze	  tijd.	  Mindfulness	  is	  
aandacht-‐training.	  Dat	  hier	  behoefte	  aan	  is,	  is	  goed	  te	  verklaren	  door	  de	  enorme	  
hoeveelheid	  prikkels	  die	  we	  tegenwoordig	  te	  verwerken	  krijgen.	  Bovendien	  zit	  aan	  al	  
die	  prikkels	  maar	  heel	  beperkt	  een	  directe	  fysieke	  gewaarwording	  vast.	  We	  
communiceren	  en	  leren	  meer	  en	  meer	  via	  het	  scherm	  dankzij	  eindeloze	  digitale	  
mogelijkheden	  (computer,	  iphone,	  ipad,	  etc).	  Kinderen	  ‘leven’	  dus	  voor	  een	  belangrijk	  
deel	  in	  de	  ‘open	  source’	  wereld	  die	  techniek	  hen	  biedt.	  Dat	  kan	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  
normaal	  lichaamsbesef	  verstoren.	  Aandacht-‐training	  helpt	  je	  om	  focus	  te	  bewaren	  en	  te	  
ervaren	  dat	  dit	  direct	  met	  je	  lichaamsbewustzijn	  verbonden	  is.	  Dit	  soort	  vaardigheden	  
zijn	  essentieel	  om	  kinderen	  de	  rijkdom	  aan	  mogelijkheden	  die	  deze	  tijd	  biedt	  op	  een	  
gegronde	  en	  gezonde	  manier	  te	  leren	  gebruiken.	  	  
	  
De	  leerlijn	  ‘Identi-‐tijd’	  draagt	  bij	  aan	  evenwichtig	  onderwijs	  door	  aandacht	  te	  hebben	  
voor	  de	  gezonde	  ontwikkeling	  van	  zelfbewustzijn,	  lichaamsbewustzijn	  en	  sociaal	  
bewustzijn.	  Door	  een	  helder	  kader,	  met	  ruimte	  voor	  eigen	  invulling	  en	  vernieuwing,	  
wordt	  gewaarborgd	  dat	  deze	  dimensie	  van	  onderwijs	  op	  alle	  lagere	  en	  middelbare	  
scholen	  voldoende	  aandacht	  krijgt.	  Het	  doorlopende	  karakter	  van	  de	  leerlijn	  biedt	  de	  
mogelijkheid	  om	  aansluitend	  bij	  de	  leeftijd	  en	  mogelijkheden	  van	  een	  kind	  bij	  te	  dragen	  
aan	  diens	  ontwikkeling	  op	  school.	  Dit	  zorgt	  ervoor	  dat	  deze	  dimensies	  van	  bewustzijn	  
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stevig	  verankerd	  kunnen	  worden	  en	  zo	  een	  goede	  basis	  vormen	  voor	  het	  aanleren	  en	  
toepassen	  van	  kennis	  en	  vaardigheden	  nu	  en	  later.	  
	  
	  
Voordelen	  ‘Identi-‐tijd’	  
Deze	  tijd	  van	  vrije	  toegang	  tot	  informatie	  en	  ongekende	  technologische	  mogelijkheden	  
biedt	  enorm	  veel	  kansen	  om	  kinderen	  hun	  eigen	  talenten	  te	  laten	  ontwikkelen	  en	  
onderwijs	  nog	  beter	  aan	  te	  laten	  sluiten	  op	  de	  individuele	  behoeftes	  en	  mogelijkheden	  
van	  kinderen.	  Een	  fundamentele	  randvoorwaarde	  daarvoor	  is	  wel	  de	  ontwikkeling	  van	  
een	  gezond	  zelfbewustzijn	  en	  lichaamsbewustzijn.	  Hieruit	  vloeit	  vervolgens	  de	  gezonde	  
ontwikkeling	  van	  een	  sociaal	  bewustzijn	  voort.	  
Pas	  als	  je	  weet	  waar	  je	  zelf	  staat	  (zelfbewustzijn,	  omvat	  o.a.	  zelfinzicht,	  kritisch	  
vermogen,	  verantwoordelijkheid,	  motivatie,	  etc)	  kun	  je	  je	  op	  een	  goede	  manier	  ten	  
opzichte	  van	  de	  ander	  verhouden	  (sociaal	  bewustzijn).	  Weten	  waar	  je	  staat	  vereist	  niet	  
alleen	  zelfkennis,	  maar	  ook	  een	  gezond	  lichaamsbewustzijn	  (concrete	  ervaring,	  beleving,	  
integratie,	  zelfexpressie).	  	  
	  
1.	  Door	  invoering	  van	  de	  leerlijn	  ‘Bewust	  zijn’	  wordt	  een	  helder	  en	  herkenbaar	  kader	  
geboden,	  waarin	  bestaande	  vakken	  die	  aandacht	  hebben	  voor	  deze	  ontwikkeling	  van	  
kinderen	  (burgerschapsvorming,	  maatschappijleer,	  gymnastiek,	  muziek,	  drama,	  e.d.)	  
steviger	  ingebed	  zijn	  en	  hierdoor	  aan	  kracht	  kunnen	  winnen.	  	  
2.	  De	  leerlijn	  biedt	  een	  context,	  waardoor	  makkelijker	  en	  duidelijker	  verbanden	  	  kunnen	  
worden	  gelegd	  tussen	  kennis	  (waarbij	  de	  focus	  meer	  op	  cognitie	  ligt)	  en	  begrip	  (waarbij	  
de	  focus	  ook	  op	  zelfbewustzijn	  ligt).	  	  
3.	  De	  leerlijn	  sluit	  aan	  bij	  andere,	  brede	  maatschappelijke	  ontwikkelingen:	  	  
-‐	  De	  noodzaak	  om	  bewuster	  om	  te	  gaan	  met	  de	  energiebronnen	  van	  de	  aarde.	  In	  de	  
ontwikkeling	  van	  zelfbewustzijn	  is	  de	  verhouding	  tot	  de	  omgeving	  een	  belangrijk	  aspect.	  
–	  de	  behoefte	  aan	  herijking	  en	  herbevestiging	  van	  het	  moral	  covenant,	  op	  basis	  waarvan	  
wij	  met	  elkaar	  samen	  leven	  in	  onze	  liberale	  rechtsstaat	  en	  waar	  onze	  geschreven	  regels	  
en	  normen	  een	  uitvloeisel	  van	  zijn.	  De	  leerlijn	  ‘Identi-‐tijd’	  draagt	  aan	  dit	  proces	  bij	  door	  
de	  ontwikkeling	  van	  sociaal	  bewustzijn,	  intrinsiek	  onderdeel	  van	  zelfbewustzijn.	  
-‐	  de	  behoefte	  aan	  nieuwe	  kennis	  en	  vaardigheden	  t.g.v.	  de	  technologische	  
ontwikkelingen,	  o.a.	  aandacht-‐training,	  onderzoeken	  relatie	  moraal	  &	  techniek,	  digitaal	  
sociaal	  (hoe	  communiceer	  je	  op	  goede	  manier	  met	  elkaar	  via	  skype,	  whatsapp,	  chat,	  etc)	  
-‐	  de	  noodzaak	  om	  lichaamsbewustzijn	  voldoende	  te	  ontwikkelen,	  nu	  steeds	  meer	  
handelingen	  en	  communicatievormen	  maar	  zeer	  beperkt	  hier	  een	  beroep	  op	  doen.	  	  
4.	  invoering	  van	  de	  leerlijn	  past	  in	  de	  huidige	  ontwikkeling	  binnen	  het	  onderwijs,	  
waarbij	  leerlinggestuurd	  onderwijs	  langzaam	  transformeert	  tot	  vaardigheden	  
onderwijs,	  waarin	  kinderen	  zelf	  op	  verkenning	  gaan.	  
5.	  de	  leerlijn	  is	  op	  korte	  termijn	  landelijk	  in	  te	  voeren,	  omdat	  het	  aansluit	  bij	  al	  
bestaande,	  nu	  vaak	  nog	  losse	  elementen	  binnen	  het	  huidige	  onderwijs.	  Vervolgens	  is	  het	  
mogelijk	  de	  leerlijn	  stapsgewijs	  te	  verdiepen,	  aansluitend	  bij	  actuele	  ontwikkelingen.	  
6.	  de	  leerlijn	  biedt	  een	  belangrijk	  anker	  voor	  zowel	  leerling	  als	  docent	  om	  de	  snelle	  
maatschappelijke	  en	  technische	  (digitale)	  ontwikkelingen	  in	  te	  passen	  in	  de	  eigen	  
(leer)ontwikkeling.	  
7.	  de	  leerlijn	  biedt	  een	  duidelijk,	  herkenbaar	  kader,	  zonder	  het	  grondrecht	  vrijheid	  van	  
onderwijs	  in	  te	  perken.	  Er	  is	  binnen	  het	  algemene	  kader,	  met	  als	  rode	  draad	  de	  
ontwikkeling	  van	  zelfbewustzijn,	  ruimte	  voor	  eigen	  invulling,	  afhankelijk	  van	  de	  eigen	  
mogelijkheden	  en	  overtuigingen.	  
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8.	  de	  leerlijn	  biedt	  expliciet	  ruimte	  voor	  verschillen	  tussen	  kinderen	  (en	  docenten)	  en	  
sluit	  daarmee	  aan	  bij	  de	  ontwikkeling	  van	  passend	  onderwijs	  en	  biedt	  handvatten	  voor	  
talentontwikkeling	  van	  elk	  individueel	  kind.	  
	  
	  
Randvoorwaarden	  
	  1.	  Het	  moet	  een	  doorlopende	  leerlijn	  zijn	  die,	  aangepast	  aan	  de	  leeftijd	  en	  het	  niveau	  
van	  kinderen,	  begint	  in	  groep	  1	  van	  de	  basisschool	  en	  afgesloten	  wordt	  als	  een	  kind	  het	  
middelbare	  onderwijs	  verlaat.	  
2.	  De	  doorlopende	  leerlijn	  heeft	  een	  uniforme	  naam	  en	  uitstraling,	  die	  vervolgens	  door	  
individuele	  scholen	  verder	  ingekleurd	  kan	  worden.	  
3.	  In	  de	  opleiding	  van	  docenten	  is	  eveneens	  in	  evenredige	  mate	  aandacht	  voor	  de	  
dimensie	  van	  onderwijs	  die	  deze	  leerlijn	  vertegenwoordigt.	  
4.	  Het	  ministerie	  ondersteunt	  invoering	  met	  benodigde	  financiële	  middelen	  en	  stelt	  
minimum	  eisen	  vast,	  waaraan	  invulling	  van	  de	  leerlijn	  moet	  voldoen	  
	  
Kernwoorden	  	  
De	  leerlijn	  ‘Identi-‐tijd’	  biedt	  bouwstenen	  voor	  zelfontplooiing.	  Kernwoorden	  die	  hierbij	  
kunnen	  passen,	  vind	  je	  hieronder.	  Het	  is	  geen	  volledige	  lijst,	  maar	  een	  uitnodiging	  tot	  
verder	  aanvullen.	  
	  
Zelfbewustzijn	  
‘vlak	  voor	  zijn	  dood	  sprak	  rabbi	  Zusya:	  ‘Mij	  zal	  straks	  niet	  gevraagd	  worden:	  ‘Waarom	  was	  
je	  niet	  Mozes?’,	  maar	  ‘Waarom	  was	  je	  niet	  Zusya?’,	  Buber	  
	  
(v)erkenning	  eigenheid,	  persoonlijkheidspalet,	  creativiteit,	  motivatie,	  geduld,	  emoties	  
(h)erkennen	  en	  mee	  leren	  omgaan,	  eigen	  grenzen	  verkennen	  en	  respecteren	  zelfinzicht,	  
zelfkritisch	  vermogen,	  expressie,	  communicatievaardigheden,	  ontspanning,	  
concentratie,	  aandacht,	  je	  weg	  vinden	  in	  een	  open	  ruimte,	  verantwoordelijkheid	  durven	  
en	  kunnen	  nemen,…	  
	  
Lichaamsbewustzijn	  	  
	  
kennis	  en	  verkenning	  lichaamsgewaarwordingen,	  ademhalingstraining,	  aandacht,	  
gegrond	  zijn,	  coördinatie	  in	  handelen,	  (v)erkenning	  eigenheid,	  lichaamssignalen	  
herkennen	  en	  leren	  verstaan,	  eigen	  grenzen	  aanvoelen	  en	  respecteren,	  expressie,	  
verantwoordelijkheid	  durven	  en	  kunnen	  nemen,	  gezond	  eten/slapen/bewegen,	  
communicatievaardigheden	  d.m.v.	  lichaamstaal,	  …	  
	  
Sociaal	  bewustzijn	  
‘Als	  we	  kunnen	  leren	  om	  te	  haten,	  kunnen	  we	  ook	  leren	  om	  lief	  te	  hebben’,	  Mandela	  
	  
Samenwerking,	  verkenners	  &	  bouwers,	  respect	  voor	  natuur	  en	  planeet,	  mensenrechten,	  
geschiedenis	  kennen,	  sociale	  mechanismen	  herkennen,	  communicatievaardigheden,	  
bewegen	  in	  netwerkverband,	  afstemmen,	  maatschappelijke	  normen	  en	  waarden	  
ontdekken	  en	  delen,	  aandacht,	  lichaamssignalen	  anderen	  herkennen	  en	  verstaan,	  
verantwoordelijkheid	  durven	  en	  kunnen	  nemen,	  initiatief,	  betrokkenheid,	  …	  
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Deze	  drie	  dimensies	  van	  bewustzijn	  beïnvloeden	  elkaar,	  positief	  of	  negatief.	  Ze	  staan	  
niet	  los	  van	  elkaar.	  Door	  aandacht	  te	  besteden	  aan	  zelfbewustzijn,	  wordt	  ook	  het	  
lichaamsbewustzijn	  en	  sociaal	  bewustzijn	  (indirect)	  betrokken.	  Tussen	  deze	  dimensies	  
bestaat,	  kortom,	  een	  krachtige	  synergie.	  
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Bijlage	  5:	  blog	  www.openkerkleiden.nl 

Identi-‐tijd	  op	  school,	  tijd	  om	  te	  verdwalen	  
	  
‘We	  zijn	  de	  weg	  kwijt!’	  wordt	  wel	  eens	  mismoedig	  geconcludeerd	  in	  discussies	  over	  het	  
nieuws	  of	  andere	  dagelijkse	  ontwikkelingen.	  Het	  enorme	  aantal	  jonge	  mensen	  met	  een	  
burn-‐out,	  ouderen	  met	  een	  depressie	  en	  kinderen	  met	  gedrags-‐	  of	  
ontwikkelingsproblematiek	  lijkt	  dit	  te	  bevestigen.	  Misschien	  is	  het	  waar	  en	  zijn	  we	  
inderdaad	  de	  weg	  kwijt.	  Toch	  verzet	  iets	  in	  mij	  zich	  tegen	  deze	  neerdrukkende	  
uitspraak.	  Misschien	  wel	  omdat	  ik	  van	  jongs	  af	  aan	  houd	  van	  dwalen	  en	  verdwalen	  hoort	  
daar	  onvermijdelijk	  bij.	  Ik	  heb	  in	  mijn	  leven	  al	  op	  heel	  veel	  verschillende	  plaatsen	  
gewoond	  en	  (ver)dwalen	  was	  de	  snelste	  manier	  om	  mijn	  nieuwe	  omgeving	  te	  leren	  
kennen.	  Joan	  Littlewood	  zei,	  ‘If	  we	  don’t	  get	  lost,	  we’ll	  never	  find	  a	  new	  route’.	  1	  Dat	  is	  
volgens	  mij	  precies	  wat	  we	  in	  deze	  tijd	  aan	  het	  doen	  zijn:	  nieuwe	  routes	  ontdekken.	  
	  
Ook	  in	  het	  onderwijs	  verkennen	  we	  nieuwe	  wegen.	  Dat	  blijkt	  uit	  zoveel	  initiatieven	  die	  
van	  zich	  laten	  horen	  in	  de	  maatschappelijke	  discussie	  over	  de	  toekomst	  van	  het	  
onderwijs	  (zie:	  onsonderwijs2032.nl):	  ‘welkom	  in	  mijn	  wijk!’,	  een	  project	  waarbij	  
scholieren	  uit	  heel	  verschillende	  wijken	  elkaar	  verwelkomen	  en	  rondleiden	  in	  hun	  
(school)wereld;	  ‘dander’,	  waarin	  kinderen	  leren	  nadenken	  over	  diversiteit;	  ‘reli-‐dag’,	  
waarin	  middelbare	  scholieren	  in	  gesprek	  gaan	  met	  voorgangers	  van	  verschillende	  
religies;	  ‘mindfulness	  in	  de	  klas’;	  ‘Challenge	  day’-‐	  over	  de	  streep;	  ‘De	  vreedzame	  school’,	  
enz...	  
	  
Ik	  verzamel	  deze	  initiatieven	  voor	  het	  project	  ‘Identi-‐tijd	  in	  het	  onderwijs	  van	  de	  
toekomst!’.	  Dit	  is	  een	  pleidooi	  om	  het	  ministerie	  van	  Onderwijs	  te	  overtuigen	  dat	  
ontwikkeling	  van	  	  zelfbewustzijn,	  lichaamsbewustzijn	  en	  sociaal	  bewustzijn	  structureel	  
onderdeel	  moet	  zijn	  van	  het	  curriculum	  op	  scholen.	  Identi-‐tijd	  is	  de	  ruimte,	  waarin	  
kinderen	  vaardig	  kunnen	  worden	  in	  hun	  talenten	  en	  de	  vaardigheden	  van	  anderen	  op	  
waarde	  leren	  schatten.	  Identi-‐tijd	  is	  de	  ruimte,	  waarin	  niet	  getoetst	  wordt,	  maar	  
verkend.	  Het	  is	  de	  tijd	  die	  nodig	  is	  om	  kennis	  en	  vaardigheden	  te	  laten	  wortelen	  in	  hun	  
identiteit.	  Zo	  draagt	  het	  onderwijs	  van	  de	  toekomst	  bij	  aan	  hun	  oriëntatievermogen	  in	  
een	  complexe	  informatie	  samenleving.	  Dat	  is	  volgens	  mij	  de	  weg	  die	  we	  nu	  moeten	  
inslaan.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  ‘Zonder	  te	  verdwalen,	  vinden	  we	  geen	  nieuwe	  route’	  (vertaling	  fk)	  	  
uit:	  ‘Omdenken,	  kijk-‐denk-‐creëer’,	  Berthold	  Gunster,	  2009	  
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Bijlage	  6:	  bijdragen	  aan	  Identi-‐tijd	  
	  
Een	  aantal	  mensen	  heeft	  een	  eigen	  bijdrage	  geformuleerd	  om	  de	  noodzaak	  van	  Identi-‐
tijd	  in	  het	  (toekomstig)	  onderwijs	  nader	  te	  onderbouwen	  of	  voorbeelden	  te	  geven	  van	  
mogelijke	  invullingen.	  
	  
*	  Identi-‐tijd	  is…	  
Met	  beide	  benen	  op	  de	  grond!	  	  
lichaamswerk	  op	  school	  
	  
Naam:	  	  
Petra	  Colen	  
	  
Achtergrond:	  	  
Massage-‐therapeute	  revalidatiecentrum	  voor	  blinden	  en	  slechtzienden,	  eigen	  massage	  
praktijk	  met	  o.a.	  ouder-‐kind	  massage,	  massage	  op	  school,	  etc.	  
	  
Idee/ervaring:	  
In	  contact	  zijn	  met	  de	  wereld	  om	  je	  heen	  geeft	  vertrouwen	  en	  ontspanning.	  	  
Kinderen	  liggen	  of	  zitten	  vaak	  op	  de	  grond,	  lopen	  op	  blote	  voeten	  en	  herstellen	  daarmee	  
het	  contact	  met	  de	  wereld	  om	  hen	  heen.	  Het	  geeft	  stevigheid	  en	  een	  aards	  gevoel	  als	  je	  
letterlijk	  en	  figuurlijk	  met	  beide	  benen	  op	  de	  grond	  staat.	  Een	  kind	  dat	  zich	  gegrond	  
voelt	  zal	  minder	  angst	  ervaren	  en	  zekerder	  en	  evenwichtiger	  in	  het	  leven	  staan.	  Hij	  kan	  
zich	  gemakkelijker	  en	  langer	  concentreren.	  Ook	  ervaart	  hij	  meer	  stabiliteit,	  wat	  zich	  laat	  
zien	  in	  zijn	  lichaamshouding	  en	  de	  manier	  waarop	  hij	  zich	  beweegt.	  
	  
Ons	  lichaam	  is	  het	  “huis”	  waarin	  we	  leven.	  Door	  je	  lichaam	  werkelijk	  te	  voelen	  en	  er	  
contact	  mee	  te	  blijven	  maken	  des	  te	  meer	  het	  een	  thuisgevoel	  het	  geeft.	  Huidcontact	  is	  
noodzakelijk	  voor	  het	  gevoel	  van	  veiligheid,	  sociale	  ontwikkeling	  en	  gezondheid.	  	  
Lijfelijk	  ervaren	  is	  belangrijk,	  het	  geeft	  zoveel	  informatie,	  ontspanning,	  energie,	  
zelfbewustzijn,	  lichaamsbewustzijn,	  wie	  ben	  ik,	  wat	  wil	  ik,	  wat	  kan	  ik	  enz.	  In	  het	  lichaam	  
komen	  gevoel	  en	  verstand	  samen.	  Binnen	  het	  grote	  aanbod	  van	  lesprogramma’s	  is	  het	  
belangrijk	  dat	  het	  persoonlijke	  ervaringsgebied	  gevoed	  blijft	  zodat	  kinderen	  in	  
verbondenheid	  kunnen	  opgroeien	  met	  zichzelf	  en	  de	  wereld	  om	  hen	  heen.	  
	  
Op	  sommige	  scholen	  worden	  er	  programma’s	  aangeboden	  die	  gaan	  over	  
lichaamsbewustzijn,	  samenspelen,	  grenzen	  aangeven	  enz.	  Deze	  worden	  vooral	  ingezet	  
om	  pestgedrag	  tegen	  te	  gaan.	  Terwijl	  het	  uitgangspunt	  is	  het	  zelfbewustzijn	  en	  
zelfvertrouwen	  te	  bevorderen	  van	  de	  kinderen	  waardoor	  het	  spelen	  en	  leven	  met	  elkaar	  
aangenaam	  en	  prettig	  wordt.	  Hieronder	  een	  aantal	  programma’s	  die	  soms	  op	  scholen	  
worden	  ingezet,	  er	  zullen	  er	  vast	  nog	  wel	  meer	  zijn	  die	  hier	  raakvlakken	  mee	  hebben.	  
Onderlinge	  kindermassage	  is	  heel	  bewust	  gericht	  op	  aanraken	  en	  het	  maken	  van	  
lichaamscontact,	  respect	  en	  aandacht	  voor	  de	  ander,	  geven	  en	  ontvangen.	  Bewegen	  naar	  
zelfvertrouwen,	  gaat	  over	  je	  eigen	  grond	  onder	  je	  voeten	  kunnen	  ervaren,	  in	  je	  kracht	  
leren	  staan	  en	  de	  verbinding	  kunnen	  aangaan	  met	  de	  wereld	  om	  je	  heen.	  	  	  
	  

1. Onderlinge	  kindermassage	  wordt	  op	  scholen	  steeds	  vaker	  en	  bewuster	  ingezet	  
om	  het	  pesten	  terug	  te	  dringen.	  Als	  kinderen	  iemand	  zacht	  en	  liefdevol	  aanraken	  
dan	  geven	  ze	  diegene	  in	  de	  pauze	  geen	  draai	  om	  de	  oren.	  Ze	  worden	  wat	  
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zorgzamer	  naar	  elkaar.	  Masseren	  is	  ontspannend	  en	  direct,	  er	  wordt	  een	  ander	  
gebied	  geactiveerd,	  en	  een	  gevoel	  van	  verbondenheid	  ontstaat.	  Niet	  denken	  maar	  
voelen,	  het	  brengt	  ze	  in	  het	  moment,	  in	  het	  Nu	  en	  met	  de	  wereld	  om	  ze	  heen.	  

	  
2. Bewegen	  naar	  zelfvertrouwen,	  Rots	  en	  water;	  is	  een	  methodiek	  die	  is	  opgebouwd	  

rond	  7	  thema’s:	  lichaamsbewustzijn,	  zelfinzicht,	  samenspelen	  en	  -‐werken,	  
communicatie,	  emoties,	  weerbaarheid	  en	  autonoom	  handelen.	  De	  methodiek	  
Rots	  en	  Water	  maakt	  gebruik	  van	  een	  psychofysieke	  didactiek:	  startend	  vanuit	  
een	  fysieke	  invalshoek	  worden	  mentale	  en	  sociale	  vaardigheden	  aangereikt	  en	  
verworven	  zonder	  teveel	  op	  het	  verbale	  te	  richten.	  	  
	  

3. Meditatie	  en	  mindfulness	  voor	  kinderen	  wordt	  ook	  steeds	  vaker	  aangeboden.	  Het	  
gaat	  meer	  over	  het	  verkennen	  van	  de	  binnenwereld	  en	  wordt	  als	  middel	  ingezet	  
tegen	  overprikkeling	  en	  om	  spanningen	  te	  verlichten.	  
	  

Een	  kind	  die	  goed	  in	  zijn	  vel	  zit	  is	  nieuwsgierig,	  leergierig	  en	  heeft	  genoeg	  vrije	  energie	  
om	  een	  veelheid	  van	  indrukken	  te	  onderscheiden	  en	  zich	  ermee	  te	  verbinden.	  
	  
Boek:	  Aanraken	  een	  levensbehoefte,	  tactiele	  contacten	  in	  de	  opvang	  en	  op	  school.	  
door	  Marijke	  Sluyter.	  Zij	  is	  ook	  hoofdredacteur	  van	  Educare	  een	  tijdschrift	  met	  een	  
holistische	  visie	  op	  opvoeding	  en	  onderwijs.	  	  
www.opgroeieninverbondenheid.nl	  	  
	  
	  
*	  Identi-‐tijd	  is…	  
Puurzaam	  leven,	  elke	  dag	  een	  avontuur	  
	  
Naam:	  	  
P.	  Verschure	  
	  
Achtergrond:	  	  
binnenhuis	  architecte	  en	  eigenaar	  ‘Puur	  Pascalle’,	  conceptstore	  voor	  natuurlijke	  
producten	  met	  een	  verhaal	  
	  
Idee/ervaring:	  	  
Mijn	  idee	  was	  altijd	  te	  gaan	  doen	  wat	  ik	  leuk	  vind	  en	  zonder	  moeite	  doe.	  Zoals	  ze	  ook	  
wel	  zeggen:	  Van	  je	  hobby	  je	  beroep	  maken.	  Dat	  is	  wat	  ik	  wilde.	  
Ik	  ben	  op	  zoek	  gegaan	  bij	  mijzelf	  wat	  vind	  ik	  leuk,	  waar	  ben	  ik	  goed	  in,	  waardoor	  vergeet	  
ik	  de	  tijd	  en	  krijg	  ik	  enorm	  veel	  voldoening?	  
	  
Dit	  vond	  ik	  in	  creatief	  zijn	  op	  verschillende	  vlakken	  en	  ben	  ik	  mijn	  bedrijf	  PUURpascalle	  
begonnen	  waarin	  ik	  mensen	  en	  bedrijven	  adviseer	  een	  identiteit	  te	  geven	  aan	  hun	  
interieur.	  Ik	  ben	  opgeleid	  als	  bloemist,	  etaleur	  en	  binnenhuis	  architect	  met	  een	  zijstap	  
naar	  tuin	  architectuur.	  Hierin	  kan	  ik	  mijzelf	  volledig	  kwijt.	  
	  
Door	  creatief	  te	  zijn	  ben	  je	  natuurlijk	  nog	  geen	  ondernemer	  en	  daardoor	  heb	  ik	  veel	  
boeken	  gelezen	  en	  workshops	  gedaan.	  	  
De	  boeken	  van	  Judith	  Webber	  hebben	  mij	  enorm	  geïnspireerd	  om	  te	  ondernemen	  zoals	  
ik	  vind	  dat	  bij	  mij	  past.	  PUUR!	  Zij	  vertelde	  me	  in	  haar	  boek	  wat	  ik	  eigenlijk	  als	  wist	  
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intuïtief.	  Maar	  niet	  van	  huis	  uit	  of	  op	  school	  had	  mee	  gekregen.	  Wees	  jezelf,	  en	  laat	  zien	  
hoe	  uniek	  je	  bent.	  Kies	  en	  ze	  kiezen	  jou!	  	  
	  
Door	  te	  doen	  wat	  ik	  leuk	  vind,	  mijn	  talenten	  te	  benutten	  en	  te	  vergroten.	  Uitdagingen	  
aangaan	  om	  beter	  te	  worden.	  Mensen	  te	  inspireren	  en	  mij	  te	  laten	  inspireren	  heb	  ik	  
iedere	  dag	  veel	  voldoening	  van	  mijn	  werk.	  	  
Ik	  leer	  iedere	  dag	  en	  probeer	  mensen	  iedere	  dag	  ook	  iets	  te	  leren.	  Kijk	  om	  je	  heen.	  	  
Kleuren,	  vormen,	  natuurlijke	  materialen,	  ontwerpen,	  ambacht,	  recycling,	  lokaal	  en	  
sociaal	  ondernemen.	  Met	  elkaar	  zijn	  we	  er	  op	  deze	  wereld	  en	  die	  wil	  ik	  graag	  iets	  mooier	  
maken.	  Niet	  alleen	  door	  mijn	  vak	  maar	  ook	  om	  mensen	  bewust	  te	  maken	  wat	  ze	  kopen.	  
Waar	  komt	  het	  vandaan,	  welke	  grondstoffen	  zijn	  er	  gebruikt,	  was	  er	  veel	  afval,	  is	  het	  
Puurzaam?	  	  
	  
Dat	  is	  ook	  wat	  mij	  drijft	  om	  mensen	  te	  inspireren!	  	  
	  
En	  dan	  moet	  je	  nog	  eens	  goed	  naar	  jezelf	  blijven	  luisteren.	  Want	  de	  wereld	  is	  soms	  hard.	  
Er	  zijn	  crisis	  jaren	  en	  goede	  jaren,	  mensen	  die	  het	  goed	  met	  je	  voor	  hebben	  en	  mensen	  
die	  alleen	  maar	  van	  je	  willen	  profiteren.	  
Hoe	  zorg	  je	  ervoor	  dat	  je	  in	  balans	  blijft?	  Rust	  &	  inspanning.	  Werk	  &	  vrij	  
Moeten	  en	  mogen	  etc.	  Hiervoor	  heb	  ik	  inmiddels	  ook	  mijn	  wegen	  gevonden.	  
Hard	  werken	  is	  leuk	  en	  prima.	  Maar	  gezond	  eten,	  bewegen	  en	  dingen	  doen	  die	  je	  leuk	  
vind	  net	  zo	  belangrijk.	  
	  
Wat	  ik	  met	  mijn	  verhaal	  duidelijk	  probeer	  te	  maken,	  is	  dat	  een	  goede	  voorbereiding	  op	  
later	  niet	  alleen	  bestaat	  uit	  toetsbare	  kennis	  en	  vaardigheden.	  Jezelf	  leren	  kennen,	  
durven	  vertrouwen	  op	  je	  eigen	  keuzes,	  je	  eigen	  talenten,	  uitdagingen	  aangaan	  en	  niet	  
bang	  zijn	  om	  fouten	  te	  maken,	  het	  zijn	  allemaal	  dingen	  die	  er	  bij	  horen.	  Er	  zijn	  zoveel	  
mogelijkheden	  om	  je	  eigen	  leven	  vorm	  te	  geven	  in	  deze	  tijd,	  dat	  het	  nog	  belangrijker	  is	  
dat	  kinderen	  ook	  hierin	  begeleid	  worden.	  Ik	  hoop	  daarom	  dat	  het	  onderwijs	  2032	  
platform	  hier	  serieus	  werk	  van	  gaat	  maken!	  
	  
Want	  onderwijs	  is	  net	  als	  ondernemen	  iedere	  dag	  een	  mooi	  avontuur	  J	  	  
	  
	  
*	  Identi-‐tijd	  is…	  
Mindful	  racen,	  aandacht-‐training	  m.b.v.	  techniek	  
	  
Naam:	  
Jonathan	  Thijs	  
	  
Achtergrond:	  
Tweede	  klas	  stedelijk	  gymnasium	  Leiden	  
	  
Idee/ervaring:	  
Bij	  mindfulness	  training	  denk	  je	  altijd	  aan	  zweverige	  types	  op	  een	  meditatiekussen.	  In	  
het	  tv	  programma	  ‘Braingames’	  zag	  ik	  een	  spel,	  waarbij	  kandidaten	  een	  soort	  band	  op	  
hun	  hoofd	  kregen,	  waarmee	  ze	  een	  race	  auto	  konden	  laten	  rijden.	  De	  band	  reageerde	  op	  
hun	  concentratie.	  Als	  ze	  zich	  op	  één	  ding	  focussen,	  rijdt	  de	  auto.	  Als	  ze	  hun	  focus	  
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verliezen,	  stopt	  de	  auto	  met	  rijden.	  Zo	  raceten	  ze	  tegen	  elkaar.	  Dat	  lijkt	  mij	  nou	  leuke	  
mindfulness	  training.	  
	  
	  
*	  Identi-‐tijd	  is…	  
Room	  for	  Concepts	  
De	  taal	  van	  verbeelding	  leren	  spreken	  
	  
Naam:	  	  
Henk-‐Jan	  Room	  
	  
Achtergrond:	  
Ontwerper,	  ondernemer	  
Eigenaar	  ‘Room	  for	  Concepts’	  
	  
Idee/ervaring:	  
Met	  mijn	  onderneming	  ‘Room	  for	  Concepts’	  zet	  ik	  de	  kracht	  van	  verbeelding	  in,	  letterlijk	  
en	  figuurlijk.	  Met	  mijn	  werk	  probeer	  ik	  ruimte	  te	  creëren	  voor	  een	  nieuwe	  perceptie	  op	  
problemen	  en	  mogelijke	  oplossingen	  van	  deze	  tijd.	  	  Ik	  zet	  ideeën	  om	  naar	  3D,	  dat	  kan	  
digitaal,	  maar	  ook	  fysiek.	  
	  
Je	  verbeelding	  durven	  gebruiken	  en	  leren	  toepassen	  is	  een	  belangrijke	  vaardigheid	  in	  
deze	  tijd.	  De	  vele	  netwerken	  waar	  iedereen,	  ook	  kinderen,	  deel	  van	  uitmaken	  genereren	  
een	  ongelooflijke	  hoeveelheid	  uitwisseling	  en	  informatie.	  Het	  is	  lastig	  en	  tegelijkertijd	  
noodzakelijk	  om	  daarin	  efficiënt	  te	  handelen	  en	  keuzes	  te	  maken.	  Verbeeldingskracht	  
stelt	  iemand	  in	  staat	  om	  veel	  informatie	  tot	  de	  essentie	  terug	  te	  brengen	  en	  zo	  weer	  
overzichtelijk	  te	  maken.	  Daarnaast	  kan	  een	  beeld	  van	  een	  idee	  of	  concept	  kort	  en	  
krachtig	  samenvatten	  waar	  het	  om	  gaat.	  	  
Willen	  kinderen	  deze	  beeld-‐taal	  verstaan,	  dan	  zullen	  ze	  hierin	  getraind	  moeten	  worden.	  
Op	  school,	  met	  de	  mogelijkheden	  van	  digitaal	  onderwijs,	  kunnen	  ze	  hier	  op	  een	  veilige	  
manier	  spelen	  en	  zo	  de	  taal	  van	  beelden	  leren	  verstaan.	  
	  
Ik	  heb	  bijgedragen	  aan	  dit	  initiatief	  door	  het	  ontwerpen	  van	  de	  visuals,	  waarin	  de	  
leerlijn	  ‘Identi-‐tijd’	  	  in	  een	  bestaand	  schoolgebouw	  geplaatst	  is,	  maar	  nog	  niet	  
afgebouwd.	  Ik	  hoop	  dat	  dit	  initiatief	  opgepikt	  wordt	  door	  het	  Platform	  ons	  onderwijs	  
2032	  en	  dat	  het	  onderwijs	  meer	  structureel	  aandacht	  gaat	  besteden	  aan	  het	  
zelfbewustzijn	  van	  kinderen.	  Verbeeldingskracht	  is	  daarvan	  een	  belangrijk	  aspect,	  wat	  
mij	  betreft.	  
	  
*	  Identi-‐tijd	  is…	  
Vrije	  ruimte	  om	  te	  leren	  in	  plaats	  van	  te	  kwantificeren	  
	  
Naam:	  
Martijn	  Vis	  
	  
Achtergrond:	  
Manueel	  therapeut	  
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Idee/ervaring:	  
waarom	  
Het	  belangrijkste	  en	  mijn	  drijfveren	  om	  mij	  aan	  te	  sluiten	  komt	  voort	  uit	  mijn	  eigen	  
ervaring	  met	  het	  onderwijs	  en	  mijn	  observaties	  en	  gesprekken	  met	  vele	  mensen	  die	  er	  
wat	  over	  te	  melden	  hebben.	  Ik	  gun	  de	  kinderen	  die	  onderwijs	  geniet	  meer	  dan	  wat	  er	  nu	  
word	  aangeboden.	  Ik	  vind	  het	  te	  eenzijdig	  gericht	  op	  1	  aspect	  van	  het	  menselijke	  
kunnen,	  de	  cognitieve	  ontwikkeling.	  
	  	  
Wat	  ik	  wil	  
Ik	  zou	  een	  leer	  lijn	  willen	  voor	  kind	  en	  ouders	  vanaf	  de	  geboorte	  tot	  21	  die	  de	  rode	  
draad	  vormt	  van	  de	  persoonlijke	  ontwikkeling,	  de	  ik,	  het	  zijn,	  verbinding	  maken	  met	  de	  
omgeving,	  het	  voor	  je	  zelf	  en	  anderen	  kunnen	  zorgen,	  je	  zelf	  kennen,	  in	  emoties	  en	  
cognities;	  kort	  om	  zelf	  bewust	  zijn	  kweken.	  Jij	  hebt	  het	  voor	  een	  groot	  deel	  al	  verwoord	  
en	  dat	  zal	  ik	  niet	  gaan	  herhalen,	  ik	  onderschrijf	  het.	  
	  	  
Nu	  
Ik	  zie	  dit	  als	  een	  kans	  in	  een	  tijdsgewricht	  waarin	  een	  vruchtbare	  bodemlicht	  om	  dit	  te	  
veranderen.	  Mensen	  her	  en	  der	  zijn	  het	  beu	  en	  lopen	  tegen	  de	  grenzen	  aan.	  
Van	  bv	  veel	  leraressen	  die	  ik	  spreek	  krijg	  ik	  te	  horen	  dat	  het	  onderwijs	  te	  vrouwelijk	  is,	  
jongens	  lopen	  vast,	  raken	  gefrustreerd	  en	  voelen	  zich	  niet	  gehoord	  en	  gekend	  meer	  in	  
dit	  systeem	  met	  als	  gevolg	  een	  groeiend	  aantal	  uitvallers	  en	  gediagnostiseerde	  “systeem	  
problemen”	  zoals	  add,	  adhd,	  etc.	  en	  een	  scheefgroei	  in	  de	  verhouding	  waarin	  jongens	  en	  
meisjes	  hun	  weg	  kunnen	  vinden	  in	  dit	  systeem.	  De	  talige	  betere	  en	  preciezere	  werkende,	  
punctuelere	  meisjes	  gedijen	  beter	  in	  dit	  klimaat	  dat	  hun	  vaardigheden	  meer	  beloond.	  De	  
mannelijke	  energie	  ontbreekt	  steeds	  meer.	  En	  dit	  is	  kwalijk	  en	  steeds	  groter	  wordend	  
probleem.	  
Mijn	  vriendin	  doet	  onderzoek	  naar	  rekenonderwijs	  en	  is	  gepromoveerd	  de	  strategieën	  
die	  kinderen	  gebruiken	  bij	  realistisch	  rekenen	  tov	  	  het	  conventionele	  rekenmethode	  
zoals	  de	  staartdeling.	  In	  dit	  onderzoek	  kwam	  dit	  ook	  sterk	  naar	  voren	  dat	  de	  jongens	  in	  
prestaties	  aan	  het	  wegzakken	  zijn	  in	  een	  rap	  tempo.	  Zij	  werken	  niet	  uit,	  doen	  het	  zo	  snel	  
mogelijk	  en	  uit	  hun	  hoofd	  wat	  bij	  hun	  past	  maar	  door	  dat	  we	  afrekenen	  op	  uitkomst	  
maat	  zakken	  ze	  weg.	  De	  taal	  en	  manier	  van	  aansprken	  is	  vrouwelijk.	  Eindeloos	  en	  
oeverloos	  overleggen	  en	  uitspreken	  van	  disputen.	  Geen	  fysieke	  uitdaging,	  steeds	  meer	  in	  
het	  gelid	  zitten,	  werkjes	  maken,	  knutselen.	  
	  	  
Groeiende	  meet	  cultuur	  
En	  dat	  brengt	  mij	  bij	  een	  volgend	  punt	  dat	  er	  steeds	  mind	  ruimte	  komt	  om	  iets	  te	  leren	  
dat	  niet	  kwantificeerbaar	  is.	  alles	  moet	  gemeten	  en	  daarna	  gewogen	  worden	  voor	  de	  
afrekening.	  Het	  onderwijs	  raakt	  steeds	  meer	  gericht	  op	  testen	  halen	  en	  laat	  daarmee	  
steeds	  minder	  ruimte	  om	  een	  leerlijn	  van	  zelfbewustzijn	  te	  laten	  ontwikkelen.	  
	  	  
Eigen	  ervaring	  in	  het	  systeem	  
Zelf	  heb	  ik	  ervaren	  hoe	  het	  is	  om	  het	  onderwijssysteem	  te	  doorlopen	  dat	  je	  verplicht	  
indeelt	  om	  het	  geen	  dat	  je	  het	  slechts	  kan.	  In	  mijn	  geval	  de	  taal.	  Ik	  kan	  er	  nog	  steeds	  
barweinig	  van	  maar	  heb	  me	  buiten	  school	  om	  leren	  te	  redden	  in	  de	  maatschappij.	  Er	  is	  
sinds	  die	  tijd	  veel	  veranderd	  rond	  om	  dyslexie	  en	  dit	  word	  nu	  beter	  erkend,	  herkend	  en	  
begeleid	  maar	  het	  basis	  principe	  erachter	  blijft.	  We	  delen	  het	  systeem	  in	  in	  vakjes	  en	  
vinden	  dat	  je	  een	  aantal	  vaardigheden	  moet	  kunnen.	  Daarop	  gaan	  we	  je	  afrekenen	  en	  
hetgeen	  je	  het	  slechts	  kan	  is	  je	  niveau.	  	  Ik	  heb	  zelf	  een	  weg	  doorlopen	  die	  zonde	  is	  
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geweest	  van	  tijd,	  energie	  en	  gemeenschapsgeld.	  Via	  LOM	  onderwijs	  nar	  ivo	  mavo,	  havo	  
en	  een	  deel	  vwo.	  De	  eerste	  stappen	  moeten	  doorlopen	  worden	  om	  de	  verplichten	  
vakken	  te	  laten	  vallen	  zoals	  dui	  en	  fra.	  Wanneer	  ik	  er	  echt	  op	  afgerend	  was	  zat	  ik	  er	  nog	  
steeds,	  ze	  moeten	  me	  hebben	  laten	  doorgaan	  zonder	  dat	  ik	  het	  echt	  gehaald	  heb.	  De	  
overige	  vakken	  gingen	  veel	  te	  traag	  en	  daar	  verveelde	  ik	  me	  suf.	  Kortom	  een	  niet	  ideale	  
situatie	  die	  voortkomt	  uit	  een	  systemische	  weeffout.	  Er	  zijn	  maar	  weinig	  kinderen	  die	  
precies	  in	  het	  gemiddelde	  vallen	  en	  met	  de	  bedachte	  lijn	  mee	  lopen.	  De	  meeste	  kinderen	  
hebben	  wel	  iets	  waar	  ze	  minder	  in	  zijn	  en	  iets	  waar	  ze	  beter	  in	  zijn	  of	  maken	  iets	  mee	  
zoals	  bv	  een	  scheiding	  van	  ouders	  waardoor	  het	  even	  niet	  zo	  gaat	  als	  het	  de	  bedoeling	  is.	  
	  	  
Het	  onderwijs	  is	  nu	  vnl	  ingedeeld	  op	  systemisch	  niveau	  van	  organisatie	  en	  
geldstromen	  (daar	  zal	  ik	  niet	  over	  uitweiden)	  en	  niet	  zo	  zeer	  op	  hoe	  je	  een	  kind	  
het	  beste	  kan	  ontwikkelen.	  
Daarnaast	  verwacht	  je	  van	  het	  onderwijs	  dat	  het	  zich	  organiseert	  rond	  de	  ontwikkeling	  
van	  een	  individu	  omdat	  het	  een	  individu	  verder	  moet	  krijgen	  en	  iets	  moet	  aanleren.	  We	  
hebben	  inmiddels	  de	  techniek	  om	  elk	  kind	  te	  volgen	  via	  software	  op	  computers.	  We	  
kunnen	  de	  hele	  kennis	  leerlijn	  digitaliseren.	  Je	  ontkomt	  niet	  meer	  aan	  computers	  en	  dat	  
ze	  deel	  uitmaken	  van	  de	  toekomst	  van	  een	  kind.	  Laat	  ze	  gebruiken,	  begrijpen	  en	  
daarmee	  op	  waarde	  schatten.	  Kennis	  kan	  veel	  dynamischer	  worden	  aangeboden	  dan	  nu	  
met	  eindeloze	  verdieping.	  Via	  spel,	  3d	  reizen,	  etc	  kan	  leren	  van	  saaie	  dingen	  leuk	  
worden,	  dit	  beklijft	  veel	  beter	  in	  het	  brein.	  Elk	  kind	  leert	  anders.	  De	  een	  is	  visueel,	  de	  
nader	  auditief,	  de	  volgende	  weer	  tactiel,	  er	  zijn	  tig	  variaties	  te	  bedenken	  die	  allemaal	  
kan	  aanbieden,	  naast	  elkaar	  en	  ook	  nog	  eens	  individueel	  laten	  volgen.	  Door	  het	  via	  de	  
ingang	  aan	  te	  bieden	  hoe	  het	  brein	  van	  het	  kind	  info	  opneemt	  verhoog	  je	  enorm	  het	  
leergemak.	  
De	  leraar	  is	  hierin	  een	  chaos	  die	  de	  prestaties	  volgt	  en	  dingen	  aanreikt	  en	  bijstuurt.	  In	  
het	  systeem	  zitten	  continu	  kleine	  drempels	  (net	  zoals	  computerspellen	  nu	  zijn	  
opgebouwd)	  die	  wanneer	  gehaald	  een	  toets	  is	  die	  aangeeft	  wel	  niveau	  er	  is	  in	  bepaalde	  
vaardigheden.	  	  Hiermee	  kan	  je	  de	  perverse	  prikkel	  van	  prestatie	  bij	  het	  overstappen	  van	  
basis	  naar	  middelbaar	  met	  de	  selectie	  aan	  de	  poort	  etc	  er	  ook	  direct	  uit	  halen	  door	  de	  
cito	  af	  te	  schaffen.	  Sterker	  nog,	  het	  is	  niet	  meer	  nodig	  om	  een	  scheiding	  te	  maken	  tussen	  
basis	  en	  middelbaar	  onderwijs.	  Het	  is	  1	  leerlijn	  waarbij	  je	  met	  een	  groep	  kinderen	  in	  een	  
klas	  zit,	  alle	  niveau	  door	  elkaar	  (op	  cognitief	  niveau)	  want	  je	  hoeft	  niet	  te	  gaan	  
diffentieeren	  omdat	  het	  systeem	  dat	  op	  een	  bepaalde	  leeftijd	  dat	  vraagt.	  
	  	  
Stem	  het	  onderwijs	  af	  op	  het	  brein	  en	  lichaam	  van	  een	  kind	  
Tevens	  kan	  je	  door	  dit	  te	  hanteren	  op	  een	  individueel	  niveau	  heel	  organisch	  en	  
natuurlijk	  versnellen	  en	  vertragen	  wanneer	  dat	  nodig	  is,	  dit	  om	  dat	  een	  kind	  zich	  niet	  
lineair	  ontwikkeld	  en	  dat	  er	  ook	  in	  een	  kind	  zijn	  leven	  live	  events	  plaatsvinden	  die	  
kennis	  opnamen	  niet	  de	  hoogste	  prio	  laten	  zijn.	  Ook	  heeft	  elk	  kind	  zijn	  eigen	  bioritme.	  
Door	  het	  cognitieve	  leren	  digitaal	  te	  gaan	  uitvoeren	  kan	  elk	  kind	  	  op	  zijn	  ideale	  tijd	  en	  
locatie	  de	  opdrachten	  uitvoeren.	  Je	  hoeft	  minder	  met	  zijn	  alle	  op	  school	  tegelijk	  te	  zijn.	  je	  
kan	  klassen	  organischer	  indelen	  wat	  ruimte	  en	  tijd	  schept	  voor	  een	  leraar	  om	  te	  kunnen	  
choasen.	  Daarnaast	  kan	  er	  makkelijker	  met	  ouders	  worden	  samengewerkt	  door	  dat	  ze	  
inzicht	  kunnen	  krijgen	  hoe	  hun	  kind	  presteert	  per	  onderdeel	  en	  hier	  gerichter	  mee	  
kunnen	  omgaan	  en	  helpen.	  
Kortom;	  stem	  het	  leren	  af	  op	  de	  brein	  ontwikkeling	  van	  het	  kind	  en	  het	  leren	  word	  
leuker,	  makkelijker	  en	  kost	  minder	  tijd	  en	  moeite.	  Wat	  heeft	  dit	  met	  het	  onderwerp	  te	  
maken	  van	  zelfbewustzijn	  ontwikkelen.	  In	  mijn	  ogen	  veel	  omdat	  het	  tijd	  en	  ruimte	  
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vrijmaakt	  waarin	  dit	  kan	  gebeuren.	  
	  	  
Maatschappelijk	  belang	  
In	  mijn	  ogen	  gaat	  de	  maatschappij	  niet	  de	  cognitieve	  leerlijn	  laten	  vallen	  om	  een	  
zelfbewustzijnslijn	  daarvoor	  in	  de	  plaats	  te	  zetten.	  Het	  moet	  er	  naast	  komen	  terwijl	  de	  
belasting	  evenredig	  blijft.	  Het	  digitaliseren	  van	  de	  cognitievelijn	  kan	  dit	  doen.	  Deze	  
organisatie	  manier	  is	  ook	  goedkoper	  en	  maakt	  bij	  de	  leeraar	  tijd	  vrij	  om	  aandacht	  
besteden	  aan	  de	  rest,	  en	  deze	  rest	  zou	  ik	  de	  zelfbewustzijnsleer	  lijn	  willen	  laten	  zijn	  
waar	  in	  de	  klas	  leer	  omgaan	  met	  zichzelf	  en	  elkaar.	  
	  	  
Hoe	  ziet	  dat	  eruit	  in	  de	  praktijk	  de	  zelfbewust	  leerlijn	  
Een	  belangrijk	  deel	  zou	  ik	  vinden	  hoe	  zit	  ik	  zelf	  in	  elkaar.	  Vakken	  als	  biologie,	  gym	  doen	  
dit	  nu	  al	  een	  beetje	  maar	  veel	  te	  summier.	  Hoe	  functioneer	  ik.	  Wat	  moet	  ik	  doen	  bij	  welk	  
gevoel,	  hoe	  blijf	  ik	  stabiel,	  hoe	  ga	  ik	  om	  met	  emoties,	  wat	  zijn	  ziektes,	  wat	  is	  gezonden	  
voeding,	  hoe	  word	  ik	  beïnvloed,	  hoe	  werkt	  verslaving,	  etc	  zijn	  zaken	  waar	  je	  een	  leven	  
lang	  wat	  aan	  hebt	  als	  je	  dat	  op	  vroegen	  leeftijd	  over	  je	  zelf	  leert.	  Vakken	  als	  yoga,	  
mindfullness	  en	  godsdienst/spiritualiteit	  kunnen	  dit	  ontwikkelen	  maar	  ook	  koken,	  ehbo,	  
anatomy	  en	  ziekteleer	  gekoppeld	  aan	  zelf	  oplossingen	  en	  preventie	  leer.	  
Dit	  creëert	  een	  zelfbewust	  mens	  die	  via	  vakken	  die	  leren	  omgaan	  met	  de	  omgeving,	  op	  
lange	  termijn	  kernwaarde	  verankeren	  waar	  op	  maatschappelijk	  niveau	  er	  enorme	  winst	  
te	  behalen	  valt.	  Denk	  hierbij	  aan	  een	  daling	  in	  kosten	  in	  de	  gezondheidszorg	  door	  een	  
daling	  aan	  welvaart	  ziekte,	  minder	  gevoelige	  mensen	  voor	  verslavingen,	  minder	  
criminaliteit	  en	  minder	  mensen	  in	  de	  financieel	  problemen.	  Vakken	  als	  economie,	  
aardrijkskunde,	  sociologie,	  antropologie	  kunnen	  in	  een	  nieuw	  jasje	  hierin	  een	  
kernwaarde	  krijgen.	  
Je	  krijgt	  op	  termijn	  een	  andere	  maatschappij	  die	  meer	  gericht	  is	  op	  lange	  termijn	  en	  
minder	  kosten	  maakt.	  Hier	  kan	  de	  financiering	  van	  dit	  project	  vandaan	  komen.	  
	  	  
	  *	  Identi-‐tijd	  is…	  
Bouwers	  en	  verkenners	  
	  
Naam:	  
Freek	  Bleeker	  
	  
Achtergrond:	  
Milieukundige,	  ervaring	  in	  milieu-‐educatie	  en	  natuurbeleving	  
	  
	  
Idee/Ervaring:	  
	  
“waardevolle	  eigenheid”;	  	  
gedachtes	  in	  de	  richting	  van	  een	  praktische	  invulling	  
	  
Doel	  
Eigen	  en	  waarde;	  zelfkennis	  en	  sociaal	  bewustzijn	  
en	  daarmee	  het	  vergroten	  van	  de	  potentiele	  bijdrage	  van	  individuen	  aan	  de	  samenleving	  
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Geef	  de	  toekomstige	  "digi-‐koeie-‐kuddedieren"	  een	  eigen	  kop	  (en	  staart)	  
Zorg	  dat	  er	  in	  de	  toekomst	  in	  plaats	  van	  digibeten	  geen	  analogobeten	  zijn	  
Ken	  (je	  plek	  in)	  de	  echte	  (analoge)	  wereld	  
	  
Methode	  
Niet	  cognitieve	  leerdoelen	  
• bouwstenen	  voor	  zelfontplooiing:	  kennis	  van	  sociale	  

mechanismen/meewerken/tegenwerken/group	  think,	  originaliteit/pesten,	  
motiveren/boosheid,	  begrip	  en	  geduld/competitie,	  samenwerking	  

• erkenning	  eigenheid	  en	  de	  waarde	  daarvan/teams	  
en	  persoonlijkheidspalet/benoemen	  van	  persoonlijke	  kwaliteiten/bespreken	  van	  
de	  waarde	  hiervan	  bij	  persoonlijke	  doelen	  en	  teamwerk	  

• respect	  en	  mensenrechten/respect	  voor	  natuur	  en	  planeet/mensenrechten	  nu	  en	  
vroeger,	  hier	  en	  elders/gedeelde	  waarden	  en	  de	  (on)macht	  van	  het	  individu	  

	  
Inpassen	  in	  cognitieve	  lijn	  als	  dat	  mogelijk	  is.	  Bijvoorbeeld	  bij	  geschiedenis,	  biologie,	  
maatschappijleer,	  maar	  ook	  bij	  modelleren	  (een	  model	  voor	  de	  effectiviteit	  van	  een	  
groep	  afhankelijk	  van	  de	  aanwezigheid	  van	  diverse	  kwaliteiten	  of	  verkeersdoorstroming	  
op	  een	  weg	  afhankelijk	  van	  rijgedrag)	  
	  
Vakken	  en	  voorbeelden	  
drama	  (vakleerkracht,	  juist	  van	  jongs	  af,	  leert	  ook	  presentatievaardigheden,	  
improviserend	  toneel	  en	  rollenspel	  om	  sociale	  mechanismen	  te	  onderzoeken)	  
geschiedenis	  van	  de	  filosofie	  en	  de	  “mens-‐en-‐rechten”	  
ecologie	  en	  invloed	  van	  de	  mens	  
jij,	  van	  oneindig	  klein	  tot	  factor	  van	  belang	  (invloedssferen	  en	  filosofie)	  
het	  palet	  van	  persoonlijke	  kwaliteiten;	  wat	  stop	  je	  in	  je	  persoonlijke	  winkelmandje?	  
projecten	  “idool”	  (leren	  van	  voorbeelden,	  doelen	  stellen,	  dromen)	  
klas	  als	  micro-‐environment	  (maak	  dingen	  bespreekbaar,	  teamwerk,	  samen	  verder)	  
	  
Praktische	  overwegingen	  
Meenemen	  in	  lerarenopleiding,	  maar	  ook	  overwegen	  vakkrachten	  in	  te	  zetten	  (drama,	  
psychologie)	  
	  
Zelfbewust	  en	  betrokken,	  capabele	  verkenners	  en	  bouwers	  in	  een	  open	  wereld	  
	  
Inleiding	  	  
Wat	  de	  uitgagingen	  waar	  onze	  kinderen	  voor	  komen	  te	  staan	  ook	  zijn	  ..	  ze	  kunnen	  deze	  
uitdagingen	  het	  beste	  aan	  als	  ze	  vanuit	  hun	  eigen	  originaliteit	  een	  bijdrage	  kunnen	  
leveren	  aan	  het	  collectief.	  
	  
Basiskwaliteiten	  daarvoor	  zijn	  	  
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• kennis	  (van	  de	  “echte”	  wereld,	  cognitief)	  
• creatief	  kunnen	  denken	  vanuit	  zelfkennis	  en	  zelfvertrouwen	  
• collectiviteitszin	  en	  respect	  (voor	  elkaar	  en	  de	  omgeving)	  

	  
Ons	  pleidooi	  ..	  	  
Wij	  pleiten	  voor	  meer	  aandacht	  voor	  de	  laatste	  2	  punten	  (maar	  niet	  minder	  voor	  de	  
eerste).	  	  
Door	  gebruik	  te	  maken	  van	  de	  school	  als	  ervaringsomgeving	  (terwijl	  de	  school	  in	  de	  
huidige	  structuur	  vooral	  de	  cognitieve	  leeromgeving	  is).	  
	  
Elementen	  hierin	  kunnen	  zijn:	  

• Kennis	  van	  de	  individuele	  kracht	  en	  voorkeur	  
• Kennis	  over	  collectiviteit	  en	  effectiviteit	  (bijv	  good	  governance	  en	  

professionalisme)	  
• Werken	  vanuit	  de	  (klassicale)	  collectiviteit	  
• Gebruik	  maken	  van	  de	  groepsdiversiteit	  
• Individuele	  naast	  gezamenlijke	  doelstellingen	  

	  
Door	  een	  evenwichtig	  aanbod,	  waarin	  kinderen	  ruimte	  krijgen	  om	  hun	  eigen	  plaats	  te	  
verkennen/ontdekken	  in	  de	  groep,	  in	  de	  school,	  in	  de	  samenleving	  en	  uiteindelijk	  in	  de	  
wereld,	  krijgen	  ze	  handvatten	  om	  zich	  te	  ontwikkelen/uit	  te	  groeien	  tot	  zelfbewuste	  en	  
betrokken	  mensen.	  	  
	  
Het	  uitdrukken	  van	  dergelijke	  kwaliteiten	  in	  leerdoelen	  ..	  
Iemand	  met	  een	  gezond	  zelfbewustzijn	  is	  in	  staat	  naar	  zichzelf	  te	  luisteren	  en	  
tegelijkertijd	  de	  relatie	  met	  de	  anderen	  te	  leggen.	  Zo	  vormt	  zelfbewustzijn	  de	  basis	  van	  
zelfvertrouwen	  en	  een	  zelfkritisch	  vermogen.	  Door	  inzicht	  in	  zichzelf	  en	  zijn	  relatie	  met	  
anderen	  leert	  een	  kind	  keuzes	  te	  maken	  en	  verantwoordelijkheid	  hiervoor	  te	  dragen.	  
	  
Discussie	  of	  dit	  wel	  op	  school	  hoort	  ..	  
Zelfbewustzijn	  is	  een	  levenslange	  ontwikkeling	  die	  een	  hele	  persoonlijke	  dimensie	  kent.	  
Dit	  is	  geen	  reden	  het	  uit	  te	  sluiten	  van	  het	  onderwijs.	  Integendeel.	  Scholen	  bieden	  een	  
prachtige	  omgeving,	  waarin	  veel	  vragen	  en	  ervaringen	  waarop	  zelfbewustzijn	  wordt	  
gebouwd	  aan	  bod	  kunnen	  komen.	  Natuurlijk	  gebeurt	  dit	  al	  gedeeltelijk	  in	  vakken	  als	  
maatschappijleer,	  filosofie	  of	  geschiedenis.	  	  
	  
	  
Praktische	  zaken	  ..	  
Ons	  pleidooi	  is	  om	  deze	  elementen	  beter	  in	  te	  bedden	  en	  aan	  te	  vullen	  in	  een	  aparte	  
leerlijn	  binnen	  het	  onderwijs,	  waarin	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  gezond	  zelfbewustzijn	  
centraal	  staat.	  Deze	  leerlijn	  kan	  dan	  gelijkwaardig	  aan	  en	  verweven	  met	  de	  meer	  
cognitieve	  leerlijnen	  van	  het	  taalkundige	  en	  exacte	  onderwijs	  bijdragen	  aan	  evenwichtig	  
onderwijs.	  
	  
De	  uitwerking	  van	  deze	  leerlijn	  ‘(zelf)bewustzijn’	  kan	  divers	  zijn.	  Reeds	  bestaande	  
vakken	  krijgen	  een	  krachtiger	  kader	  en	  kunnen	  worden	  aangevuld.	  Denk	  bijvoorbeeld	  
aan	  vakken	  als	  praktische	  filosofie,	  meditatie,	  natuurbeleving	  en	  milieu-‐educatie,	  
mindfulness,	  etc.	  
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Andere	  overwegingen	  ..	  
Het	  inbedden	  van	  een	  leerlijn	  ‘(zelf)bewustzijn’,	  waarin	  kinderen	  handvatten	  aangereikt	  
krijgen	  om	  hun	  plaats	  in	  dit	  leven	  te	  vinden	  moet	  vanzelfsprekend	  ruimte	  bieden	  	  aan	  
het	  spectrum	  van	  levensovertuigingen	  in	  onze	  samenleving.	  Wij	  zijn	  van	  mening	  dat	  dit	  
mogelijk	  is.	  De	  tijd	  waarin	  het	  individualisme	  de	  leidende	  norm	  was,	  is	  voorbij.	  We	  leven	  
in	  een	  open	  samenleving,	  waarin	  kinderen	  toegang	  hebben	  tot/in	  aanraking	  komen	  met	  
een	  ongekend	  aantal	  prikkels	  vanuit	  de	  buitenwereld.	  In	  zo’n	  open	  ruimte,	  waarin	  
grenzen	  vervagen	  en	  samenwerkingsverbanden	  vloeiender	  worden,	  is	  het	  van	  wezenlijk	  
belang	  om	  te	  weten	  wie	  je	  bent	  en	  waar	  je	  staat.	  Meer	  dan	  ooit	  ligt	  de	  wereld	  open	  voor	  
kinderen.	  Zelfbewust	  en	  met	  beide	  voeten	  op	  de	  grond	  kunnen	  ze	  hun	  talenten	  
gebruiken	  om	  hun	  weg	  te	  vinden.	  	  
	  	  
	  
*	  Identi-‐tijd	  is…	  
De	  Kijkfabriek:	  kinderen	  met	  aandacht	  leren	  kijken	  naar	  de	  wereld	  om	  hen	  heen	  
	  
Naam:	  	  
Meta	  Chavannes	  
	  
Achtergrond:	  	  
kunsthistorica,	  restauratrice	  Rijksmuseum	  
	  
Idee/ervaring:	  	  
de	  kunst	  van	  het	  kijken	  
	  
Ik	  ervaar	  de	  behoefte	  aan	  structureel	  meer	  aandacht	  voor	  de	  niet-‐cognitieve	  
ontwikkeling	  van	  kinderen.	  Dat	  hoeft	  niet	  altijd	  op	  expliciete	  manieren.	  Niet	  voor	  ieder	  
kind	  wordt	  zelfvertrouwen	  en	  ontplooiing	  versterkt	  door	  het	  expliciet	  te	  benoemen.	  	  
Een	  indirecte	  aanpak	  zoals	  oprechte	  waardering	  van	  een	  volwassene	  kan	  soms	  beter	  
werken.	  Of	  door	  ervaringen,	  waarin	  een	  kind	  merkt	  dat	  het	  eigen	  kwaliteiten	  heeft	  die	  er	  
toe	  doen.	  Goede	  fysieke	  beheersing	  bijvoorbeeld	  (in	  sport,	  houtbewerking,	  precisie	  bij	  
scheikundige	  experimenten,	  etc)	  of	  creativiteit	  (in	  kunst,	  muziek	  of	  woorden),	  of	  sociale	  
kwaliteiten	  (in	  team	  werken,	  iets	  opzetten,	  etc).	  	  
	  
Ik	  heb	  een	  deel	  van	  mijn	  schoolcarrière	  op	  scholen	  in	  Londen	  (UK)	  doorgebracht.	  Het	  
grote	  verschil	  met	  het	  onderwijs	  wat	  ik	  in	  Nederland	  heb	  genoten,	  was	  de	  breedte	  
waarin	  ik	  werd	  geprikkeld	  en	  gewaardeerd.	  Beiden	  vormen	  een	  krachtige	  combinatie	  
om	  je	  als	  kind	  te	  ontplooien	  tot	  een	  zelfbewuste,	  verantwoordelijke	  volwassene.	  	  
Breed	  onderwijs	  is	  niet	  alleen	  mogelijk	  voor	  hoogbegaafde	  kinderen	  (leonardo	  
onderwijs).	  Het	  gaat	  om	  een	  bepaalde	  visie	  op	  wat	  je	  kinderen	  wilt	  leren	  om	  ze	  voor	  te	  
bereiden	  op	  hun	  toekomst.	  Een	  visie	  waarin	  het	  besef	  doorklinkt	  dat	  het	  niet	  alleen	  om	  
rekenen	  en	  taal	  gaat,	  maar	  ook	  om	  heel	  veel	  andere	  kwaliteiten	  die	  op	  evenzovele	  
manieren	  aangeboden	  kunnen	  worden.	  
	  
Een	  concreet	  voorstel	  mijnerzijds,	  een	  vak	  wat	  in	  de	  leerlijn	  ‘Identi-‐tijd’	  zou	  kunnen	  
passen:	  De	  kijkfabriek,	  ontdek	  de	  kunst	  van	  het	  kijken.	  
Vanuit	  mijn	  achtergrond	  als	  kunsthistorica	  en	  restauratrice	  vind	  ik	  het	  geweldig	  om	  
kinderen	  les	  te	  geven	  in	  kijken	  naar	  kunst.	  	  
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*	  Jill	  Dunkerton	  and	  Rachel	  Billinge,	  ‘Beyond	  the	  naked	  eye,	  details	  from	  the	  National	  
Gallery’,	  2005	  Yale	  university	  press	  
*	  Elisabeth	  Salzhauer	  Axel	  and	  Nina	  Sobol	  Levent,	  ‘Art	  beyond	  sight,	  a	  resource	  guide	  to	  
art,	  creativity	  and	  visual	  impairment’,	  2003,	  AFB	  Press	  
	  
	  
*	  identi-‐tijd	  is…	  
Drama	  in	  het	  middelbaar	  onderwijs!	  
	  
Naam:	  	  
Peter	  Reijn	  	  
	  
Achtergrond:	  
Docent	  drama	  Stedelijk	  Gymnasium,	  Leiden	  /	  Gymnasium	  Haganum,	  Den	  Haag	  
	  
Idee/ervaring:	  
Toen	  ik	  zeven	  jaar	  geleden	  mijn	  werkzaamheden	  als	  acteur	  inruilde	  voor	  een	  baan	  
binnen	  het	  Middelbaar	  Onderwijs	  kon	  ik	  niet	  bevroeden	  hoeveel	  impact	  de	  lessen	  
zouden	  hebben	  op	  zowel	  de	  leerlingen	  die	  ik	  aan	  mijn	  spelopdrachten	  onderwierp	  als	  
aan	  mijzelf,	  docent	  drama	  op	  een	  categoraal	  Atheneum	  in	  Haarlem.	  
Leerlingen	  die	  zich	  op	  de	  vloer	  via	  spelopdrachten	  ontplooien	  zijn	  als	  zandduinen;	  het	  is	  
een	  voor	  het	  oog	  haast	  onzichtbaar	  proces	  van	  vallen	  en	  opstaan,	  maar	  gaandeweg	  
groeit	  de	  zelfverzekerdheid	  en	  het	  vermogen	  van	  de	  leerlingen	  om	  zich	  te	  tonen	  aan	  de	  
ander,	  overtuigingen	  en	  stellingnames	  in	  verschillende	  kleuren	  vorm	  te	  geven	  op	  de	  
vloer.	  Stem,	  lijf	  en	  innerlijke	  drijfkrachten	  werken	  samen	  en	  worden	  zich	  van	  elkaars	  
wederzijdse	  noodzakelijkheid	  bewust.	  Om	  gezien	  te	  worden	  moet	  je	  jezelf	  durven	  zijn,	  
en	  om	  jezelf	  te	  zijn	  moet	  je	  een	  punt	  kunnen	  maken.	  
Nu,	  na	  deze	  afgelopen	  jaren,	  verbaas	  ik	  me	  elk	  aflopend	  schooljaar	  weer	  over	  de	  
gedaanteverwisselingen	  die	  de	  leerlingen	  op	  de	  vloer	  hebben	  ondergaan.	  Van	  
bescheiden	  giechelaarstertjes	  en	  overmoedige	  branieschoppertjes	  zie	  ik	  jonge	  mensen	  
met	  een	  mening	  en	  een	  standpunt	  waarmee	  ze	  zichzelf	  op	  een	  sinaasappelkistje	  durven	  
te	  heisen.	  Welliswaar	  nog	  steeds	  als	  klasgenootjes	  onder	  elkaar,	  in	  de	  beschermde	  
omgeving	  van	  een	  klaslokaal,	  maar	  binnen	  die	  kleine	  micro-‐gemeenschap	  wordt	  ineens	  
veel	  gedurfder	  geexperimenteerd	  met	  groepsdynamische	  processen	  en	  gestuurde	  
emoties.	  
Laatst	  hoorde	  ik	  Jet	  Bussemaker,	  onze	  minister	  van	  Onderwijs,	  Cultuur	  en	  Wetenschap	  
in	  het	  programma	  Buitenhof	  pleiten	  voor	  meer	  aandacht	  voor	  het	  Kunstonderwijs	  
omdat	  uit	  recentelijke	  rapporten	  is	  gebleken	  dat	  de	  lucratiefste	  ondernemerslust	  
opmerkelijk	  vaak	  voortkomt	  uit	  de	  hoek	  van	  het	  kunstonderwijs.	  
Creativiteit	  binnen	  de	  kunstvakken	  hoeft	  dus	  niet	  langer	  bestempeld	  te	  worden	  als	  leuk	  
voor	  erbij,	  maar	  is	  een	  wezenlijk	  onderdeel	  gebleken	  voor	  een	  gezonde	  en	  sterk	  
economische,	  sociaal	  maatschappelijke	  samenleving.	  Dat	  mag	  ik	  graag	  horen,	  juist	  uit	  de	  
hoek	  van	  de	  bestuurders	  die	  de	  afgelopen	  jaren	  zo	  drastisch	  hebben	  gesneden	  in	  het	  
erfgoed	  van	  Kunst	  en	  Cultuur	  in	  de	  Lage	  Landen.	  
Na	  zeven	  jaar	  weet	  ik	  wat	  het	  vak	  drama	  voor	  elke	  vorm	  van	  Middelbaar	  Onderwijs	  
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waard	  is;	  een	  noodzakelijke	  plek	  in	  die	  broedplaats	  van	  vakkenpakketten	  en	  
kennisoverdracht.	  Drama	  brengt	  de	  leerling	  niet	  alleen	  bij	  wat	  theater	  is,	  het	  is	  niet	  
alleen	  een	  middel	  tot	  samenwerking	  en	  expressie,	  het	  is	  vooral	  een	  onuitputtelijke	  
manier	  om	  de	  leerling	  te	  helpen	  in	  zijn	  zoektocht	  naar	  zijn	  innerlijke	  zelf;	  Wie	  ben	  ik,	  
waar	  sta	  ik	  voor,	  en	  hoe	  draag	  ik	  dat	  uit?	  
Ik	  heb	  ondertussen	  voldoende	  ervaring	  opgelopen	  binnen	  de	  verschillende	  
onderwijsinstellingen,	  van	  VMBO	  tot	  Gymnasium	  om	  te	  weten	  dat,	  ondanks	  de	  aan	  de	  
oppervlakte	  heersende	  verschillen	  van	  leerniveau’s	  en	  abstracte	  denkvermogens	  onder	  
leerlingen	  een	  constante	  altijd	  latent	  of	  actief	  aanwezig	  is,	  de	  drang	  om	  te	  scheppen,	  om	  
verworven	  inzichten	  vorm	  te	  kunnen	  geven	  en	  het	  noodzakelijke	  verlangen	  om	  door	  de	  
ander	  gezien	  te	  worden.	  
	  
	  
*	  Identi-‐tijd	  	  is…	  
Lekker	  in	  je	  vel	  door	  meditatie!	  
	  
Naam:	  
Frederike	  de	  Jong	  
	  
Achtergrond:	  
Docent	  filosofie	  en	  godsdienst	  Bonaventura	  College,	  Leiden	  
	  
Ervaring/Idee:	  
	  
Op	  het	  Bonaventura	  College	  wil	  ik	  met	  een	  aantal	  collega’s	  	  meditatiebijeenkomsten	  
voor	  leerlingen	  realiseren.	  Bij	  toerbeurt	  zullen	  wij	  de	  bijeenkomsten	  leiden,	  wekelijks	  
een	  bijeenkomst	  voor	  onderbouwleerlingen	  en	  één	  voor	  bovenbouwleerlingen.	  Vooral	  
leerlingen	  die	  moeilijk	  rust	  vinden	  worden	  aangemoedigd	  zich	  aan	  te	  melden.	  
Maandelijks	  komen	  de	  collega’s	  bij	  elkaar	  om	  elkaar	  te	  coachen.	  De	  collega’s	  willen	  de	  
meditatiebijeenkomsten	  structureel	  aanbieden	  zodat	  de	  leerlingen	  een	  plek	  vinden	  in	  de	  
school	  waar	  ze	  ervaring	  met	  meditatie	  opdoen	  en	  hun	  ervaringen	  kunnen	  delen.	  	  

Het	  doel	  van	  het	  structurele	  meditatieaanbod	  aan	  leerlingen	  is	  hen	  te	  leren	  om	  te	  gaan	  
met	  onrust	  en	  rust	  te	  ervaren.	  Welke	  vorm	  van	  meditatie	  voor	  iemand	  werkt	  is	  
persoonlijk.	  Daarom	  vinden	  we	  het	  belangrijk	  om	  verschillende	  meditatievormen	  aan	  te	  
bieden	  om	  de	  leerlingen	  de	  kans	  te	  geven	  te	  ontdekken	  welke	  vorm	  van	  meditatie	  hem	  
of	  haar	  past.	  Zo	  krijgt	  iedere	  leerling	  de	  kans	  om	  de	  voordelen	  van	  meditatie	  te	  leren	  
kennen.	  

Veel	  leerlingen	  voelen	  zich	  gestrest;	  ze	  hebben	  het	  druk	  met	  school,	  sport	  en	  sociale	  
activiteiten.	  Daarnaast	  is	  de	  puberteit	  een	  lastige	  levensfase;	  tieners	  voelen	  zich	  
onzeker.	  Meditatie	  zorgt	  niet	  alleen	  voor	  meer	  innerlijke	  rust,	  maar	  ook	  voor	  
bewustwording	  en	  focus	  waardoor	  leerlingen	  zich	  beter	  in	  hun	  vel	  zullen	  voelen.	  Eén	  
van	  de	  ontwikkelthema’s	  voorgesteld	  door	  het	  CvB	  is	  “21st	  century	  skills”.	  Daaronder	  
vallen	  onder	  meer	  sociale	  en	  culturele	  vaardigheden.	  Meditatie	  bereidt	  leerlingen	  voor	  
op	  een	  maatschappij	  die	  veel	  van	  hen	  vraagt,	  daarom	  zien	  wij	  meditatie	  als	  een	  “21st	  
century	  skill”.	  	  

Identi-‐tijd	  is…	  



	   49	  

Concreet	  bezig	  zijn	  met	  elkaar.	  

Naam:	  	  

Mandy	  van	  Valkenburg	  

Achtergrond:	  

Docent	  godsdienst	  en	  maatschappijleer	  

Ervaring/idee:	  

De	  genoemde	  waarden	  in	  het	  plan	  ‘Identi-‐tijd’	  zouden	  denk	  ik	  geintegreerd	  kunnen	  
worden	  in	  de	  volgende	  	  
vakken:	  
Digitiaal	  sociaal	  -‐>	  informatie	  kunde	  
Kritisch	  vermogen	  -‐>	  mentorles	  vaardigheden	  en	  informatie	  kunde	  
Weerbaar	  -‐>	  LO	  lessen	  wij	  hebben	  hier	  weerbaarheidstraning	  voor	  meisjes	  =	  	  
zelfverdediging	  en	  voor	  jongens	  hoe	  om	  te	  gaan	  met	  groepsdruk	  en	  nee	  zeggen	  	  
(en	  afwijzing)	  
Natuurbeleving	  -‐>	  biologie	  ecologisch	  bewustzijn	  
Sociale	  vaardigheden	  in	  de	  mentorlessen	  
Mindfullness	  -‐>	  interessant!!	  Bij	  LO,	  mentorlessen,	  GL	  
	  
Zaken	  als	  zelfbewustzijn,	  sociaal	  bewustzijn	  en	  zelfvertrouwen,	  zijn	  denk	  ik	  	  
het	  resultaat	  van	  positieve	  omgangsvormen	  waar	  je	  als	  school/mini	  	  
samenleving	  steeds	  bewust	  van	  moet	  zijn.	  
	  
Zo	  organiseren	  wij	  hier	  op	  school	  (vanuit	  de	  sectie	  maatschappijleer	  en	  	  
godsdienst)	  de	  2e	  week	  van	  december	  een	  Respectweek.	  De	  2e	  vrijdag	  van	  dec	  	  
is	  het	  op	  scholen	  in	  NL	  Paarse	  vrijdag	  waar	  leerlingen	  wordt	  gevraagd	  om	  	  
paars	  te	  dragen	  om	  te	  laten	  zien	  dat	  je	  niemand	  discrimineerd	  wegens	  zijn	  	  
geaardheid.	  In	  die	  week	  valt	  ook	  de	  dag	  voor	  de	  Rechten	  van	  de	  mens	  en	  	  
worden	  er	  voor	  alle	  leerlagen	  gastsprekers	  uitgenodigd.	  Afgelopen	  jaar:	  
1e	  klassen:	  (digitaal)	  pesten	  door	  onze	  eigen	  buurtagent	  
2e	  jaarlaag:	  conducteuren	  van	  de	  NS	  met	  een	  les	  over	  Respect	  en	  Pesten	  
3e	  jaarlaag:	  COC	  met	  een	  les	  tegen	  homofobie	  en	  tegen	  pesten	  en	  	  
discriminatie	  
4e	  jaarlaag:	  Bureau	  anti	  discriminatie	  
5e	  jaarlaag:	  College	  van	  de	  Rechten	  van	  de	  Mens.	  
	  
In	  de	  mentorlessen	  werd	  stil	  gestaan	  bij	  Respect	  en	  in	  de	  Godsdienstlessen	  	  
hebben	  alle	  leerlingen	  een	  Respect	  steen	  (met	  pro	  Respect,	  anti	  	  
racisme/discriminatie/pesten/homofobie)	  met	  teksten	  en	  afbeeldingen	  gemaakt.	  
	  
Daarnaast	  houden	  we	  met	  Pasen	  en	  schoolbrede	  Amnesty	  actie	  waarbij	  alle	  	  
leerlingen	  kaarten	  sturen	  naar	  gewetensgevangene	  en	  met	  Kerst	  brengt	  de	  	  
onderbouw	  plantjes	  langs	  bij	  oudere	  mensen	  en	  de	  bovenbouw	  een	  cadeautje	  bij	  	  
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oudere	  mensen	  die	  veel	  zorg	  behoeven	  in	  verzorgingshuizen	  en	  bij	  	  
psychiatrisch	  patienten.	  
	  
Ik	  denk	  dat	  dit	  soort	  initatieven	  bijdraagt	  aan	  sociaal	  bewustzijn	  en	  	  
samen(be)leving	  en	  belangrijke	  ervaringen	  zijn	  voor	  kinderen	  in	  de	  	  
middelbare	  schoolleeftijd.	  Zoals	  ik	  dat	  ook	  vind	  van	  de	  Relidag;	  bij	  sommige	  	  
jongeren	  zal	  het	  een	  latente	  interesse	  voor	  religie	  aanwakkeren	  en	  voor	  	  
anderen	  zorgt	  het	  voor	  meer	  begrip	  omdat	  ze	  de	  drempel	  overstappen	  van	  een	  	  
kerk,	  moskee	  of	  synagoge	  waar	  ze	  anders	  nooit	  van	  hun	  leven,	  binnen	  zouden	  	  
zijn	  geweest.	  
	  
Ook	  het	  afschaffen	  van	  de	  maatschappelijke	  stage	  vindt	  ik	  wat	  dat	  betreft	  	  
een	  gemiste	  kans!	  Zonde;	  juist	  dit	  soort	  ervaringen	  draagt	  bij	  aan	  een	  	  
bredere	  ontwikkeling	  van	  jongeren.	  Het	  netwerk	  was	  al	  aanwezig	  in	  Leiden	  	  
maar	  het	  geld	  voor	  de	  financiering	  van	  de	  overheid	  is	  er	  niet	  meer	  en	  	  
daarmee	  is	  het	  project	  een	  zachte	  dood	  gestorven.	  Heel	  zonde!!	  
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Bijlage	  7:	  Proo	  Leiden,	  kernwaarden	  
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Bijlage	  8:	  Onderwijs,	  plaats	  om	  thuis	  te	  komen,	  door:	  Femke	  Krijger	  
	  
‘Hoe	  ik	  bij	  mezelf	  ben	  gaan	  wonen’,	  is	  de	  ondertitel	  van	  een	  boek	  van	  Bieke	  
Vandekerkchove.	  Is	  dat	  niet	  de	  uitdaging	  van	  elk	  mens	  om	  bij	  zichzelf	  te	  wonen?	  Het	  lijkt	  
zo	  vanzelfsprekend,	  want	  hoe	  zou	  je	  anders	  kunnen.	  Maar	  als	  je	  om	  je	  heen	  kijkt	  en	  
luistert	  dan	  wordt	  al	  snel	  duidelijk	  dat	  het	  niet	  zo	  makkelijk	  is	  als	  het	  lijkt.	  ‘Buiten’	  
wonen	  in	  de	  overtuigingen	  van	  een	  bepaalde	  stroming,	  in	  de	  wereld	  van	  computergames	  
of	  in	  het	  veilige	  harnas	  van	  materialisme	  lijkt	  soms	  de	  standaard.	  Je	  hoeft	  je	  niet	  druk	  te	  
maken	  om	  fundering	  of	  onderhoud	  en	  zelfs	  voor	  de	  inrichting	  zijn	  vaak	  richtlijnen	  
gegeven.	  Zo	  woon	  je	  makkelijk,	  maar	  buiten	  jezelf.	  	  
	  
Natuurlijk,	  elk	  mens	  maakt	  deel	  uit	  van	  verschillende	  sociale	  netwerken:	  clubs,	  school,	  
kerk,	  moskee,	  synagoge,	  werk,	  straat,	  stad,	  politieke	  partij,	  samenleving,	  etc.	  Zo	  
verbinden	  we	  ons	  met	  en	  verhouden	  we	  ons	  tot	  de	  wereld	  om	  ons	  heen.	  Deze	  netwerken	  
bieden	  grond	  waarop	  we	  ons	  leven	  vormgeven.	  Tegelijkertijd	  creëren	  en	  ontwikkelen	  
we	  deze	  grond	  door	  onze	  deelname	  aan	  het	  netwerk.	  Deze	  dynamische	  interactie	  is	  
alleen	  mogelijk	  als	  je	  je	  realiseert	  dat	  je	  als	  individu	  blijft	  bestaan	  ook	  los	  van	  een	  
bepaald	  netwerk.	  Het	  netwerk	  valt	  niet	  samen	  met	  wie	  je	  bent,	  al	  kan	  het	  in	  belangrijke	  
mate	  tegemoet	  komen	  aan	  hoe	  je	  je	  leven	  wilt	  inrichten.	  Het	  wezenlijke	  verschil	  tussen	  
bij	  jezelf	  wonen	  en	  ‘buiten’	  wonen	  ligt	  in	  deze	  continue,	  dynamische	  interactie.	  
	  
Wie	  zich	  verbindt	  met	  iets	  of	  iemand,	  sluit	  een	  (meestal	  onuitgesproken	  en	  
ongeschreven)	  overeenkomst,	  waarmee	  je	  instemt	  met	  de	  geschreven	  en	  ongeschreven	  
regels	  die	  hiervoor	  gelden:	  contributie	  betalen,	  op	  tijd	  komen,	  vuilnis	  niet	  op	  straat	  
gooien,	  respect	  hebben	  voor	  de	  ander,	  etc.	  Evengoed	  geldt	  dit	  als	  je	  je	  (impliciet	  of	  
expliciet)	  niet	  wilt	  verbinden.	  Je	  maakt	  een	  keuze	  in	  hoe	  je	  je	  met	  de	  wereld	  om	  je	  heen	  
wilt	  verhouden.	  	  
In	  de	  bereidheid	  deze	  keuzes	  te	  maken	  en	  ons	  daaraan	  te	  conformeren	  of	  juist	  het	  
ontbreken	  van	  deze	  bereidheid	  uit	  zich	  het	  niet-‐statische	  karakter	  van	  de	  sociale	  
netwerken.	  Naarmate	  de	  bindingskracht	  sterker	  is,	  zal	  de	  bereidheid	  ervoor	  te	  kiezen	  en	  
er	  daarmee	  voor	  te	  gaan	  staan	  groter	  zijn	  en	  vice	  versa.	  Oftewel,	  om	  deel	  te	  nemen	  aan	  
een	  sociaal	  netwerk	  moet	  je	  de	  behoefte	  voelen	  je	  daarmee	  te	  verbinden.	  Deze	  behoefte	  
kan	  voortkomen	  uit	  allerlei	  bronnen:	  herkenning,	  erkenning,	  persoonlijke	  ontwikkeling,	  
maar	  evengoed	  sociale	  druk,	  eenzaamheid	  of	  geboorte.	  	  
De	  keuzevrijheid	  om	  deel	  te	  nemen	  aan	  een	  sociaal	  netwerk	  is	  niet	  voor	  alle	  netwerken	  
even	  groot.	  Wie	  Nederlander	  is,	  is	  van	  rechtswege	  verbonden	  met	  onze	  democratische	  
rechtsstaat.	  De	  manier	  waarop	  je	  vervolgens	  met	  de	  (ongeschreven)	  rechten	  en	  plichten	  
omgaat	  die	  hieraan	  vast	  zitten,	  biedt	  wel	  degelijk	  ruimte	  voor	  eigen	  invulling	  en	  
daarmee	  dus	  keuzevrijheid.	  	  
De	  vrijheid	  van	  meningsuiting	  is	  hiervan	  een	  prominent,	  actueel	  voorbeeld.	  Hoewel	  dit	  
grondrecht	  een	  belangrijke	  vrije	  ruimte	  waarborgt	  om	  te	  zeggen	  wat	  je	  wilt,	  menen	  
sommigen	  dat	  grenzeloze	  belediging	  hierdoor	  gerechtvaardigd	  is.	  Anderzijds	  menen	  
sommige	  anderen	  dat	  deze	  vrijheid	  niet	  alles	  of	  iedereen	  betreft.	  De	  grenzen	  van	  de	  
vrijheid	  van	  meningsuiting	  zijn	  dus,	  in	  het	  beste	  geval,	  onderwerp	  van	  discussie	  in	  het	  
sociale	  netwerk	  dat	  wij	  als	  Nederlanders	  met	  elkaar	  vormen.	  Wij	  maken	  daarbij	  de	  
keuze	  ons	  te	  verbinden	  met	  dit	  netwerk	  	  en	  maken	  keuzes	  over	  de	  wijze	  waarop	  wij	  
bereid	  zijn	  dat	  te	  doen.	  
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Om	  een	  keus	  te	  maken,	  heb	  je	  een	  zekere	  mate	  van	  zelfbewustzijn	  nodig.	  Een	  notie	  van	  
wie	  je	  bent	  en	  waar	  je	  (voor)	  staat.	  Het	  ontwikkelen	  van	  o.a.	  zelfvertrouwen,	  
lichaamsbewustzijn	  en	  vermogen	  tot	  zelfreflectie	  zijn	  hiervoor	  belangrijk.	  Deze	  
vaardigheden	  worden	  niet	  los	  van	  de	  omgeving	  ontwikkeld,	  maar	  juist	  in	  samenspel	  met	  
die	  omgeving.	  Zo	  beïnvloedt	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  gezond	  zelfbewustzijn	  dus	  niet	  
alleen	  de	  individuele	  persoon,	  maar	  evengoed	  de	  omgeving.	  Wie	  in	  staat	  is	  na	  te	  denken	  
over	  zichzelf,	  wordt	  zich	  bewust	  van	  de	  relatie	  met	  de	  ander	  en	  met	  het	  grotere	  geheel.	  	  
	  
De	  ontwikkeling	  van	  een	  gezond	  zelfbewustzijn	  is	  een	  continu	  proces	  dat	  een	  leven	  lang	  
doorgaat,	  maar	  de	  basis	  wordt	  gelegd	  in	  onze	  kinderjaren.	  Opvoeding,	  ervaring	  en	  
kennis	  reiken	  ons	  	  handvaten	  aan	  die	  ons	  helpen	  om	  uit	  te	  groeien	  tot	  zelfbewuste	  
mensen.	  De	  geboden	  handvaten	  wortelen	  vaak	  in	  de	  tijd	  en	  maatschappelijke	  
ontwikkelingen	  die	  aan	  ons	  vooraf	  gingen.	  	  
	  
Kenmerkend	  aan	  de	  tijd	  waarin	  wij	  leven	  is	  de	  enorme	  keuze	  vrijheid.	  Sinds	  de	  
Verlichting	  is	  het	  besef	  dat	  we	  de	  waarheid	  in	  onszelf	  mogen	  vinden	  en	  eigen	  keuzes	  
kunnen	  maken	  gemeengoed	  geworden.	  Hierin	  klinkt	  het	  Westerse	  grondconcept	  van	  
autonomie	  door,	  oftewel	  het	  recht	  op	  zelfbeschikking.	  Zolang	  de	  sociale	  netwerken	  
waaraan	  wij	  met	  zijn	  allen	  deelnemen	  redelijk	  homogeen	  zijn,	  leidt	  deze	  autonomie	  tot	  
weinig	  conflicten.	  Dat	  wordt	  anders	  in	  een	  plurale/multi-‐culturele	  samenleving,	  waarin	  
sociale	  netwerken	  onderling	  sterk	  van	  elkaar	  verschillen.	  Wil	  autonomie	  niet	  tot	  een	  hol	  
begrip	  worden,	  maar	  bijdragen	  aan	  de	  draagkracht	  van	  sociale	  netwerken,	  dan	  is	  een	  
goed	  ontwikkeld	  zelfbewustzijn	  van	  haar	  deelnemers	  van	  wezenlijk	  belang.	  	  
	  
Wat	  het	  belang	  van	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  gezond	  zelfbewustzijn	  in	  deze	  tijd	  nog	  
verder	  versterkt	  is	  de	  globalisering	  die	  al	  jaren	  gaande	  is	  en	  met	  (o.a.)	  zijn	  digitale	  
mogelijkheden	  zijn	  grenzen	  nog	  niet	  heeft	  bereikt.	  Nog	  nooit	  was	  de	  schaal	  waarop	  wij	  
prikkels	  binnen	  krijgen	  zo	  groot	  als	  in	  de	  huidige	  tijd.	  Ons	  vermogen	  tot	  verbinding	  
aangaan	  is	  een	  belangrijke	  houvast	  in	  deze	  enorme	  open	  ruimte,	  verder	  gecompliceerd	  
door	  de	  enorme	  keuzevrijheid.	  Tegelijkertijd	  wordt	  dit	  vermogen	  zwaar	  op	  de	  proef	  
gesteld	  en	  zien	  we	  de	  neiging	  de	  onoverzichtelijke	  open	  ruimte	  weer	  behapbaar	  te	  
maken	  door	  of	  te	  kiezen	  voor	  een	  sterke	  mono-‐cultuur	  binnen	  het	  geheel	  of	  door	  te	  
kiezen	  voor	  afzijdigheid,	  waarbij	  we	  ons	  zo	  min	  mogelijk	  verbinden.	  Deze	  uitersten	  van	  
fundamentalisme	  enerzijds	  en	  onverschilligheid	  anderzijds	  lijken	  het	  speelveld	  van	  onze	  
mogelijkheden	  tot	  verbindingen	  op	  maatschappelijk	  vlak	  te	  bepalen,	  alsof	  de	  keuzes	  die	  
wij	  hebben	  zich	  alleen	  in	  de	  extremen	  voordoen.	  	  
	  
Daarom	  ben	  ik	  van	  mening	  dat	  het	  heel	  belangrijk	  is	  dat	  wij	  als	  samenleving	  mensen	  de	  
mogelijkheden	  bieden	  om	  niet	  alleen	  te	  groeien	  in	  kennis	  en	  kunde,	  maar	  ook	  in	  het	  
ontwikkelen	  van	  een	  gezond	  zelfbewustzijn.	  Onderwijs	  is	  de	  meest	  aangewezen	  vorm,	  
waarin	  kinderen	  technieken	  en	  handvaten	  aangeboden	  kunnen	  krijgen	  om	  dit	  
zelfbewustzijn	  te	  laten	  groeien	  en	  ontwikkelen.	  Door	  in	  de	  persoonsontwikkeling	  van	  
kinderen	  evenwichtig	  aandacht	  te	  besteden	  aan	  zowel	  cognitie	  als	  zelfbewustzijn,	  
bieden	  we	  ze	  wezenlijke	  handvaten	  om	  later	  zelf	  gegronde,	  autonome	  keuzes	  te	  maken,	  
waarbij	  ze	  zich	  bewust	  zijn	  van	  de	  relaties	  die	  ze	  hebben	  met	  anderen	  en	  de	  eigen	  rol	  die	  
ze	  in	  die	  relatie	  kunnen	  vervullen,	  ook	  in	  een	  globale	  wereld	  en	  een	  plurale	  samenleving.	  
	  
Zo	  reiken	  we	  ze	  bouwstenen	  aan	  om	  straks	  hun	  eigen	  plaats	  in	  te	  kunnen	  nemen	  en	  niet	  
‘buiten’	  te	  wonen,	  maar	  bij	  zichzelf.	  
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Bijlage	  9:	  mindlab:	  understanding	  the	  mind,	  educating	  the	  heart Contact	  
 
 

 
 
Education	  of	  the	  heart	  
	  
	  
Orion	  Lyceum	  &	  Project	  Mindlab	  ontmoetten	  HH	  Dalai	  Lama	  tijdens	  
het	  	  symposium	  Educating	  the	  Heart.	  Het	  Symposium	  vond	  plaats	  op	  de	  Erasmus	  
Universiteit	  in	  Rotterdam	  op	  12	  mei	  2014.	  	  
	  
	  
Orion	  Lyceum	  en	  Project	  Mindlab	  waren	  uitgenodigd	  om	  meer	  te	  vertellen	  over	  Project	  
Mindlab	  en	  educatie	  van	  het	  hart	  op	  het	  Orion	  Lyceum.	  	  
	  
ZH	  Dalai	  Lama:	  	  
“Mijn	  hoop	  en	  wens	  is	  dat	  het	  formele	  onderwijs	  in	  de	  toekomst	  aandacht	  zal	  geven	  aan	  
wat	  ik	  de	  ‘educatie	  van	  het	  hart’	  noem.	  Ik	  ben	  optimistisch	  dat	  de	  tijd	  zal	  komen	  dat	  het	  
vanzelfsprekend	  is	  geworden	  dat	  kinderen	  op	  school	  zullen	  leren	  over	  de	  noodzaak	  van	  
innerlijke	  waarden	  zoals	  liefde,	  rechtvaardigheid	  en	  vergeving.	  
	  
Ik	  zie	  uit	  naar	  de	  dag	  dat	  kinderen,	  als	  het	  resultaat	  van	  onderwijs	  op	  basis	  van	  de	  
beginselen	  van	  reflectie,	  geweldloosheid	  en	  vreedzame	  conflictoplossing,	  meer	  bewust	  
zullen	  zijn	  van	  hun	  gevoelens	  en	  emoties,	  en	  een	  grotere	  mate	  van	  verantwoordelijkheid	  
zullen	  voelen	  voor	  zichzelf	  en	  voor	  de	  wereld	  om	  hen	  heen.	  Zou	  dat	  niet	  fantastisch	  
zijn?”	  
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	  Bijlage	  10:	  poster	  
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