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Voorwoord 
 
Voor u ligt het mini onderzoek ‘Challenge your Restrictions, over de streep gaan met MBO 
studenten’ om de kloof tussen studenten betreffende onderliggende emoties en normen 
en waarden te overbruggen, de onderlinge band te verbeteren en daarmee ook het leer- 
en leefklimaat. Dit gebeurde tijdens het evenement. Dit mini-onderzoek is geschreven in 
het kader van mijn afstuderen aan de lerarenopleiding van de Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen. Het is uitgevoerd op de Young Talent Academy, een onderdeel van ROC 
Nijmegen. Vanaf september 2018 tot en met december 2019 ben ik bezig geweest met 
het voorbereiden, uitvoeren en schrijven van dit onderzoek.  

Door dit onderzoek hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan de dialoog over de 
onderlinge band tussen studenten en de leer- en leefklimaat binnen de school. Door 
compassie vanzelfsprekend te laten worden als een vaardigheid hoop ik dat het leer- en 
leefklimaat in de klassen op de Young Talent Academy gestimuleerd tijdens dit 
evenement om met elkaar te praten met een open houding.  

Mede dankzij de studenten van de Young Talent Academy is dit evenement gerealiseerd. 
Hiervoor bedank ik.de groep eerstejaarsstudenten die een maand lang hebben 
gebrainstromd en gewerkt om dit evenement samen te realiseren.  

Tot slot bedank ik mijn collega’s Marielle van den Heuvel en Dana Lemmens voor de 
constructieve feedback en creatieve ruimte die ik heb ontvangen tijdens het bedenken en 
ontwerpen van dit evenement. Zij hebben mij nieuwe perspectieven geboden en me op 
weg geholpen waar ik vastliep.  

 

Ik wens u veel leesplezier toe. 

 

Golan Muhyaldin 

Nijmegen, 12 december 2019 

 

 

 

N.B.: Verder is dit onderzoek mede mogelijk gemaakt door de volgende 
onderwijsinstanties: 
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Theoretische onderbouwing  
 

Doelgroep 
De studenten die deelgenomen hebben aan dit evenement zijn de eerstejaarsstudenten van 
de Young Talent Academy. De studenten zitten wat Geerts en van Kralingen (2013, p. 74) de 
midden adolescentie noemen. Dit zijn studenten van 15 tot 18 jaar. Alle 30 
eerstejaarsstudenten zijn allemaal in deze fase. In de midden adolescentie opereren de 
studenten vaak in een groep en bouwen zij vriendschappen op die erg van belang zijn voor 
hun eigen identiteitsvorming. Volgens Geert en van Kralingen (2013, p.76) is het zoeken 
naar eigen normen en waarden een van de grote aspecten van de midden adolescentie. Om 
deze reden zoeken de studenten elkaar op en creëren ze vriendschappen die ongeveer 
dezelfde normen en waarden hebben als zij. Dit zie ik ook in de praktijk. Vooral omdat deze 
studenten allemaal een bepaalde sport doen zoals voetbal, hockey en volleybal bijvoorbeeld, 
zijn de studenten van de Young Talent Academy vooral geneigd om groepen te maken met 
mensen die dezelfde sport beoefenen. Evenals het zoeken naar identiteit en vriendschappen 
is experimenteren ook een groot onderdeel van deze fase. Geert en van Kralingen leggen uit 
dat experimenteren onontkoombaar is. ‘’Veel jongeren weten wel dat hun gedrag niet goed 
is, maar kunnen er toch niet mee stoppen’’ aldus Geerts en van Kralingen (2013). Om binnen 
het onderwijs, deze jongeren te stimuleren om positief samen te ontwikkelen is dit activiteit 
cruciaal voor hun persoonlijke en sociale groeiproces. Geerts en van Kralingen geven 
manieren weer hoe de zelfbeeld en zelfgevoel van de studenten positief kan resulteren. Een 
van deze manieren is om momenten te creëren waarin de studenten kunnen nadenken over 
wie zij zijn en wat zij belangrijk vinden. Inzicht krijgen en bewust worden van je eigen gevoel 
en normen en waarden evenals die van je klasgenoten is belangrijk voor een positieve leer- 
en leefklimaat. Het evenement richt hierop tijdens de laatste activiteit. De studenten gaan 
namelijk in kleinere groepjes samen praten over zichzelf. Ze horen dan de zin: ‘‘Als je mij 
echt zou kennen, dan weet je dat ik …..’’ in te vullen en uit te spreken. Zo leren studenten 
elkaar op persoonlijker niveau kennen. Hier meer over in het kopje ‘tweede ronde – 
minikringen.’ 

Voor studenten die schuw en teruggetrokken zijn is dit evenement perfect. Er zijn acht 
studenten die kenmerken van schuwheid en/of teruggetrokkenheid vertonen binnen de klas. 
Zij zijn namelijk stil, bescheiden en vermijden het liefst persoonlijk contact. Deze studenten 
zul je weinig tot geen initiatief zien nemen tijdens een activiteit. Teitler & Fenijn (2017) 
schrijven in hun boek ‘Klassen in Orde’ dat sociale vaardigheidstrainingen kunnen helpen. 
Deze trainingen zitten niet standaard in het curriculum. De activiteit Over de Streep heeft als 
één van zijn doelen om deze studenten te betrekken in de groep. De bedoeling is om een 
moment te creëren voor de studenten waarin ze elkaar goed kunnen leren kennen. De 
eerstejaarsklas van 30 studenten zien elkaar niet vaak door de verschillen in roosters. 
Hierdoor is het moeilijk binnen een les Engels een veilige leer- en leefklimaat te ontwikkelen 
waarin ze bijvoorbeeld Engels durven te spreken.  Door het evenement hoop ik de studenten 
te helpen bewust te worden van de individuen in de klas. Denk hierbij aan elkaars zorgen, 
persoonlijke problemen, dagelijkse sport-/werkdruk en emoties die daarbij horen. Zo oogt dit 
evenement een ervaring te geven aan de studenten waarop de leer- en leefklimaat 
bevorderd wordt en pestgedrag voorkomen wordt.  

Van der Wal, J., de Mooij, I., & de Wilde, J. (2011) geven aan dat tijdens de adolescentie 
belangrijke veranderingen optreden in de interactie tussen jongeren en hun omgeving. 
Aangezien alle studenten op het mbo nog in de midden adolescentie fase zitten, is het 
cruciaal om hiervoor tijd te creëren binnen de lessen en/of het curriculum. Wanneer de 
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studenten zich in ruimere verbanden begeven zoals op school, kunnen zij zich anders 
voordoen. Dit geldt vooral wanneer je in je eerste jaar zit op het mbo. Zoekende naar jou 
positie binnen de klas en het schoolsysteem. Ze betreden dus niet alleen fysiek in een groter 
deel van de wereld maar ook mentaal. Om deze reden geloof ik dat docenten begeleiding 
horen aan te bieden op basis van deze mentale en sociale verandering. 
 

Doel 
Vanuit de theorie over de Amerikaanse ontwikkelingspsycholoog Bronfenbrenner (2004)  is 
dit evenement; Challenge Your Restrictions, op mesoniveau gericht. Het mesoniveau gaat 
namelijk om de interactie tussen onderdelen uit het microsysteem. Neem bijvoorbeeld 
leeftijdsgenoten en het maken van afspraken rondom schoolopdrachten. Volgens 
Bronfenbrenner (2004)  zullen positieve relaties tussen contexten uit het microsysteem de 
ontwikkeling van de jongeren ondersteunen. Tijdens dit evenement wordt er verder gekeken 
dan alleen het meso- en microniveau. Wat de invloed is van de ervaringen van de studenten 
op de huidige situatie betreft gebeurtenissen uit het verleden die nog steeds doorwerken op 
het huidige microniveau. Bijvoorbeeld wanneer een student vroeger is misbruikt door een 
jongen, waardoor hij moeite heeft met contact leggen met andere jongens. Het doel van dit 
evenement gaat vooral om groepsvorming. Van der Wal, J., de Mooij, I., & de Wilde, J. 
(2011, p.128) geeft aan dat intensief contact tussen leeftijdsgenoten belangrijke functies 
heeft voor een adolescent. Namelijk het oefenen en experimenteren van sociale 
vaardigheden zoals; jezelf presenteren, discussiëren, assertief zijn en omgaan met 
conflicten. Leeftijdsgenoten kunnen steun geven aan het ontwikkelen, versterken en 
handhaven van het zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde. Om de bovengenoemde 
redenen is dit evenement geïntroduceerd en uitgevoerd op de Young Talent Academy.  
 

Beginsituatie 
Door middel van dit evenement Over de Streep hoop ik het groepsproces te sturen. 
Amerikaanse psycholoog Bruce Tuckman (1965, p.384-399) heeft in zijn theorie over 
groepsdynamiek vijf fases gecreëerd die elke groep beloopt. Deze zijn: forming, storming, 
norming, performing en adjourning. Normaliter is dit in een groep makkelijk te sturen voor 
een docent. Echter binnen deze klas van 30 studenten is het moeilijk omdat sommigen 
elkaar niet eens kennen, wegens overlappende roosters. De formingsfase is goed begonnen 
aan het begin van het schooljaar. Dit wegens een introductiedag waarop de studenten 
samen sportactiviteiten uitvoeren voor teambuilding. Hier heeft de formingsfase 
plaatsgevonden. Echter is er tijdens de stormingsfase weinig rollen hiërarchisch verdeeld. 
Tijdens deze stormingsfase wil ik positieve norm implementeren. Dit doe ik in de lessen door 
positief te reageren op studenten die elkaar steunen en helpen. Tuckman, B. (1965, p. 384) 
legt uit dat tijdens de normingsfase het belangrijk is om verantwoordelijkheidsgevoel te 
geven aan studenten zodat zij zelf autonoom zijn in het positief ontwikkelen van het leer- en 
leefklimaat. Het doel van het evenement is om een moment te pakken zodat de studenten 
samen bewust worden van elkaars onderliggende gedragingen zoals normen en waarden. 
Zo hoop ik dat ieder student de regie neemt om een veiliger en positiever klimaat te creëren 
voor en door elkaar. Een groot onderdeel van het evenement is dan ook de 
groepsverantwoordelijkheid bij de studenten te leggen en gericht aandacht te geven aan de 
ontwikkeling van sociale vaardigheden. Tijdens de voorbereidingsfase heb ik met studenten 
hier mondeling gesprekken over gevoerd. Velen van hen geven aan dat ze behoefte hebben 
aan eendracht in de groep.  

Geerts en van Kralingen (2013) leggen verder uit dat leermomenten waarin normen en 
waarden van de studenten centraal staan veel voorbereiding vergen. Zij geven aan dat het 
belangrijk is om eerst verkennende gesprekken met studenten te voeren over hun 
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luistervermogen en openheid. Om deze reden heb ik tien studenten uitgekozen die 
meebeslissen in de regels en stellingen van de activiteiten. Op deze manier hoop ik inzicht te 
krijgen van wat hun grenzen zijn zodat het een evenement is die veilig blijft.  

Introductie  
Amerikaanse psycholoog David Mclellan (1988) heeft onderzoek gedaan naar aspecten die 
zichtbaar en onzichtbaar zijn voor de buitenwereld. Zichtbare bewuste aspecten die hij 
beschrijft zijn bijvoorbeeld  gedrag, kennis en vaardigheden die je vertoont tijdens 
verschillende situaties.  Onzichtbare aspecten zijn vaak onbewust. Bijvoorbeeld je zelfbeeld, 
overtuigingen, normen en waarden etc. Deze zichtbare en onzichtbare acties die iedereen 
heeft Mclellan (1988) beschreven in de vorm van een ijsbergmodel. Op figuur 1 heeft de 
Nederlandse Wendy van Eijsden de begrippen van het ijsbergmodel geïntegreerd tot een 
letterlijke vorm. Dit model introduceer ik aan het begin van het evenement. De thema en doel 
zijn een verlengstuk op het ijsbergmodel. Het doel is vooral om door middel van het 
ijsbergmodel de studenten bewust te laten worden van de onderliggende gevoelens van 
henzelf en de eventuele emoties en gedachten van een leeftijdsgenoot.  

 
Figuur 1 . Van Eijsden, W. (2018). Het 
ijsbergmodel [Foto]. 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste ronde - Stellingen 
Voor de eerste activiteit van het evenement is het belangrijk om rust momenten te pakken. 
Geerts en van Kralingen (2013, p. 368) beschrijven in hun boek ‘Handboek voor Leraren’ 
praktische adviezen om empathisch om te gaan tijdens een les, evenement of workshop. 
Deze praktische adviezen kunnen evenals toegepast worden in dit evenement. Rust 
momenten inbouwen creëert ruimte voor de studenten om te verwerken wat er gezegd 
wordt. Zo wordt rust gecreëerd binnen een activiteit die op emotioneel vlak veel van de 
studenten vraagt.  Zo beschrijven Geerts en van Kralingen (2013, p.370) dat weloverwogen 
en beknopt geformuleerde doelen, in dit geval dus stellingen, een aantal aspecten vergen 
van de spreker. Ethisch verantwoord zijn zodat de studenten geen onnodige schade 
toegebracht wordt wanneer zij zich kwetsbaar opstellen tijdens dit activiteit. In een duidelijke 
context staan door aan te geven tijdens de introductie wat de regels zijn. Een tip die gegeven 
wordt is om tijdens de voorbereiding een buitenstaander alles te laten te checken. Met alles 
bedoel ik de regels en de stellingen die centraal gelegd worden. De buitenstaander die ik 
hiervoor om hulp heb gevraagd is de externe deskundige vanuit passend onderwijs die hier 
meer ervaring in heeft.  
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Tweede ronde – Mini kringen 
In de tweede ronde, worden er mini-kringgespreken uitgevoerd. Geerts en van Kralingen 
(2013, p. 111-112) leggen uit dat kringgesprekken een effectieve werkvorm is om even rust, 
tijd en aandacht te schenken voor elkaar. Zo komen alle studenten aan bod en wordt 
iedereen gehoord en gezien. Het is een geschikte werkvorm om studenten hun ervaringen 
en gevoelens te laten uitwisselen. De rol van de toezichthouders is beperkt en zijn er vooral 
om de veiligheid te bewaken en eventueel verdiepende vragen te stellen. Om deze reden 
zijn kringgesprekken een goed vervolgactiviteit op de eerste ronde. ‘’Een goed kringgesprek 
hoeft niet lang te duren. 15 minuten is al veel. Je kunt er ook voor kiezen om met meerdere 
kleine kringen te werken’’ aldus Geerts en van Kralingen (2013, p.112). Dit advies neem ik 
mee tijdens het uitvoeren van de tweede ronde. Ieder kringgesprek zal niet meer dan 10 
minuten duren. Mocht er nog tijd zijn voor een tweede ronde, dan zal ik de studenten vragen 
om te veranderen van groep zodat ze meerdere klasgenoten en hun verhaal kunnen 
aanhoren.  

Van der Wal, J., de Mooij, I., & de Wilde, J. (2011) beschrijven dat socialisatie de invloed is 
die de sociale omgeving op iemand uitoefent zodat de persoon zich de gedragspatronen van 
de samenleving eigen gaat maken. Dit gebeurd ook binnen dit event. Zo krijgen de studenten 
tijdens de mini kringen het moment om met elkaar te praten over emotionele gebeurtenissen 
en het delen van hun eigen identiteit. De toezichthouder per kring probeert de studenten 
bewust te laten worden van elkaars gedragingen. Als voorbeeld heeft een student dit 
uitgesproken in één van de kringen: ‘Dus pietje was niet echt gefrustreerd op mij toen hij de 
les in kwam, hij voelde zich slecht omdat zijn opa vorige week was overleden’. Wanneer de 
studenten zich meer bewust zijn van de onderliggende emoties en gedachtes, kunnen er 
oordelen en conflicten voorkomen worden. Mensen zijn van nature wezens die zich 
persoonlijk iets kunnen aantrekken van de gedragingen van een medemens. Wanneer dit 
opzij gelegd wordt en bewust wordt dat iedereen in zijn persoonlijk leven belemmeringen en 
uitdagingen heeft, wordt er gelijk anders gehandeld vanuit de klas. De positieve sociale 
invloed die de studenten dan op elkaar kunnen leggen heeft grote invloed op de bevordering 
van het leer- en leefklimaat binnen de klas.  
 

ZEAL-agenten 
Geerts en van Kralingen (2013, p.115) geven aan dat het effectief kan zijn tijdens een 
activiteit om rollen toebedelen aan groepsleden. Deze werkvorm zorgt ervoor dat er een 
aantal studenten zijn die de groep van binnenuit observeren en de sociale veiligheid 
bewaken. Deze werkvorm heb ik toegepast tijdens het evenement door een aantal studenten 
een geheime rol te geven. Zij kregen de rol van ‘ZEAL-agenten’. Deze agenten kregen van 
mij de opdracht om hun klasgenoten te helpen wanneer er gefluisterd of uitgelachen wordt 
tijdens het evenement. Zo hoop ik negatieve situaties te voorkomen door een aantal 
studenten verantwoordelijk te maken van de groepsnorm. De studenten die veel aanzien 
krijgen vanuit andere klasgenoten zijn gekozen om ZEAL-agenten te worden. De ZEAL-
agenten horen vooral positief te reageren wanneer een student zich heel kwetsbaar opstelt. 
Dit komt vaak voor tijdens dergelijke evenementen.  

Aansluiting op curriculum 
Teitler & Fenijn (2017, p.187) legt uit in zijn boek ‘Klassen in Orde’ dat draagvlak creëren 
essentieel is aan een veilige leer- en leefklimaat. Elkaar verhalen vertellen en uitwisseling 
van ervaringen helpt wanneer er een lage mate van interdepentie is. Dat wil zeggen weinig 
onderlinge afhankelijkheid en gerichtheid. Wanneer de studenten aangeven elkaar niet nodig 
te hebben is het leerproces belemmerd. De interdepentie is daarom belangrijk om te voelen 
als je deel van een groep bent. Teitler & Fenijn (2017, p.189) geeft aan dat een groep met 
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hoge interdepentie eensgezind en in goede harmonie een taak tot een goed einde kan 
brengen en bij elkaar blijft voor het volgende karwei. De onderlinge sfeer is hier een 
fundamenteel aspect van. Een goede sfeer is wel degelijk nodig om tot een goede 
taakuitvoering te kunnen komen. Om dit te verbinden met het onderwijssysteem van de 
Young Talent Academy is niet te vergeten, wegens hun project gebaseerde curriculum. 
Binnen een project is het belangrijk om (zelfstandig) mondelinge feedback te kunnen geven 
aan een ander. Studenten gaven aan dit heel moeilijk te vinden, waardoor er meer gevraagd 
wordt van de docent. Echter is de visie van de Young Talent Academy om de student zo 
autonoom mogelijk te maken. Om deze reden kan het evenement ervoor zorgen dat de visie 
en project werk gerealiseerd wordt op een positieve en autonome wijze. Zo hoeft de docent 
minder conflicthantering in te brengen en kan de student coöperatief werken aan een project.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Challenge your restrictions 

Draaiboek 
Deadline – 20/03/2019 – 09:00 tot 11:00 uur – lokaal D1.20. 

08:30 – 
08:45 

Opbouwen van 
ruimte.  

De studenten die dit event gepland hebben, helpen met op en 
afbouwen.  
• Buffet klaarzetten aan de achterkant van D1.20 – borden + servies + 

drinkbekers  
• Zie ruimte opstel op het figuur hiernaast.   
• Stoelen klaarzetten voor de duale begeleiders + evaluatie blad + 

observatie blad 
• Pennen + post its klaarleggen bij de laptop + Tissues 
• Aanwezigheid laten tekenen 
• Touw  

08:45 / 
09:00 

Binnenkomst  - Ontvangst deelnemers en docenten 

Aanwezigheidsblad verzamelen – studenten  

09:00 / 
09:15 

Theorie & 
meerwaarde  

∇ De activiteit Over de Streep heeft als één van zijn doelen om deze studenten te betrekken in de groep. 
De bedoeling is om een moment te creëren voor de studenten waarin ze elkaar goed kunnen leren 
kennen.  

∇ Wat de invloed is van de ervaringen van de studenten op de huidige situatie betreft gebeurtenissen uit 
het verleden die nog steeds doorwerken op het huidige microniveau. Bijvoorbeeld wanneer een student 
vroeger is misbruikt door een jongen, waardoor hij moeite heeft met contact leggen met andere jongens. 
Het doel van dit evenement gaat vooral om groepsvorming. Van der Wal, J., de Mooij, I., & de Wilde, J. 
(2011, p.128) geeft aan dat intensief contact tussen leeftijdsgenoten belangrijke functies heeft voor een 
adolescent. Namelijk het oefenen en experimenteren van sociale vaardigheden zoals; jezelf 
presenteren, discussiëren, assertief zijn en omgaan met conflicten 

Doel ∇ In andermans schoenen kunnen staan. Werken met mensen is het fijn als je je kunt verplaatsen in een 
ander. Een team – een familie. 

∇ Everyone is fighting a battle. We zien het niet van elkaar maar strijden doen we allemaal.  
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Hoe bereiken 
we dit? 

∇ De bedoeling van vandaag is je gevoelens en ervaringen delen. Door de stellingen die we dadelijk gaan 
bespreken kan dit een groot impact hebben. Er kan een situatie voorkomen dat je boos, verdrietig of 
teleurgesteld voelt. Deze emoties mogen er zijn. Niemand mag hierover oordelen. Er is ruimte 
naderhand om hierover te praten met mij of je DB. 

∇ Aanwezigen – duale begeleiders – rol is om te luisteren – regels zij mogen niks schrijven tijdens de 
statements. Bij de evaluatie ronde krijgt ieder groep een duale begeleider of mij. 
 

Spelregels 
1. Silence at all times  
2. Room of trust – geen informatie verlaat deze ruimte.  
3. The signal of respect – raise your fist to your chest als je wilt laten zien dat je respect hebt voor hun 

kwetsbaarheid of wat zij voelen.  
09:15 / 
09:30 

Introductie spel 
 
 
 
 
 
Theorie 

∇ Ga links staan als een ochtend persoon bent ga rechts staan als je een avond mens bent. 
∇ Ga links staan als je meer van puppy’s houd en ga rechts staan voor kittens. 
∇ Ga links staan als je je niet graag kwetsbaar opstelt en ga rechts staan als je dat daar geen moeite mee 

hebt.  
 
Rust momenten inbouwen creëert ruimte voor de studenten om te verwerken wat er gezegd wordt. Zo wordt 
rust gecreëerd binnen een activiteit die op emotioneel vlak veel van de studenten vraagt.  Zo beschrijven 
Geerts en van Kralingen (2013, p.370) dat weloverwogen en beknopt geformuleerde doelen, in dit geval dus 
stellingen, een aantal aspecten vergen van de spreker. 
 

liever niet deelnemen? Veel emoties, kwetsbaarheid. No hard feelings 
 

Tip of the 
iceberg 
 
 
 
Theorie 

Tip – wat je ziet: uiterlijk, glimlach, 
Daaronder – je daadwerkelijke gevoelens, gedachten, twijfels, positiviteit 
 
Amerikaanse psycholoog David Mclellan (1988) heeft onderzoek gedaan naar aspecten die zichtbaar en 
onzichtbaar zijn voor de buitenwereld. Zichtbare bewuste aspecten die hij beschrijft zijn bijvoorbeeld  
gedrag, kennis en vaardigheden die je vertoont tijdens verschillende situaties.  Onzichtbare aspecten zijn 
vaak onbewust. Bijvoorbeeld je zelfbeeld, overtuigingen, normen en waarden etc. Deze zichtbare en 
onzichtbare acties die iedereen heeft Mclellan (1988) beschreven in de vorm van een ijsbergmodel. Op 
figuur 1 heeft de Nederlandse Wendy van Eijsden de begrippen van het ijsbergmodel geïntegreerd tot een 
letterlijke vorm. Dit model introduceer ik aan het begin van het evenement. De thema en doel zijn een 
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verlengstuk op het ijsbergmodel. Het doel is vooral om door middel van het ijsbergmodel de studenten 
bewust te laten worden van de onderliggende gevoelens van henzelf en de eventuele emoties en gedachten 
van een leeftijdsgenoot.  
 

 
My Story 
 

 
Introductie week – juf die zo enthousiast is 
5 jaar – gevlucht –foto Griekenland – onderduiken als jongetjes.  
 
Zo beschrijven Geerts en van Kralingen (2013, p.370) dat weloverwogen en beknopt geformuleerde doelen, 
in dit geval dus stellingen, een aantal aspecten vergen van de spreker. Ethisch verantwoord zijn zodat de 
studenten geen onnodige schade toegebracht wordt wanneer zij zich kwetsbaar opstellen tijdens dit 
activiteit. 
Voordat ik hen vraag om zich kwetsbaar op te stellen, moet ik dat zelf ook. Zo motiveer ik de studenten om 
mijn pad te volgen en zichzelf te laten zien.  
 

 ZEAL agenten 
 
 
 
Theorie 

Student Y, X, Z 
 
 
 
Geerts en van Kralingen (2013, p.115) geven aan dat het effectief kan zijn tijdens een activiteit om rollen 
toebedelen aan groepsleden. Deze werkvorm zorgt ervoor dat er een aantal studenten zijn die de groep van 
binnenuit observeren en de sociale veiligheid bewaken. Deze werkvorm heb ik toegepast tijdens het 
evenement door een aantal studenten een geheime rol te geven. Zij kregen de rol van ‘ZEAL-agenten’. 
Deze agenten kregen van mij de opdracht om hun klasgenoten te helpen wanneer er gefluisterd of 
uitgelachen wordt tijdens het evenement. Zo hoop ik negatieve situaties te voorkomen door een aantal 
studenten verantwoordelijk te maken van de groepsnorm. De studenten die veel aanzien krijgen vanuit 
andere klasgenoten zijn gekozen om ZEAL-agenten te worden. De ZEAL-agenten horen vooral positief te 
reageren wanneer een student zich heel kwetsbaar opstelt. Dit komt vaak voor tijdens dergelijke 
evenementen.  
 

09:30 / 
10:15 
 
 
 

Cross the line stellingen: 
- Als je van chips houdt 
- Als je in een dorp woont en/of lang moet reizen om naar school te komen 
- Als je ooit in de steek gelaten hebt gevoeld tijdens het maken van een groepsopdracht 
- Als je minder dan 8 uur slaapt per dag  
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ZEAL 
agenten   
Schrijf de 
namen 
hieronder 
  

- Als je veel voor je eigen sport moet betalen of een bijbaantje hebt 
- Als je je ooit oververmoeid voelde vanwege je sport 
- Als je een ziekte hebt gehad en daardoor een lange tijd pijn hebt ervaren 
- Als je je ooit onder druk gezet voelde vanwege je sport 
- Als je je druk of zorgen maakt om je ouders 
- Als je iets gebroken hebt gehad tijdens je sport in de afgelopen 6 maanden. 
- Als je je je genegeerd hebt gevoelt binnen een groep 
- Als je een zorgeloze jeugd hebt gehad en je buiten kon spelen 
- Als je gekwetst of geplaagd werd vanwege jou manier van praten 
- Als je een persoon hebt geholpen tijdens een moment wanneer hij/zij gepest werd 
- Als je ooit door je uiterlijk of huidskleur gekwetst of beoordeeld werd 
- Als je nog niet over de lijn bent gestapt omdat je moeite hebt om je kwetsbaar op te stellen 
- Als je gescheiden ouders hebt en daar moeite mee hebt gehad 
- Als je maar één ouder hebt die voor je zorgt 
- Als je ooit verliefd bent geweest en diegene je hart heeft gebroken 
- Als je je ooit gepest of gekwetst voelde omdat er iemand vond dat je te dun of te was 
- Als je ooit het gevoel hebt gehad dat je wilde stoppen met je sport 
- Als iemand in je familie verslaafd is of is geweest en je daar moeite mee hebt gehad 
- Als je een dierbare hebt verloren 
- Als je een bijna dood ervaring hebt gehad 
- Als je je ooit een kind hebt gevoeld 
- Als je hebt kunnen lachen in de klas in de afgelopen half jaar 

10:15 / 
10:30 Pauze met hapjes 

 
10:30 / 
10:45 

Evaluatieronde  
 
 
 
 
 
Theorie 

Studenten worden verdeeld per duale begeleider/docent/spreker.  
Per groepje is er een overzicht houder die de vragen stelt en gesprek begeleid. De studenten hoeven niet hun 
gevoelens uit te spreken wanneer zij dit niet willen. Dit duurt 10 min. 
 
In de tweede ronde, worden er mini-kringgespreken uitgevoerd. Geerts en van Kralingen (2013, p. 111-112) 
leggen uit dat kringgesprekken een effectieve werkvorm is om even rust, tijd en aandacht te schenken voor 
elkaar. Zo komen alle studenten aan bod en wordt iedereen gehoord en gezien. Het is een geschikte 
werkvorm om studenten hun ervaringen en gevoelens te laten uitwisselen. De rol van de toezichthouders is 
beperkt en zijn er vooral om de veiligheid te bewaken en eventueel verdiepende vragen te stellen. Om deze 
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reden zijn kringgesprekken een goed vervolgactiviteit op de eerste ronde. ‘’Een goed kringgesprek hoeft niet 
lang te duren. 15 minuten is al veel. Je kunt er ook voor kiezen om met meerdere kleine kringen te werken’’ 
aldus Geerts en van Kralingen (2013, p.112). Mocht er nog tijd zijn voor een tweede ronde, dan zal ik de 
studenten vragen om te veranderen van groep zodat ze meerdere klasgenoten en hun verhaal kunnen 
aanhoren. 
 

10:45 / 
10:55  

Afsluitende 
activiteit  
  

Laat een boodschap of gevoel achter d.m.v. post it. Dit vouw je op en doe je in een doos voordat je de ruimte 
verlaat.  
Behoefte aan een gesprek? Hiervoor mag je bij de spreker of DB’s langs na het evenement. Post-its geven 
aan iedereen. 
Gooi dit in het doosje, voordat je de ruimte verlaat. Op deze wijze kunnen de studenten nog een klein 
boodschap achter laten voor mij.    
 

10:55 / 
11:00  

Afbouwen / 
opruimen van: 

De studenten die dit event gepland hebben, helpen met op en afbouwen.  
∇ Touw + Post its / doos 
∇ Servies en borden + eten 
∇ Laptop en oplader meenemen 
∇ Tissues 
∇ Stoelen 

 

 

 

 

 

 

 



Reflectie 
       
Allereerst heb ik voor, tijdens en achteraf een ABCD model uitgewerkt van mijn bevindingen 
en conclusies. Hieruit kan men zien waar mijn idee voor dit evenement vandaan komt en hoe 
ik met de studenten heb geëvalueerd achteraf.  

Datum en 
les  

Aanleiding 
(Wat zag ik 
gebeuren? Wat 
voelde/dacht ik? 
Wat deden de 
leerlingen? Wat 
deed ik zelf? 
Kortom: zorg 
voor een goede 
beschrijving. 

Belangrijk 
(Waarom was dat 
belangrijk? Wat viel 
me op? Hetzelfde 
probleem als vorige 
keer, een heel nieuw 
probleem. Het liep 
onverwacht goed, 
onverwacht want…. 
Het klopte niet met de 
‘theorie’ of juist wel…  

Conclusie 
Tot welk 
voornemen leidt 
dit? 

Doen 
Wat ga je met dit 
voornemen Doen? 
En hoe maak ik dit 
voornemen concreet?  
Wat heb ik hiervoor 
nodig? (Kennis? 
Vaardigheden? 
Materialen?)  
Wat voor ondersteuning 
heb ik nodig van mijn 
begeleider? 
  

Woensdag 
17-01-2019 
Midden 
evaluatie  

De 
tussenbeoorde
ling met mijn 
IPD en WPB 
begeleider 
over mijn 
proces tot nu 
toe.  

Hieruit verwachtte 
ik feedback over 
mijn communicatie 
met collega’s. Ik 
vond het belangrijk 
tijdens het gesprek 
om goed te 
luisteren en door te 
vragen wanneer 
een ontwikkelpunt 
gegeven werd.  

Uit de 
tussenevaluatie 
concludeer ik 
dat ik meer mijn 
collega’s op de 
hoogte moet 
blijven houden. 
Denk hierbij aan 
het 
communiceren 
over de taken 
en initiatieven 
die ik uitvoer 
voor de YTA. 
Verder heb ik 
feedback 
gekregen over 
mijn 
organisatorische 
skills. 

Om mijn 
organisatorische 
vaardigheden te 
ontwikkelen geef ik 
mezelf de uitdaging 
om een evenement te 
organiseren voor en 
door studenten. Denk 
hierbij aan een 
evenement zoals over 
de streep.  

Woensdag 
04-03-2019 
Evenement 
organisere
n 

Als idee voor 
een 
leerwerktaak, 
ter groei van 
mijn eigen 
organisatorisc
he 
vaardigheden 
én de sociale 
dynamiek van 
de studenten, 
heb ik het idee 
om een 
evenement te 
organiseren 
die veel heeft 

Ik vind het 
belangrijk dat mijn 
studenten binnen 
mijn klas een hoge 
sociale cohesie 
hebben betreft 
groepsdynamiek. 
In de gangen wordt 
er vaak gepraat 
over de lessen en 
plannen van het 
weekend. Echter 
zijn er geen 
momenten waarin 
diepgaande 
gesprekken en 

Om dit 
evenement 
succesvol te 
realiseren kies 
ik ervoor om 
met een groep 
van acht 
studenten dit te 
gaan 
organiseren. De 
ruimte 
reserveren, 
criteria 
voorleggen en 
het verloop 
monitoren is 

Het is cruciaal om de 
duale begeleiders 
(mentoren) uit te 
nodigen voor dit 
evenement omdat het 
een kwetsbare situatie 
is waarin de 
studenten eventueel  
extra ondersteuning 
nodig hebben. De 
uitnodiging hiervan 
wordt gemaakt door 
de studenten. Zij 
krijgen voor alle tijd 
die zij hebben ingezet 
voor dit evenement, 
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van het event  
'Over de 
Streep’. 

connecties 
ontstaan. Om deze 
reden wil ik dit 
evenement 
organiseren met 
daarin stellingen 
die te maken 
hebben met hun 
persoonlijke, sport 
en 
schoolervaringen.  

mijn taak. De 
inhoudelijke 
stellingen en de 
eventverloop 
wordt vanuit de 
studenten 
gemaakt. Denk 
hierbij ook aan 
een poster. 

praktijkpunten. De 
studenten horen 
namelijk 50 
praktijkpunten te 
verzamelen 
gedurende het hele 
schooljaar door 
middel van activiteiten 
organiseren.  

Woensdag 
20-03-2019 
Event: 
Challenge 
your 
Restriction
s 

Het 
evenement die 
georganiseerd 
is voor en door 
studenten en 
mij, genaamd 
Challenge your 
Restrictions. 
30 studenten 
van de 
eerstejaars 
doen hieraan 
mee. De vier 
duale 
begeleiders 
komen in de 
eerste ronde 
observeren en 
de tweede 
ronde 
surveilleren in 
mini groepen.  

Het was belangrijk 
om tijdens dit event 
als de gastspreker, 
de sfeer van het 
evenement positief 
te belichten zodat 
het evenement 
positief begint en 
eindigt.   

Vanuit mezelf 
als gastspreken 
vond ik dat ik 
beter voorbereid 
had kunnen zijn 
met betrekking 
tot de stellingen. 
Tijdens de 
eerste activiteit 
heb ik veel 
herhaald.  
Hieruit haal ik 
de voornemen 
om mezelf meer 
tijd te gunnen in 
de 
voorbereiding.   

Hierna ga ik een 
webcast presenteren 
aan mijn collega’s 
over het belang van 
dit evenement en de 
effectiviteit. De 
studenten kregen 
hierdoor een moment 
om hun hart te luchten 
en verbintenissen te 
zoeken met 
klasgenoten op een 
positieve manier.  

Vrijdag en 
Maandag 
22-03-2019 
25-03-2019 
Evaluatie  
studenten 
evenement 
organisator
en 

Na het event 
ben ik samen 
gaan zitten 
met de 
studenten die 
dit allemaal 
hebben 
georganiseerd. 
Zij delen hierbij 
hun 
gevoelens, 
ervaring en 
tips/tops voor 
de volgende 
keer.   

Voor mij is het van 
belang om een 
sterke evaluatie uit 
te voeren zodat dit 
event jaarlijks 
verbeterd kan 
worden en 
makkelijker 
toegepast kan 
worden in alle 
MBO afdelingen. 

Uit de vragenlijst 
die de studenten 
hebben ingevuld 
na het event, 
bleek dat zij het 
wel leuk en 
belangrijk 
vonden om 
hieraan deel te 
nemen. 
Levensboodsch
appen zoals: 
‘oordeel niet te 
snel’ en ‘wees 
open naar een 
ander’ waren 
vooral door de 
studenten 
meegenomen 
van dit 
leermoment.  

Het uitvoeren van een 
presentatie waarin de 
bevindingen van de 
studenten centraal 
gelegd worden.  
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Evaluatie  
 

Onderwijskundige 
ontwikkeling 

Welke literaire aspecten zijn toegevoegd in de uitvoering? 
Aan het begin van het evenement krijgen de studenten eerst input 
over wat het doel en de regels zijn. In het begin wordt het doel 
geïntroduceerd door midden van het ijsbergmodel die ontworpen is 
door de Amerikaans psycholoog David Mclellan (1988) die gericht is 
om de studenten bewust te laten worden van hun eigen én elkaars 
emoties en gedragingen. Deze dia is weergegeven door een letterlijke 
ijsberg te laten zien en ondersteunend hieraan uitleg geven wat 
hiermee bedoeld wordt. Ik heb voorbeelden gegeven van een situatie 
waarin veel studenten zich in kunnen leven. Ik beschreef een casus 
over twee klasgenoten genaamd Bob en Pip. Wanneer Bob een keer 
boos de school binnen komt wandelen en boos op Pip wordt. Is er dan 
iets wat Pip heeft gedaan waar Bob boos op is geworden of is er iets 
thuis/buiten school gebeurd waardoor Bob boos is? De studenten 
antwoordden dat Pip zich niet persoonlijk aangevallen moet voelen. 
De conclusie die ik aan de casus gaf was het volgende: ‘’We lopen 
langs elkaar heen in de schoolgangen, denkende dat veel van de 
gedragingen die wij krijgen van anderen persoonlijk gericht is. Dit is 
eigenlijk niet helemaal het geval.’’ Op deze manier hoop ik dat de 
studenten met een open houding het evenement binnen stappen.  
 
Welke regels zijn in kader gebracht tijdens dit evenement? 
Er zijn drie regels ontworpen aan de hand van de Amerikaanse 
handleiding van het originele evenement. De regels en stellingen heb 
ik samen met M. van den Heuvel, medewerker van team passend 
onderwijs binnen ROC Nijmegen, aangepast tot onze doelgroep. Dit 
hebben we tijdens de voorbereidende fase besproken zodat de regels 
een veilige sociaal-emotionele leerklimaat bied tijdens het evenement 
voor alle studenten. Hierdoor verliep het verloop beter dan verwacht. 
De studenten waren tijdens de uitvoering van de stellingen tijdens de 
eerste ronde helemaal stil. Tijdens de tweede ronde kwam iedereen 
aan de beurt om hun eigen verhaal te doen. Niemand werd 
onderbroken tijdens zijn/haar verhaal. 
  

Individuele 
ontwikkeling 

Wat heeft het uitvoeren van het event toegevoegd aan jou al 
bestaande curriculum als Engels docent? 
Voor mij als Engels docent heeft het weinig meerwaarde op taalkundig 
gebied. Echter voor het pedagogische en sociale leer- en leefklimaat 
van de klas is dit een manier om studenten te stimuleren om positief 
met elkaar om te gaan en bewust te worden van onderliggende 
emoties bij een ander.  
 
Welke kennis en vaardigheden neem je mee van dit onderzoek 
voor je professionele groei? 
Mijn organisatorische vaardigheden zijn sterk ontwikkeld door het 
plannen van het event en tegelijkertijd begeleiden van 10 studenten 
om het event te organiseren.   
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Collectieve 
ontwikkeling 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat is de meerwaarde van het event; Challenge your Restrictions 
voor de visie van de Young Talent Academy? 
Dit event sluit perfect aan bij de kernwaarden van de YTA. Vooral de 
kernwaarden: samen doen wordt centraal gelegd. Samen doen heeft 
namelijk te maken met de sociale groei van de studenten. Hiervoor is 
de kernwaarde ontdekken ook nodig om dit event succesvol uit te 
voeren. Door te ontdekken en bewust te worden van andermans 
gevoelens wordt zowel de professionele samenwerking evenals de 
persoonlijke manier van omgaan positief versterkt. Het creëren van 
een moment waarin de studenten met elkaar kunnen praten over hun 
onderliggende emoties, belemmeringen en trauma’s laat zien dat de 
Young Talent Academy zowel academische als emotionele groei 
motiveert.   

Transparantie Hoe heb je gecommuniceerd met alle betrokkenen over dit 
onderzoek tijdens de voorbereiding, uitvoering en evaluatie? 
Tijdens de voorbereiding heb ik met collega’s gebrainstormd over een 
event die soortgelijk is aan ‘Over de Streep’. Dit werd warm hartig 
verwelkomt vanuit de duale begeleiders.  
Vooraf en tijdens het organiseren heb ik met de pedagogisch 
deskundige van passend onderwijs een gesprek gehad over de veilige 
sociale kaders die tijdens het evenement duidelijk naar voren horen te 
komen. Verder is er met deze deskundige besproken welke rol en 
strategieën ik als gastspreker kan gebruiken wanneer de emotionele 
veiligheid in dit event dreigt negatief te worden.   
Na twee kwartalen les te hebben gehad gaven studenten aan dat zij 
het moeilijk vonden om met elkaar te communiceren omdat ze niet 
alle namen van hun klasgenoten wisten. Wanneer ik door ging vragen 
hoe dit komt gaven zij aan dat er vooral kleine groepen gecreëerd zijn 
en het moeilijk is hierdoor om met een klasgenoot te communiceren 
binnen een project groep met mensen die elkaar niet kennen.  
Tijdens het organiseren, plannen en evalueren van dit event is er 
intensief met de studenten gecommuniceerd over de wensen, 
behoeften en ervaringen.  
Verder is tegen het eind van het schooljaar in een teamoverleg met 
het hele team gedeeld hoe zij dit event jaarlijks kunnen gebruiken in 
het curriculum 
 

Communicatie 
van anderen 

Wat is goed gegaan tijdens de communicatie met en van 
anderen? 
Door de transparantie in communicatie met de studenten zijn de 
behoeften goed boven tafel gekomen. Door verbinding te leggen met 
de normen en waarden van de studenten door hun zelf regels op te 
laten stellen, wordt het gevoel van verantwoordelijkheid vergroot bij de 
studenten. Verder is het vooral goed gegaan vanwege de ZEAL 
agenten die de taak hadden om tijdens de groepen onderling 
waakzaam te blijven dat niemand uitgelachen wordt of er gefluisterd 
wordt wanneer dit niet mag.  
 
Wat kon beter in de communicatie tussen jou en de andere 
betrokkenen?  
Tegen het eind van dit schooljaar zijn we begonnen met bordsessies 
binnen team YTA. Elke ochtend beginnen we met een korte en kleine 
vergadering waarin we successen, doelen en mededelingen met 
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elkaar bespreken waardoor iedereen op de hoogte is van elkaars 
doelen en taken van de week. Het hele team is constant betrokken 
geweest tijdens het organiseren van dit event. Wat beter kon is mijn 
communicatie tijdens de uitvoering van het event. Ik voelde vooral 
veel druk vanwege tijdsgebrek. De volgende keer zou ik meer tijd vrij 
maken om in alle rust het event voor mezelf voor te bereiden als 
gastspreker. Verder had ik meer van de resultaten aan mijn collega’s 
kunnen presenteren tijdens het presenteren van de webcast. Ik 
communiceerde vooral op de belang van het event en minder op de 
bevindingen van mijzelf en de studenten.  
 

 

Aansluiting op 
eigen leraarschap 

hoe heeft dit evenement bijgedragen aan jouw leraarschap? 
Door dit evenement heb ik geleerd dat docentschap niet alleen 
lesgeven is, maar ook nieuwsgierig blijven naar hedendaagse 
veranderingen in het onderwijs met daarbij betrekking op de werkdruk 
en studiedruk van de studenten. Vanuit mijn rol als leercoach heb ik 
geleerd hoe ik de studenten kan blijven betrekken in hun eigen 
leerproces. Door bijvoorbeeld zelf minder te sturen en studenten de 
regie te geven op hun eigen leren. Zij hebben bijvoorbeeld de 
stellingen gemaakt aan de hand van mijn bronnen waar ik vervolgens 
feedback op geef en zij dit aanpassen. Zo blijven de studenten 
eigenaar van hun eigen leerproces. Deze manier van coaching past 
heel goed bij mij omdat ik een grote voorstander ben van de 
autonome student.  Ik heb geleerd dat relatie en een sociaal veilige 
leer- en leefklimaat het allerbelangrijkste is binnen een klas om te 
presteren. Verder dat de sociale verbintenis in een klas kan groeien 
door middel van een juiste en positieve grondhouding. Afsluiteind heb 
ik vooral geleerd dat docenten momenten moeten nemen om hunzelf 
en hun studenten een spiegel voor te leggen en daarbij bewust te 
worden van onszelf en onze medemens.  
 
Welke leerdoel neem ik mee vanuit de ervaringen? 
Het leerdoel om nieuwsgierig te blijven naar vernieuwend onderwijs 
en onderzoek te blijven doen naar welke mogelijkheden er zijn om 
soortgelijke innovatieve en sociaal-sterke evenementen uit te voeren 
in alle onderwijssystemen en mijn eigen rol hierin als docent.  
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