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V O O R W O O R D

T
oen ik bij Ingrid in de klas kwam, moest 
het  beton van onze nieuwe school nog uit-
harden. Het schoolplein was een zandvlakte. 
Maar Ingrid – die we geen ‘juf’ mochten noe-

men, het waren de vroege jaren tachtig – nam ons 
mee het weiland in. Planten verzamelen; opzoeken 
wat daar allemaal groeide en kroop. Ze leerde ons 
met aandacht luisteren naar  elkaars bevindingen. En 
ze leerde ons om nooit, nooit, nooit die nieuwsgierig-
heid te verliezen. 

Mijn favoriete meester was meester Jos. 
Hij leerde de klas lezen en was tevens een kei in het 
voorlezen van heel leuke verhalen: hij gaf je de indruk 
dat je zelf deel was van het verhaal, wat je fantasie 
prikkelde. Door hem kreeg ik de leesmicrobe te pakken 
en zo ging er een heel nieuwe wereld voor me open.  

Als leerkracht maak je het verschil, elke dag 
 opnieuw. Je geeft je leerlingen het gereedschap om de 
wereld in te stappen – en het vertrouwen dat ze er iets 
prachtigs van kunnen maken. Je leert ze lezen, maar 
ook incasseren. Soms ben je de enige bij wie ze hun 
verhaal kwijt kunnen.
Dat is een taak die alle steun verdient. Niet alleen met 
de allermooiste lesmaterialen (al maakt uitgeverij 
Zwijsen die al 175 jaar met liefde). Maar ook met 
aandacht voor jou, de mens achter de leerkracht. 

Daarom heb je nu dit magazine in handen. Een 
 cadeautje voor alle basisschoolleerkrachten van 
Nederland en Vlaanderen. Omdat elke dag op 
school bijzonder is, maar de laatste twee jaar wel  
héél bijzonder. En omdat we je graag ondersteunen 
met praktische tips en psychologische inzichten die je 
leven makkelijker maken. Want hoe beter jij zorgt 
voor jezelf, hoe meer je te geven hebt.
Veel leesplezier!

Sterre van Leer // hoofdredacteur  
Psychologie Magazine
Ludo Stroobants // directeur Zwijsen

PS Benieuwd naar de favoriete juffen en meesters van 
BN’ers? Kijk snel op bladzijde 50.

Als leerkracht  
maak je het verschil, 
elke dag opnieuw
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 3434 HET NUT VAN NIETSDOEN 
Neuropsychiater Theo Compernolle: ‘Zodra we even 
niksen gaat een aantal hersengebieden juist flink aan 
de slag.’
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Je slaapt minder goed wanneer je voor het naar bed gaan muziek 
beluistert, toont een Amerikaanse studie aan. Volgens de onderzoe-

kers roept het een ‘oorwurm’ op, zo’n melodietje dat maar in je hoofd 
blijft hangen. 48 proefpersonen die in het lab moesten slapen, kregen 
een uur voor het slapengaan populaire liedjes te horen óf de instrumen-
tale versie ervan. Hersengolven lieten zien dat hun slapende brein door-
ging met het verwerken van muzikale informatie, waardoor ze onrustiger 
sliepen. Een kwart werd zelfs wakker met een ‘oorwurm’. 
Vooral de instrumentale versies blijken onze slaap te verstoren; misschien 
doordat ons brein actief wordt omdat het de ontbrekende woorden pro-
beert toe te voegen en de melodie daardoor maar blijft rondspoken. Wil 
je toch sneller in slaap vallen? Maak dan liever vast een to-dolijstje voor 
de volgende dag, want uit onderzoek blijkt dat dat wél werkt. (JN)
Bedtime music, involuntary musical imagery, and sleep, Psychological Science

Vriendendienst Vriendendienst 
Stel, een collega vraagt je 

om hulp bij het organiseren 
van de themaweek. Normaal 
gesproken houden we bij dit 
soort verzoeken onbewust de 
balans in de gaten, weten psy-
chologen. We onthouden dat 
we diegene al een paar keer 
hebben geholpen én dat hij niet 
thuis gaf toen je een keer om-
hoogzat bij het voorbereiden 
van les materiaal.  
Een nieuwe Duitse studie laat 
zien dat dit bij goede vrienden 
anders werkt; we kunnen ons 
niet precies herinneren hoeveel 
we hun gegeven hebben. On-
derzoeker Pinar Ugurlar: ‘Op 
basis van eerdere studies den-
ken we dat dat komt door self-
other confusion.’ Hoe intiemer 
je band met iemand, hoe meer 
de grens tussen jezelf en diege-
ne vervaagt. De ander wordt als 
het ware een beetje onderdeel 
van je, en dan houd je de balans 
minder in de gaten. Dat kan 
voordelen hebben, stellen de 
onderzoekers, want daardoor 
focus je minder op je individue-
le belang en meer op jullie ge-
zamenlijke belang. (JN) 
Interpersonal closeness impairs decision 

memory, Social Psychology

Geen muziek voor 
het slapengaan
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Mensen zijn gelukkiger wan-
neer ze zich  extraverter 

 gedragen dan gewoonlijk, en 
 ongelukkiger wanneer ze zich in-
troverter gedragen, blijkt uit on-
derzoek aan de Vrije Universiteit 
Brussel. Dat geldt ook voor men-
sen die van nature aan de introver-
te kant zijn. 
In het onderzoek beantwoordden 
mensen een paar keer per dag vra-

Lekker 
extravert

gen over hun gedrag – Hoe ener-
giek ben je nu? Hoe spraakzaam 
ben je nu? – en hoe ze zich op dat 
moment voelden. Hoewel bekend 
is dat je extraverter gedragen dan 
je bent ook moeite kan kosten, blij-
ken eventuele negatieve effecten 
daarvan niet op te wegen tegen de 
positieve. In de weken dat ze zich 
extraverter moesten gedragen dan 
hun ‘basisniveau’ voelden mensen 

zich al met al beter. Hoewel de on-
derzoekers niet zeker weten of ex-
travert gedrag positieve gevoelens 
veroorzaakt of andersom, blijken 
die twee wel hand in hand te gaan. 
Dus volgende keer misschien toch 
maar naar dat feestje. (SD)
Do you feel better when you behave more 

extraverted than you are? Personality and 

 Social Psychology Bulletin
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Sporten of 
bankhangen?

Na een drukke werkdag zijn 
we minder geneigd om te 

bewegen dan na een rustige, 
blijkt uit Duits onderzoek; zelfs als 
we heel goed weten hoeveel posi-
tieve effecten een avondwandeling 
of sportles heeft. Dat heeft niet al-
leen te maken met hoe veeleisend 
het werk is, maar ook met de hoe-
veelheid zelfbeschikking die we tij-
dens een werkdag ervaren – het 
gevoel dat je autonoom bent en je 
eigen keuzes kunt maken. Een ge-
voel van zelfbeschikking op het 
werk geeft je het gevoel dat je ook 
in je vrije tijd het heft in handen hebt, 
aldus de onderzoekers. En dan kies 
je er eerder voor om iets gezonds 
te doen, in plaats van apathisch op 
de bank te hangen. (SD)
Experimental evidence for the effects of job 

demands and job control on physical activity 

after work, Journal of Experimental Psychology: 

Applied

  Denk eens aan hoe je tien jaar 
geleden was: ben je veel ver-
anderd wat betreft persoon-
lijkheid, tevredenheid en hoe 
je in het leven staat?  JA   NEE

  Stel jezelf nu voor over tien 
jaar: denk je dat je dan veel 
bent veranderd?  JA   NEE

Eerst ‘ja’ en daarna ‘nee’ geant-
woord? Dan lijd je aan de the end 
of history-illusion: je verwacht het 

komende decennium veel minder 
te veranderen dan de afgelopen 
tien jaar. Oftewel, de geschiedenis 
stopt vandaag. Onderzoek toonde 
al aan dat de meeste mensen vat-
baar zijn voor deze illusie. Een ver-
klaring is volgens psychologen dat 
we denken dat we nu een betere 
versie zijn van ons vroegere zelf – 
we zijn gegroeid – en dat we nu op 
een punt zijn waarop ons leven sta-
bieler wordt. (JN)

Ik over 
10 jaar
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Wat maakt dat je het gevoel hebt dat je een 
‘goed leven’ leidt? Tot nu toe gingen onder-

zoekers ervan uit dat een goed leven bestaat uit twee 
hoofdingrediënten. Het eerste is geluk oftewel het 
ervaren van veel positieve gevoelens, ook wel ‘hedo-
nistisch welbevinden’ genoemd. Het tweede is zin-
geving oftewel het gevoel dat je leven betekenis heeft: 
‘eudaimonia’. Amerikaanse onderzoekers hebben nu 
een derde component ontdekt. Ze vroegen mensen 
in negen landen, waaronder de VS, Duitsland, Japan, 
India en Angola, hun ideale leven te beschrijven. 
Daaruit kwam ingrediënt drie: psychologische rijkdom.

Benieuwd hoeveel psychologische rijkdom je zelf 
ervaart? Geef aan of je je herkent in de volgende 
stellingen: 

  Ik heb al veel bijzondere ervaringen gehad in mijn 
leven  JA   NEE

  Mijn leven zou goed materiaal zijn voor een boek 
of film  JA   NEE

  Op mijn sterfbed kijk ik waarschijnlijk terug op een 
leven waarin ik veel heb gezien en geleerd  JA   NEE

  Ik heb tot nu toe veel interessante dingen meege-
maakt  JA   NEE

  Door de ervaringen die ik opzoek, zoals reizen en 
concerten bezoeken, ervaar ik vaak allerlei verschil-
lende emoties  JA   NEE

 Ik vind mijn leven niet vaak saai  JA   NEE

  Ik kan me de laatste keer dat ik iets nieuws heb ge-
daan of ervaren, nog herinneren  JA   NEE

Meestal ‘ja’ geantwoord? Goed nieuws: dat is een 
indicatie dat je hoog scoort op psychologische rijk-
dom. Dat wil zeggen dat je een leven leidt waarin je 
verschillende, interessante ervaringen opdoet. Die 
ervaringen hoeven niet per se leuk te zijn, maar kun-
nen je leven wel in een ander perspectief zetten en 
zo bijdragen aan je ontwikkeling; je wordt er dus 
‘wijzer’ van. Zo scoorden studenten die een semester 
in het buitenland hadden gestudeerd gemiddeld 
hoger op psychologische rijkdom dan degenen die 
waren thuisgebleven. 
Volgens de onderzoekers gaat het aan de ene kant 
om ervaringen die je bewust kunt opzoeken, bijvoor-
beeld door te reizen of naar een concert of escape-
room te gaan. Mensen die nieuwsgierig zijn en 
openstaan voor nieuwe ervaringen scoren dan ook 
gemiddeld iets hoger. Maar aan de andere kant kun-
nen ook (nare) levenservaringen die je overkomen, 
zoals een scheiding, je psychologisch rijker maken. 
Een troost voor mensen die meestal ‘nee’ antwoord-
den: uit het onderzoek blijkt ook dat psychologische 
rijkdom, naast geluk en zingeving, een van de drie 
mogelijke ingrediënten is van een goed leven, maar 
geen voorwaarde ervoor. De meeste mensen ervaren 
ze alle drie in meer of mindere mate. En als ze er één 
moeten kiezen, verkiest maar ongeveer een op de 
tien mensen een psychologisch rijk leven boven een 
gelukkig of betekenisvol leven. (SD)
A psychologically rich life. Beyond happiness and meaning, Psycho-

logical Review

Hoe groot is je 
‘psychologische rijkdom’? 
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Eerlijk is eerlijk, het is een 
 beroep dat veel van je vraagt.  

Hoe lukt het om daar goed mee 
om te gaan? Hoogleraar en 

 onderwijsdeskundige Paulien 
Meijer doet er onderzoek naar. 

Over sleur versus uitdaging, 
startersverwachtingen en: wat 

docenten gelukkig maakt.

Pittig 
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om leerkrachten ziek worden en afhaken. ‘Dat zijn 
vooral veel buitenlandse onderzoeken en meestal ge-
richt op starters die vroegtijdig stoppen. Opvallend is 
echter dat heel veel leerkrachten het wél volhouden.’ 
Daarom begon ze onlangs een grootschalig onderzoek 
naar de vraag hoe zij dat doen. ‘We willen achterhalen 
hoe de volhouders omgaan met de verschillende span-
ningsvelden waarmee ze te maken hebben en die veel 
stress kunnen geven. En: wat ze concreet doen om te 
zorgen voor hun welzijn.’ 

JE EI KWIJT KUNNEN
Als voorbeeld noemt ze de wisselwerking tussen enerzijds 
steeds weer hetzelfde moeten doen, zoals taallesjes en 
breuken uitleggen, en anderzijds een toenemende hoeveel-
heid nieuwe, uiteenlopende taken: ‘Passend onderwijs 
aan kinderen met een rugzakje, signaleringstaken, maar 
ook verkeerslessen en voorlichting over lhbti. Dat zijn 
interessante nieuwe uitdagingen, maar ze komen boven 
op het toch al volle lesprogramma. Aan de ene kant is er 
dus kans op sleur, aan de andere kant op een te zware 
belasting. Het is een kunst daartussen goed te laveren.’
Een ander spanningsveld bestaat tussen wie je bent als 
persoon en wat het docentenberoep van je vraagt. 
Hoogleraar Meijer: ‘Veel mensen beginnen de leraren-
opleiding met prachtige missies, maar eenmaal voor de 
klas kunnen ze hun ei nauwelijks kwijt omdat het curri-
culum bomvol vaststaande onderdelen zit. Een basis-
schoolleraar die bovenal kinderen die het thuis moeilijk 
hebben een extra zetje wil geven, moet al blij zijn als hij 
zijn klas de basisvaardigheden van schrijven, lezen en 
rekenen kan bijbrengen. Van zijn mooie missie komt 
soms maar weinig terecht, waardoor zo iemand gefrus-
treerd raakt, zijn motivatie afneemt en het werk steeds 
meer energie kost.’
Betekent het dat starters irreële verwachtingen hebben? 
Volgens Meijer is het zeker op jonge leeftijd – pabo-
studenten beginnen vaak al op hun zeventiende – moei-
lijk te voorspellen hoe het werk er uiteindelijk uitziet en 

LEERKRACHTEN MET EEN 
DUOBAAN BLIJKEN ZICH MEER 
GESTEUND TE VOELEN

vak
H

oe kunnen leerkrachten 
zich goed blijven voelen 
in hun vak? In die vraag 
verdiept Paulien Meijer 

(53) zich al langere tijd; ze is hoog-
leraar Teacher learning and develop-
ment en wetenschappelijk directeur 
van de Radboud Docenten Academie. 
Een heel relevante vraag: in 2020 
kampte meer dan een kwart van 
alle docenten in Nederland met 
burn-outklachten, zo bleek uit de 
Nationale Enquête Arbeidsomstan-
digheden. Daarmee is onderwijs het 
gevoeligste beroep voor burn-out. 
Zo’n 15 procent van de nieuwe leer-
krachten verlaat het vak binnen vijf 
jaar. Het tekort aan fulltime leraren 
en directeuren in het primair onder-
wijs zal naar verwachting stijgen 
van 2.322 in 2019 naar ruim 4.000 
in 2023-2024. Dat maakt de druk 
nog hoger.
Tot nu toe is vooral het tegenover-
gestelde onderzocht, zegt ze: waar-
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of het wel bij je past. Zelf was ze ooit lerares maat-
schappijleer op een middelbare school: ‘In het begin 
voelde het alsof ik steeds voor politieagent moest spe-
len, terwijl ik het over mijn vak wilde hebben. Het 
duurde een tijdje voordat dat gevoel verdween. Op de 
opleiding wordt dat soort aspecten, naast het vakinhou-
delijke en het  pedagogische, ook wel besproken, maar 
ze zouden wel meer aandacht mogen krijgen. Net zoals 
het wenselijk is om op verschillende scholen stage te lo-
pen. Dan kom je er eerder achter welk soort school en 
welke klas of groep goed bij je past.’ 

AANDACHT VOOR ONTSPANNING
Met haar nieuwe onderzoek wil Meijer meer inzicht 
krijgen in de vraag waarom de ene leerkracht zich goed 
op zijn of haar plek voelt en de andere dat gevoel kwijt-
raakt. Het onderzoek bestaat uit twee delen. ‘Vijf jaar 
lang volgen we een groep van zeshonderd leerkrachten 
uit het po, vo en mbo en brengen in kaart hoe het staat 
met hun welzijn. Daarnaast ontwikkelen we met een 
kleine afvaardiging uit die groep een training van een 
week, bedoeld om iemands welzijn en intrinsieke passie 
voor het vak in stand te houden.’ In de training krijgen 
docenten oefeningen die hun welzijn verbeteren, van 

focus is cognitief. Maar vanuit de 
positieve psychologie is bekend dat 
je om ongezonde stress te voorko-
men regelmatig en structureel ruim-
te moet maken voor ontspanning. 
Denk aan mindfulness- en ademha-
lingsoefeningen om je rust en kalm-
te te behouden, en aan wandelingen 
of activiteiten met spelelementen. 
Daarbij helpt het ook om bij elkaar 
stoom af te blazen en te kunnen la-
chen om iets wat misging. Dat ont-
brak in coronatijd vaak helemaal, 
maar het schiet er door de hectiek 
van het vak sowieso wel vaker bij 
in. Uit gesprekken met leerkrachten 
die een duobaan hebben blijkt dat 
ze door het regel matige overleg niet 
alleen veel van elkaar leren, maar 
zich ook meer gesteund voelen en 
meer ontspannen voor de klas 
staan.’ 

VERSCHIL KUNNEN MAKEN
En hoe zit het met waardering; dat 
is toch ook een belangrijke motiva-
tiebron? Meijer: ‘Meer waardering 
in alle opzichten zou zeker prettig 
zijn. Er wordt geregeld door mensen 
die zelf niet in het onderwijs zitten, 
geroepen wat er anders en beter 
kan. Veel goedbedoelde oplossingen 
slaan de plank mis en laten vooral 
zien dat het vak wordt onderschat. 
Als leerkracht heb je vaak het ge-
voel dat je moet uitleggen dat het 
allemaal veel complexer is. Het is 
ook geen nieuws dat leerkrachten al 
langere tijd niet bijzonder goed be-
taald worden. Toch zijn dat zelden 
redenen waarom docenten het vak 
verlaten.’ 
Wat veel meer bijdraagt aan gemoti-
veerd en gepassioneerd blijven, zegt 
ze, is de mogelijkheid om verschil te 
maken voor kinderen. ‘Als corona 
íéts heeft laten zien is het wel dat 
voor leerkrachten het welzijn van 
hun leerlingen het allerbelangrijkste 
is. Daar doen ze het voor.’ //

VEEL GOEDBEDOELDE 
OPLOSSINGEN SLAAN DE 
PLANK MIS

mindfulness- en ademhalingsoefeningen tot manieren 
om te ontspannen met collega’s. Ook leren ze in die 
week hoe ze de oefeningen kunnen inbouwen in de 
praktijk, tijdens het lesgeven en de momenten daarom-
heen. Het effect daarvan wordt eveneens vijf jaar lang 
gevolgd. 
De verwachting is dat de training burn-outklachten en 
uitval tegengaat. Als basis dient het Amerikaanse Passion 
for Teaching Program. Belangrijke onderdelen daarvan 
zijn: je blijven ontwikkelen in het vak, een curri culum 
dat niet telkens verandert, en contact in het docenten-
team. Meer tijd en ruimte inbouwen voor ontspanning 
is heel belangrijk, zegt Meijer. Bij voorkeur in teamver-
band: ‘Teamvergaderingen gaan vooral over het zakelij-
ke aspect. Er is veel aandacht voor kennisoverdracht, de 
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Lekker gewerkt
Ze staan voor groep 1 of groep 8, op scholen van klein tot groot. Eén ding 
hebben ze gemeen: de liefde voor het vak. Vijf leerkrachten over het mooiste 
moment van de dag. ‘Niets mooier dan zien dat je les aanslaat.’
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‘Naast het reguliere onderwijs wer-
ken we met schoolbrede thema’s, nu 
is dat bijvoorbeeld het weer. Dan 
doen we daar niet alleen tijdens ge-
schiedenis, aardrijkskunde en biologie 
iets mee, maar ook op het leerplein. 
Kinderen kunnen daar naar keuze 
een atelier volgen, zoals techniek, 
koken en 3D-knutselen. Het leuke 
van de ateliers is dat je als leerkracht 
iets kunt doen wat bij je past en dat 
het groepsdoorbrekend is. Je werkt 
met kinderen uit verschillende groe-
pen en leert zo veel kinderen kennen.

De mooiste momenten voor mij zijn 
die waarin het contact centraal staat.
Tussen de kinderen, of tussen de 
kinderen en mij. Een jongetje zei 
laatst tegen een klasgenootje: “Als 
iets lelijk is, is het kunst, dat heb ik 
ergens gehoord.” Soms ga ik in op 
zo’n grappige opmerking en ont-
vouwt zich een leerzaam gesprek. 
Soms komt een kind naar me toe 
om iets te vertellen, zoals laatst met 
schoolzwemmen. “Vandaag deed ik 
het echt heel goed” zei een jongetje 
dat niet zo van zwemmen houdt 

trots. Het voelt goed als kinderen 
zoiets met je delen, dan zijn ze bij je 
op hun gemak. Dat is zo belangrijk. 
“Kinderen onthouden niet je lessen, 
maar wel jou” las ik laatst in een 
artikel. En zo is het. Ze moeten een 
fijne tijd hebben op school en leuke 
dingen meemaken; dan voelen ze 
zich goed en ontspannen en dat 
baant de weg om te kunnen leren.

Daarbij helpt het ook als een kind 
zich gezien voelt. Ook daarom maak 
ik graag en vaak contact. Ik ga even 
naast een kind zitten dat aan het le-
zen is en vraag hoe het gaat. En ik 
doe graag mee, bijvoorbeeld met te-
kenen. Dat is een perfect moment 
om ook met elkaar te praten. 
Tijdens het buitenspelen voer ik hier 
en daar een gesprekje, en doe mee 
met spelletjes als tikkertje. Als leer-
kracht heb je zo’n verbindende rol. 
Als ik meedoe, haken steeds meer 
kinderen aan. Kinderen die gewoon-
lijk niet per se naar elkaar toe trek-
ken spelen dan tóch met elkaar.’

Mastwijk (32) geeft ruim tien 

in Aalsmeer, een kindcentrum waarvan de 

Hugo
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Doe ik met 
tikkertje mee, 
dan haken 

kinderen aan
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We lachen 
veel in de klas
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‘Elke ochtend als de kinderen binnen-
komen maak ik met elk van hen per-
soonlijk contact. Ik kijk een kind even 
heel goed aan, peil in wat voor een 
stemming het is, maak een grapje of 
stel een vraag. Soms is er al van alles 
gebeurd op zo’n ochtend waardoor 
een kind uit zijn doen is. Ik zie het 
meteen als een kind niet goed in zijn 
vel zit, of even geen zin heeft. Soms 
benoem ik wat ik zie, daarmee erken 
ik zijn of haar gevoelens. Soms leid ik 
een kind een beetje af. Met een op-
merking als “Wat een mooie jas heb 
je aan” of “Wat fijn om je te zien” kun 
je een kind eruit trekken. Je ziet een 
glimlach verschijnen, de spanning 
vloeit weg.

Goed contact aan het begin van de 
dag werkt de rest van de dag door 
en versterkt de relatie. Een kind voelt 
zich gezien, er is even verbinding. 
Dat is zo belangrijk; voor elk mens, 
en zeker ook voor elk kind. Het voelt 
zich veilig, kan ontspannen, en dat 
maakt de weg vrij om te kunnen leren 
en ontwikkelen. Zeker als je gedu-

rende de dag er soms nog even op 
terugkomt; vraagt hoe het gaat, of 
zegt hoe goed hij of zij bezig is. Ik 
let daarbij sterk op groeitaal, be-
noem vooral het positieve, en vind 
humor heel belangrijk. We lachen 
veel in de klas. Die benadering staat 
niet op zich. De Griffioen is een 
KiVa-school, dat wil zeggen: gericht 
op sociale veiligheid en het tegen-
gaan van pesten. Iedereen hoort er-
bij, kan zichzelf zijn, wordt positief 
bekrachtigd en leert omgaan met te-
leurstellingen. Dat maakt kinderen 
veerkrachtig en sterk. Ik hou van 
mijn vak, kan echt genieten van het 
lesgeven. Ik heb voor veel verschil-
lende groepen gestaan en elke leef-
tijdsfase heeft zijn charme. Maar 
dat eerste moment van de dag is in 
elke groep belangrijk.’

-

Marysia
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‘Goed observeren is misschien wel 
het belangrijkste van wat ik doe: 
steeds zien waar een kind behoefte 
aan heeft. Soms is dat een aai over 
zijn bol, soms hulp bij het maken 
van een puzzel. Het viel me al langer 
op dat Nimrah, een klein meisje, zo 
stil en rustig was. Op een dag zat ze 
in een groepje met andere meisjes 
en het lukte haar niet om te knip-
pen. Het maakte haar verdrietig, 
zag ik. Ik nam haar even apart, liet 
zien hoe het moest en samen oefen-
den we het. Een paar weken later 
moesten alle kinderen voor het the-
ma herfst een egeltje maken, waar-
bij ze de stekels moesten knippen. 
Ik zag dat Nimrah driftig zat te 
knippen, en toen ze merkte dat ik 
keek, begon ze te stralen. Kijk eens, 
leken haar ogen te zeggen, ik kan 
het! En ze bleef maar knippen, haar 
egeltje had uiteindelijk heel korte 
stekels.

Het moment dat een kind plezier 
heeft in het leren, zich iets eigen 
maakt en daar trots op is, daar kan 
ik intens van genieten. Ik probeer 

elk kind vooruit te helpen door te 
benadrukken wat het kan en het zo 
zelfvertrouwen te geven. Ik let erop 
dat ik gedurende de week met elk 
kind even contact heb, zodat het 
zich gezien en gehoord voelt.

Ik wist al heel jong dat ik juf wilde 
worden, in navolging van mijn ge-
weldige juf, juffrouw An. Ze was 
streng, stelde grenzen, maar was 
ook lief en warm. Ze gaf me het ge-
voel dat ik welkom was en mezelf 
mocht zijn. Ik hoop dat ik kinderen 
nu breng wat ik toen zelf heb mee-
gekregen.’

Oemar-Ali
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elk kind 
zelfvertrouwen 



22    PSYCHOLOGIE MAGAZINE // DE GELUKKIGE LEERKRACHT

Zoals we  
de kinderen 
helpen, zo 

helpen we als 
collega’s ook 

elkaar
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‘Toen we bezig waren met een rekenles 
zei een jongen dat hij expres veel fouten 
maakte omdat hij hoopte geen vwo-
advies te krijgen. Mijn broer doet vwo 
en heeft zoveel huiswerk, legde hij uit. 
Ik moest erom lachen, maar daarna 
werd ik serieus. Ervoer hij te veel druk? 
Wat wilde hij echt? Wat paste het beste 
bij hem? In gesprek gaan met een kind 
is zo waardevol; het levert vaak veel 
op wat je anders mist. 
Onze school is sterk gericht op een 
persoonlijk klimaat en het betrekken 
van een kind bij zijn eigen leerproces. 
Aan het begin van het schooljaar voeren 
we een kennismakingsgesprek waarin 
een kind kan benoemen wat hij wil 
leren en wat hij verwacht van het jaar. 
We werken niet langer met vaste in-
structiegroepen, dat was voor sommige 
kinderen stigmatiserend. 
We kijken nu steeds naar wat een kind 
nodig heeft: dat verschilt per les. 

Ook besteden we veel aandacht aan 
executieve functies, we maken een kind 
bewust van zijn eigen denkprocessen 
en hoe hij die kan sturen. De boot- 
metafoor helpt daar goed bij: het kind 

is de kapitein en bepaalt de koers. 
Wat zet hij op zijn navigatiekaart? 
Welke lessen zijn daarvoor belang-
rijk? Is hij gefrustreerd of boos, dan 
kan hij een spreekwoordelijk anker 
uitgooien, wat betekent: kalmeren 
op een rustig plekje.

Het geeft me veel energie als ik zie 
dat een kind een aha-erlebnis heeft, 
het kwartje valt, en het van “moeten 
leren” naar “willen leren” schuift. Ik 
geniet van de persoonlijke momenten 
en gesprekken. Een ander favoriet 
moment is als ik mijn collega’s tref 
in de teamkamer. Daar delen we 
mooie en grappige ervaringen, helpen 
elkaar en trekken elkaar erdoorheen 
als iets moeilijk is. Zoals we naar de 
kinderen luisteren en hen op een 
positieve manier verder helpen, zo 
doen we dat ook met elkaar. Ook 
dat is voor mij van grote waarde. 
Want de ontspanning die daardoor 
optreedt, neem ik weer mee naar de 
klas.’

(36) geeft al vijftien jaar les 
Ronnie
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‘Om 7 uur ’s ochtends ben ik al op 
school; er is nog niemand, er hangt 
een serene rust en het lokaal is nog 
helemaal netjes. Ik neem even door 
wat we gaan doen, leg alles klaar en 
maak eventueel kopieën. Een goede 
voorbereiding is alles. En ik geniet 
van de stilte, zo vlak voor alle kinde-
ren binnenstormen. Maar als ik één 
moment moet kiezen dat me het liefst 
is op een lesdag, is het als ik merk dat 
wat ik voor ogen had, werkt. Niets is 
mooier dan zien dat je les aanslaat, 
dat kinderen intrinsiek gemotiveerd 
raken en boven zichzelf uitstijgen. 

Groep 3 is wat dat betreft een dank-
bare groep, want kinderen van een 
jaar of zes maken grote sprongen. Je 
boekt snel resultaat. Ik gaf de kin-
deren een letterdoos met magnetische 
letters en een plankje waarop ze 
woorden konden leggen en zo een 
verhaaltje konden maken; voor zes-
jarigen een grote uitdaging. “Juf”, 
zei een jongetje van wie ik niet ver-
wacht had dat hij al heel ver zou 
komen, “mijn plankje is vol maar 
mijn verhaal nog niet af.” Hij 

schreef uiteindelijk twee plankjes 
vol. En het mooie was: toen andere 
kinderen zagen hoe gedreven hij be-
zig was, gingen zij er ook voor. 

Ik probeer de doelen uit de lesme-
thoden ook veel in praktijk te bren-
gen. Ik kocht een klein winkeltje op 
Onderwijsmarktplaats, legde er 
boekjes in met verschillende prijsjes, 
en gaf de kinderen briefjes en munt-
jes. Zo konden ze leren oefenen met 
gepast betalen, dacht ik. Toen een 
kind een boekje van 7 euro met 
twee briefjes van 5 betaalde en zei: 
“Geef mij maar 3 euro terug,” wist 
ik dat mijn les meer dan geslaagd 
was. Aan het eind van de dag evalu-
eer ik altijd hoe het ging. Wat kan 
ik nog beter voorbereiden? Ik ben 
best kritisch. Maar als een les zo 
aanslaat, kan ik ook concluderen: 
dit was een heel goeie dag.’

Lieneke
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Wie floreert, ervaart plezier in het dagelijks 
leven, kan zich ontplooien in zinvolle activi-
teiten en relaties, en voelt zich onderdeel van 

een groter geheel. Florerende mensen zijn ook minder 
vaak ziek, zowel mentaal als fysiek.  
Hoe weet je dat je echt floreert? En wat kun je doen om 
het te stimuleren? Om te floreren is het belangrijk dat je 
talenten genoeg worden benut, dat je een duidelijk doel 
hebt, een betekenisvol leven leidt en goed overeind blijft 
in een competitieve samenleving.
Je ervaart een gevoel van floreren als er aan drie basis-
behoeften wordt voldaan. Om te beginnen moet je een 

gevoel hebben van autonomie: weten 
wie je bent, keuzes maken die daarbij 
passen en een bepaalde mate van 
onafhankelijkheid ervaren. Ten twee-
de een gevoel van bekwaamheid: je 
competent en vaardig voelen in wat 
je doet. En ten derde verbondenheid: 
je gezien, gesteund, geaccepteerd en 
gewaardeerd weten door anderen. 

Sla om voor inzichten en oefe-
ningen die je helpen te floreren.
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WORD JE MEER BEWUST VAN JE MOTIVATIE
Ieder mens wil zich vrij voelen, zelf keuzes maken en 
richting geven aan zijn leven. Een mindvolle houding 
is daarbij belangrijk: wie bewuster aanwezig is bij wat 
hij doet, ervaart meer gevoelens van onafhankelijkheid. 
De oefening ‘van moeten naar willen’ helpt daarbij.
Maak een lijst van alles wat je van jezelf moet doen  
en waaraan je geen plezier beleeft. Vraag je bij elke 
activiteit af:
  Welk effect heeft dit op mijn leven? 
  Waarom kies ik ervoor om dit te 
doen?

  Wat bereik ik ermee?
Je gaat daardoor besef-
fen dat je ook bij 
‘moet-activiteiten’ 
een keuze hebt, en 
dat er vaak een on-
derliggende behoefte 
of waarde speelt, 
of een intrin-
sieke motiva-
tie. Heb je het 
idee dat je het 
gras ‘moet’ 
maaien? Als je 
onderzoekt 
waarom, reali-
seer je je wellicht 
dat je het gras wilt 
maaien omdat je wilt 
voetballen in de tuin. 
Helpt dat om er 
 anders tegenaan te 
kijken?  
Als je echt geen in-
trinsieke motivatie 
voor een activiteit 
kunt ontdekken, 
lukt het dan om 
ermee te stop-
pen? Wat is 
daarvoor nodig?
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BRENG JE VAARDIGHEDEN IN KAART
Met de STAR-methode, een interviewtechniek uit de ar-
beids- en organisatiepsychologie, breng je je talenten en 
vaardigheden overzichtelijk in kaart. STAR staat voor 
Situatie, Taak, Actie en Resultaat. Door een vaardigheid 
in gedachten te nemen en de situatie eromheen heel pre-
cies te beschrijven, maak je helder op welke manier je 
een talent inzet en hoe dat uitpakt.
Neem een vaardigheid in gedachten die je laatst nog 
hebt kunnen inzetten op je werk, thuis of in je sociale 
leven. Komt er niets in je op, vraag dan een vriend of 
familielid: waar ben ik goed in?
Benoem de vaardigheid/het talent: 

Beschrijf nu:
De situatie: Wat gebeurde er? Wat was eraan vooraf-
gegaan? Wie waren erbij betrokken? 
De taak: Welke taak had je? Wat werd er precies van je 
verwacht? Wat wilde je zelf bereiken?
De actie die je ondernam: Wat heb je precies gedaan? 
Hoe heb je het aangepakt? Hoe reageerde je?
Het resultaat: Hoe is het afgelopen? Was je tevreden? 
Hoe reageerden anderen?
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BEDENK WELKE STEUN JE ONTVANGT
Wie dagelijks emotionele steun krijgt, heeft allerlei ge-
zondheidsvoordelen: een lagere hartslag, lagere bloed-
druk, minder cholesterol, betere immuunreacties, 
minder stressreacties. Steun beschermt je beter tegen 
het ontstaan van depressies en angststoornissen en ver-
groot je kans om langer te  leven. Houd eens een week 
lang bij wat voor steun je zelf krijgt als het gaat om:
Emotionele ondersteuning: anderen tonen genegen-
heid, luisteren naar je, vrolijken je op en geven je raad.

heid
Waardering: anderen vragen je om raad, om hulp, 
geven je complimenten, nemen je in vertrouwen.
Instrumentele ondersteuning: iemand brengt je er-
gens heen, leent iets aan je uit, geeft advies of hulp.
Gezelschap: iemand vraagt je aan iets mee te doen, 
belt je op, knoopt een gesprek aan, nodigt je uit.
Informatieve ondersteuning: anderen laten merken 
wat ze van je verwachten, leggen je uit waarom je iets 
niet goed deed, geven opbouwende kritiek.
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BESCHRIJF WAT ER ECHT TOE DOET
Deze schrijfoefening helpt je om te bedenken welke dingen 
een groter gevoel van zin aan je leven zouden kunnen 
geven. Laat elke vraag rustig op je inwerken en schrijf 
vervolgens op wat er in je opkomt.

  Wat zou je doen als je nog maar drie maanden zou 
 leven?
  Als je één ding kon meenemen naar een afgelegen 
plek, wat zou dat dan zijn?
  Als je al het geld had dat je ooit nodig zult hebben, 
hoe zou je je tijd dan doorbrengen?
  Van welk ding dat je nooit hebt gedaan, van welke 
stap die je nooit hebt gezet, zou je het meest spijt 
 hebben aan het eind van je leven?
  Als één wens in vervulling zou kunnen gaan van 
 hogerhand, welke zou dat dan zijn?
  Wat zou je willen dat er op je grafsteen staat?

Welke conclusie kun je uit je antwoorden trekken? 
Schrijf het op je hand, zet het in je telefoon met een 
melding, plak het op de koelkastdeur – voor een da-
gelijkse herinnering. //

Zingeving
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Regelmatig pauzeren is cruciaal om chronische stress te voorkomen. 
En rust doet nog veel meer: het maakt je productiever en creatiever. 
Let wel op: hóé je rust is van belang.
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L
essen voorbereiden, geven en nakijken, plus het 
zo goed mogelijk begeleiden van je leerlingen: dat 
zijn de kerntaken van een leerkracht, toch? Wie 
iets verder kijkt, ziet dat er veel meer op diens 

bordje ligt. Tienminutengesprekken, teamvergaderingen, 
studiedagen, avondvergaderingen, behandelplannen 
schrijven, maatwerk voor leerlingen die minder makkelijk 
meekomen, en dan nog alle administratieve rompslomp.
Daar komt bij dat veel leerkrachten vanuit bevlogenheid 
kiezen voor het vak: ze zijn uiterst betrokken, willen hun 
werk goed doen, en het welzijn van de leerlingen staat 
altijd voorop. Ook als dat een avondje doorwerken be-
tekent. Of twee. Of meer... Geen wonder dat veel leer-
krachten kampen met stressklachten.

NOOIT KLAAR
Het sleutelwoord om dit tegen te gaan is veel vaker 
even rust nemen. Hoe drukker het is, hoe meer pauzes. 
‘Mediteer twintig minuten per dag, behalve als je het te 
druk hebt. In dat geval: mediteer een uur,’ zo luidt een 
bekende boeddhistische wijsheid. Toch denken we 
meestal: ja hallo, voor rust heb ik nou juist géén tijd. Dus 
hoe drukker het is, hoe harder we gaan rennen. Uitrusten 
is vooral iets om te ‘verdienen’ als het werk klaar is, een 
luxe die we uitstellen tot wat minder drukke tijden. 
Het probleem is dat het werk eigenlijk nooit klaar is. 
Intussen wijst steeds meer onderzoek uit dat regelmatig 

en op tijd een adempauze nemen 
niet alleen prettiger is voor onszelf, 
maar ook maakt dat we juist meer 
voor elkaar krijgen. Van vijfminu-
tenpauzes tot sabbaticals: rust heeft 
grote invloed op je productiviteit én 
je gezondheid. Rust herstelt je aan-
dacht en motivatie, verbetert je 
prestaties, bevordert je creativiteit, 
maakt je efficiënter, is goed voor je 
geheugen en houdt je emotioneel 
stabiel. Doordat rust je stressgevoe-
lens verlaagt, dalen je bloeddruk en 
hartslag, en daarmee daalt de kans 
op chronische ontstekingsreacties 
die tot allerlei gezondheidsklachten 
kunnen leiden. Al die positieve ef-
fecten maken dat een burn-out, of 
de kans erop, afneemt.

BANDEN OPPOMPEN
‘We onderschatten hoe goed echte 
rust voor ons kan zijn,’ zegt de 
Amerikaanse wetenschapsauteur 
Alex Soojung-Kim Pang in zijn boek 
Rust in uitvoering. ‘We zien rust als 
het andere uiterste van werken en 
productief zijn. Erger nog, we zien 
het als de afwezigheid van werk, 
niet als iets dat op zichzelf staat en 
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zijn eigen kwaliteiten heeft.’ Maar 
rust en werk zijn geen tegengestel-
den, zegt Pang. Het zijn partners die 
elkaar aanvullen om zo tot de beste 
prestaties te komen. ‘De beste musici, 
Olympisch kampioenen, schrijvers, 
ontwerpers en andere bekende crea-
tievelingen wisselen dagelijks perio-
den van intens werk en concentratie 
af met lange pauzes.’
Want rust is helemaal niet zo inac-
tief. Terwijl we denken dat we lum-
melen, gebeuren er nuttige dingen in 
ons brein en ons lichaam. In de eer-
ste plaats vullen we onze reserves 
aan. De voorraad energie, motivatie 
en concentratie, waarmee we met een 
fris hoofd overal tegenaan kunnen, 
is niet onuitputtelijk. Het is een soort 
batterij die regelmatig moet worden 
opgeladen. Als we te lang achter 
elkaar druk bezig zijn, putten we 
die reserves uit. Dan gaan we fouten 

maken en gaat alles steeds langzamer. Het is als stug blij-
ven doorfietsen op platte banden. Door even rust te ne-
men pomp je die banden weer op.
En er gebeurt meer. Zodra we even niksen gaat een aan-
tal hersengebieden juist flink aan de slag. Deze gebieden 
samen, het default mode network oftewel standaardnet-
werk, zijn vooral betrokken bij het verwerken van nieu-
we gebeurtenissen en bij spontaan opkomende 
gedachten en associaties. ‘Het lijkt op een team van mil-
joenen intensief samenwerkende bibliothecarissen en ar-
chivarissen,’ zegt de Belgische neuropsychiater Theo 
Compernolle, die dat netwerk ons ‘archiverende brein’ 
noemt. ‘Zij bekijken alle nieuwe informatie, sorteren, 
schonen op, slaan op en brengen het in verband met 
wat er al is. Ze doorzoeken bovendien steeds het ar-
chief om te zien of er oudere informatie is die op dit 
moment belangrijk zou kunnen zijn. Ook zijn ze crea-
tief en komen met nieuwe, verrassende associaties.’ 
Dat merk je als je niet op een bepaalde naam kunt komen, 
of je het hoofd breekt over een probleem. Juist als je ge-
dachteloos onder de douche staat of een wandeling 
maakt, krijgen de archivarissen de ruimte en dan schiet 
de oplossing je vaak zomaar te binnen. Compernolle zegt 
dan ook: ‘Geregeld nietsdoen in de zin van denkpauzes, 
ontspanning, vrij zijn van taken en nergens mee bezig 
zijn, is van levensbelang voor je intellectuele productivi-
teit en creativiteit.’

WORD EEN SPRINTER
Een derde reden voor adempauzes is dat naarmate onze 
mentale reserves opraken, we steeds minder goed onze 

het werk is 
namelijk 
nooit klaar

Rust is geen 
luxe die je 

verdient als 
het werk 
klaar is;

Direct aan de slag met 
stress verminderen? 
Bekijk de tips van Theo 
Compernolle op Mind.You 
Zie pagina 48 voor de 
gratis inlogcode. 
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primaire reflexen kunnen beheersen. 
Daardoor trekken we overhaast 
conclusies, reageren we emotioneler 
en zijn we sneller afgeleid door 
nieuwe prikkels. Hoe vermoeider 
we raken, hoe meer die reflexen met 
ons aan de haal gaan en hoe minder 
we voor elkaar krijgen. 
Dat verklaart ook waarom over-
werken eigenlijk zinloos is. Com-
pernolle op basis van onderzoek: 
‘Duidelijk is dat hoe meer uren 
mensen in bepaalde landen maken, 
hoe lager hun productie per uur is, 
uitgedrukt in bruto binnenlands 
product.’ 
Het beste recept voor goede presta-
ties blijkt om perioden van intens 
werk af te wisselen met perioden 
van volledige ontspanning. Dus óf 
rusten, óf werken, maar niet het 
grijze middengebied waarin je 
steeds meer op je tandvlees loopt. 
Zoals de sportpsychologen Tony 
Schwartz en Jim Loehr het ver-
woorden in hun boek Altijd scherp: 
leef als een sprinter, niet als een ma-
rathonloper.
Tot slot is rust heel belangrijk voor 
ons stressmanagement, zegt hoog-
leraar Compernolle. ‘Er is niks mis 
met stress, zolang het maar “inter-
valstress” is, dus stress afgewisseld 
met herstelperioden. Anders wordt 
het chronisch, en dat is ziekmakend.’
 
WERKELIJK OPLADEN
Behalve het feit dát we rust moeten 
nemen, is belangrijk hóé we rusten. 
Stoppen met werken betekent niet 
automatisch ook opladen. De Duitse 
socioloog Sabine Sonnentag onder-
zocht hoe we werkelijk opknappen 
van vrije tijd en stelde vier factoren 
vast die daar structureel aan bijdra-
gen. Allereerst mentale afstand: je 
even helemaal niet bezighouden met 

ZO CREËER JE MEER RUST
 
Houd micropauzes. Het werkt al om even een frisse 
neus te halen, of je ogen te sluiten en te dagdromen. 
De meeste mensen hebben na elke 45 minuten wer-
ken 5 tot 10 minuten pauze nodig, en daarnaast een 
lunchpauze van 20 tot 25 minuten.
Doe af en toe even helemaal niets. Weersta de ver-
leiding om in je pauze snel een berichtje te schrijven, 
of je mail te checken in de trein, of tussen twee les-
uren door. Loze momenten zijn perfecte breinpauzes 
voor herstel en ontspanning.
Lever niet in op slaap. Slaapgebrek hakt in op onze 
aandacht en concentratie. En op onze emotionele sta-
biliteit, zoals geduld, gevoel voor nuancering en goed 
kunnen omgaan met tegenslag. Zet de wekker daar-
om ook ’s avonds, zodat je op tijd naar bed gaat.
Zeg vaker nee. Leer jezelf aan niet meteen enthousiast 
op iets in te gaan, maar zeg dat je erover nadenkt. 
Kies extra taken bewust wel of niet.
Vraag om hulp. Je hoeft niet alles alleen te doen. 
Vraag vaker collega’s om hulp, en als je die hebt, je 
partner.
Maak pauzes extra leuk. Doe geen klusjes, pleeg 
geen verplichte telefoontjes, maar kies iets wat je fijn 
vindt; je rust beter uit én het vergroot de kans dat je 
die pauze daadwerkelijk neemt.
Zet rusttijd in je agenda. Plan in drukke tijden be-
wust rusttijd in. Zet een kruis in je agenda of spreek 
met mensen af om samen iets ontspannends te doen, 
zodat je moeilijk kunt afzeggen.

Tips afkomstig van Theo Compernolle, auteur van Stress: vriend 

en vijand en Ontketen je brein, en co-auteur van Van brokkel-

brein naar focus (voor docenten).

wat je ‘moet’. Geen werkmail, niet tussendoor wat 
werkjes nakijken. Ten tweede is een gevoel van controle 
essentieel: hoe meer we zelf kunnen kiezen hoe we onze 
tijd, energie en aandacht besteden in onze vrije uren, 
des te meer we ervan opknappen. In de derde plaats 
zijn mastery experiences belangrijk: uitdagende activi-
teiten waarbij we iets nieuws leren, zoals een sport. De 
vierde factor is echt ontspannen: activiteiten doen die 
prettig én eenvoudig zijn. //
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zelf-zorg
Minicursus

Juist in tijden waarin de druk hoog is schrappen we selfcare als eerste van het 
lijstje. Check of je wel aardig genoeg voor jezelf bent.
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J
aja, die goede voornemens. 
Dit schooljaar zou je echt 
elke lunchpauze even naar 
buiten gaan – en nu zit je 

 alwéér achter je bureau snel een 
 boterham te eten. Je had je heilig 
voorgenomen twee keer per week te 
gaan sporten; maar er is zoveel te 
doen dat je zelfs één keer per week 
amper redt. Herkenbaar? Herken-
baar. Het is de eeuwige spagaat: juist 
in de perioden dat we extra goed 
voor onszelf moeten zorgen schiet 
dat erbij in. Want het werk en al die 
klussen in huis krijgen voorrang. 
Toch zouden we niet op zelfzorg 
moeten beknibbelen. Want wie zich-
zelf tekortdoet, krijgt dat vroeg of 
laat terug. In de vorm van hoofdpijn, 
stijve schouders, een snerthumeur, 
dikke dijen, slechte nachtrust. En als 
het maar lang genoeg duurt: over-
vermoeidheid, overspannenheid en 
nog erger.
Reden om goede zelfzorg hoog op de 
prioriteitenlijst te zetten. Want als je 
uitgerust, ontspannen en fit bent, 
functioneer je stukken beter. Je krijgt 
je werk en andere taken sneller af, 
en daardoor is er meer tijd om dat 
boek te lezen, te gaan hardlopen of 
in bad te liggen. En dat is nou eens 
een vicieuze cirkel waar je wél in 
wilt zitten. 

TEGENZIN WERKT NIET
Een bekende valkuil bij zelfzorg is 
dat het gaat voelen als een verplich-
ting. Een van de vele dingen op de 
to-dolijst. Vier op de tien volwasse-
nen, zo blijkt uit onderzoek door 
het Sociaal en Cultureel Planbureau, 
zeggen zich ook in hun vrije tijd 
weleens gejaagd te voelen. En als 

voor jezelf zorgen bijdraagt aan dat 
gejaagde gevoel, slaat het de plank 
natuurlijk mis. Het is niet de bedoe-
ling dat een boek lezen aanvoelt als 
huiswerk. Als je liever een film kijkt 
of een beetje rommelt op je compu-
ter is dat natuurlijk ook prima. 
Vooral bewegen is voor heel wat 
mensen verbonden met plichtsgevoel. 
In een studie onder tweehonderd 
vrouwen met een Fitbit – zo’n arm-
bandje dat bijhoudt hoeveel je be-
weegt – zei bijna 80 procent druk te 
ervaren om elke dag de gestelde 
doelen te halen. Bijna 60 procent 
voelde zich ‘gecontroleerd’ door het 
bandje en bijna 40 procent zag de 
Fitbit zelfs als haar vijand. Dat je 
even een drempel over moet, is niet 
zo gek. Vrijwel iedereen heeft wel-
eens met frisse tegenzin een yoga-
matje uitgerold of is mopperend 
door de regen naar de sportschool 
gefietst. Maar blijf je die tegenzin 
houden, dan is het beter om voor een 
andere bewegingsvorm te kiezen. 
We hebben beweging namelijk hard 
nodig, ook voor ons mentale wel-
zijn. Uit onderzoek door de univer-
siteiten van Yale en Oxford onder 
1,2 miljoen Amerikanen bleek dat 
niet-sporters zich 53 dagen per jaar 
ongelukkig voelen en sporters 35 
dagen – een stevig verschil. 
Het goede nieuws is: je hoeft niet 

per se te gaan hardlopen, spinnen of 
bootcampen. Juist alledaagse bewe-
gingen, zoals regelmatig even op-
staan, een rondje wandelen of de 
hond uitlaten, de trap nemen, een 
stukje fietsen, tuinieren, zelfs stof-
zuigen zetten veel zoden aan de dijk. 
Wie zorgt voor een hoog non-exer-
cise activity thermogenesis (NEAT), 
oftewel energieverbruik bij sponta-
ne beweging, kan die zumba-les dus 
best zonder schuldgevoel overslaan.
 
ZES PIJLERS VAN ZELFZORG
Wanneer zorg je goed voor jezelf? 
De Amerikaanse psycholoog, onder-
zoeker en selfcare-expert Catherine 
Cook-Cottone onderscheidt zes be-
langrijke pijlers. Fysieke zelfzorg; een 
ondersteunend netwerk; zelfbewust-
zijn; zelfcompassie en betekenisge-
ving; ontspanning; en een goede 
balans en structuur. Uit onderzoek 
door Cook-Cottone bleek dat het 
voor onze mentale en fysieke gezond-
heid nodig is wekelijks aandacht te 
besteden aan elk van deze zes onder-
delen. 
Concreet betekent dat: gezond eten 
en voldoende bewegen, dat laatste 
zo’n tweeënhalf uur per week.  

Lekker werken, 
meer tijd over-
houden: in die 

vicieuze cirkel wil 
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Voldoende mensen om je heen ver-
zamelen die naar je luisteren, je aan-
moedigen en steunen. Je vaker wel 
dan niet op een kalme manier bewust 
zijn van jezelf, je lichaam en je ge-
voelens, en daarnaar handelen. 
 Proberen mild voor jezelf te zijn en 
ervaren dat wat je doet betekenisvol 
is. Regelmatig ruimte maken voor 
ontspanning, bijvoorbeeld met een 
game, film of boek, door iets crea-
tiefs te doen, of uitgebreid te koken. 
Je woon- en werkomgeving zo in-
richten dat je je er prettig voelt, en 
je to-dolijst haalbaar houden.

ÉÉN KEER MIS IS GEEN DRAMA
Natuurlijk is het geen ramp als je de 
snackbar af en toe met een bezoek 

verblijdt of vrienden en familie even 
wat minder ziet. Zolang je een of 
meer pijlers maar niet structureel 
verwaarloost. Een goede tip komt van 
de Amerikaanse gedragsdeskundige 
James Clear, die zichzelf bij de les 
houdt met de simpele regel: zwicht 
nooit twee keer. Als je meer wilt be-
wegen is één keer de lunchwande-
ling missen geen drama. Eén keer 
een chocoladereep eten als je wat 
kilo’s wilt afvallen ook niet. Maar 
dat twee keer achter elkaar doen, is 
het begin van een nieuwe, ineffectieve 
gewoonte. 
Onderzoeker Cook-Cottone ont-
wikkelde de test op de volgende pa-
gina’s, die je helpt vast te stellen of 
alle zes vormen van zelfzorg genoeg 

in je leven aan bod komen. Op de 
pagina’s daarna staan tips waarmee je 
elke pijler zo nodig kunt verstevigen. 
Simpele manieren om goed voor je-
zelf te zorgen, en vooral: routines 
die je zo kunt kiezen dat ze bij jou 
persoonlijk passen. 

BABYSTAPJES
Wil je een pijler meer aandacht ge-
ven, dan hoef je het roer heus niet 
radicaal om te gooien. 
Juist kleine aanpassingen brengen 
grote veranderingen teweeg, zegt 
Clear, die onderzoek deed naar de 
effectiefste aanpak van gedragsver-
andering. Babystapjes die vol te 
houden zijn zetten veel meer zoden 
aan de dijk dan zevenmijlssprongen. 
Neem je niet voor om een marathon 
te gaan lopen als je nog nooit de vijf 
kilometer hebt aangetikt; probeer 
eerst of wandelen iets voor je is. 
 Begin geen veganistisch leven als je 
daar bij voorbaat tegenop ziet; zoek 
eerst een paar makkelijke, vegetari-
sche snel-klaar-recepten. Lukt het 
niet een nieuwe gewoonte aan te 
 leren, maak dan je stappen kleiner. 
Gaat het goed, doe er dan gerust 
een schepje bovenop. //

Bronnen o.a.: A. Priestley, Fewer hours, 

same pay. NZ company’s four-day work-

week trial a success, Women’s Agenda, 

2018 / S.R. Chekroud e.a., Association 

between physical exercise and mental 

health in 1.2 million individuals in the USA 

2011-2015, The Lancet Psychiatry, 2018 / 

C. Lieberman, How self-care became so 

much work, Harvard Business Review, 2018

Sla om voor de  
zelfzorgtest en tips

SK
C
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Ontdek of je genoeg aandacht besteedt aan je fysieke en 
mentale behoeften: hoe goed luister je naar de signalen 
van je lichaam en je hoofd? Aan welke van de zes soorten 
zelfzorg besteed je genoeg aandacht, en op welk gebied 
mag je nog wel iets aardiger voor jezelf zijn? 

 
genoeg voor jezelf?

SK
C
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1  Ik zorgde ervoor dat ik de balans hield tussen wat anderen van me willen en wat ikzelf  
belangrijk vind  1   2   3   4   5

2 Ik had minstens 30 tot 60 minuten lichaamsbeweging  1   2   3   4   5
3   Ik had het gevoel dat er iemand voor me zou zijn wanneer ik van streek zou raken,  

zoals een vriend(in) of coach  1   2   3   4   5
4   Ik herinnerde mezelf eraan dat sommige dingen in het leven nu eenmaal mislukken en  

dat andere meer moeite kosten  1   2   3   4   5
5   Ik deed iets creatiefs om te ontspannen (zoals tekenen, muziek maken, zingen)  1   2   3   4   5
6   Ik nam de tijd voor mijn maaltijden en tussendoortjes  1   2   3   4   5
7   Ik volgde een sport- of dansles of een andere geplande fysieke activiteit  1   2   3   4   5
8   Ik was me op een kalme manier bewust van mijn gevoelens  1   2   3   4   5
9   Ik zorgde dat ik mijn werkplek en mijn huis op orde had, zodat ik goed mijn werk en  

huishoudelijke taken kon doen  1   2   3   4   5
10   Ik bracht tijd door met mensen die goed voor me zijn: mensen die me steunen,  

aanmoedigen en in me geloven  1   2   3   4   5
11   Ik voelde me gesteund door de mensen in mijn leven  1   2   3   4   5
12   Ik deed iets intellectueels ter ontspanning (zoals een boek lezen of iets schrijven)  1   2   3   4   5
13   Ik stond mezelf toe om mijn gevoelens te ervaren (bijvoorbeeld om te huilen)  1   2   3   4   5
14   Ik zorgde ervoor dat mijn woonomgeving comfortabel en naar mijn zin was  1   2   3   4   5
15   Ik praatte op een aanmoedigende en troostende manier tegen mezelf  

(ik zei bijvoorbeeld: ‘Wat ik doe is waardevol en heeft zin’)  1   2   3   4   5
16   Ik koos zorgvuldig door welke gedachten en gevoelens ik mijn gedrag zou laten leiden  1   2   3   4   5
17   Ik deed dingen waarbij ik zat in plaats van te sporten (zoals tv-kijken, computeren)  1   2   3   4   5
18   Ik deed iets samen met anderen om me te ontspannen  1   2   3   4   5
19   Ik was me op een kalme manier bewust van mijn gedachten  1   2   3   4   5
20   Ik plande mijn beweging voor die dag  1   2   3   4   5
21   Ik keek bewust naar mooie dingen ter ontspanning (zoals kunst, een film, de natuur)  1   2   3   4   5
22   Ik hield tijd vrij om bij mensen te zijn die belangrijk voor me zijn  1   2   3   4   5
23   Ik dronk minstens zes glazen water per dag  1   2   3   4   5
24   Ik at gevarieerd en voedzaam  1   2   3   4   5
25   Ik keek op een milde manier naar mijn uitdagingen en problemen  1   2   3   4   5
26   Ik zorgde ervoor dat mijn schema haalbaar was  1   2   3   4   5
27   Ik was me op een kalme manier bewust van mijn lichaam  1   2   3   4   5
28   Ik ervoer zingeving of een hoger doel op het gebied van werk, studie of school  1   2   3   4   5
29   Ik rook bewust fijne geuren ter ontspanning (bijvoorbeeld lotions, de natuur, kaarsen, wierook)  1   2   3   4   5
30   Ik had er vertrouwen in dat de mensen in mijn leven mijn keuze zouden respecteren  

als ik nee zou zeggen  1   2   3   4   5
31   Ik luisterde ergens naar om me te ontspannen (zoals muziek, een podcast, de radio of  

geluiden uit de natuur)  1   2   3   4   5
32   Ik ervoer zingeving of een hoger doel in mijn privéleven  1   2   3   4   5
33   Ik beoefende yoga, tai chi of een andere mind-body-practice  1   2   3   4   5

Tel nu alle punten bij elkaar op. Mijn totaalscore:

Geef bij de volgende uitspraken aan in hoeverre ze de afgelopen 
zeven dagen van toepassing waren.
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Hoe hoger je score, des te bewuster je je bent van 
de signalen van lichaam en hoofd. Ook geef je daar 
meer gehoor aan. Dat is heel belangrijk voor je fysieke 
en mentale gezondheid. Daardoor hol je jezelf minder 
snel voorbij en dat verkleint weer de kans op bijvoor-
beeld oververmoeidheid, overspannenheid, verslavin-
gen en een ongezond lichaamsbeeld. Mensen die 
zelfcompassie hebben, zin geving ervaren, structuur en 
balans in hun leven hebben en voldoende ontspan-
nen, hebben een lager risico op burn-out, zo blijkt uit 
onderzoek. 
Scoor je laag of lager dan je zou willen? Je bent je 
daar nu bewust van, dat is een goed begin. Bedenk 
vervolgens hoe je beter voor jezelf kunt zorgen. Uit 
onderzoek blijkt dat concrete ‘als-dan-plannen’ hel-
pen om doelen te behalen. Zeg dus niet ‘ik moet va-
ker sporten’, maar ‘elke maandag en donderdag ga ik 
na mijn werk direct door naar de sportschool’. Plan 
júíst afspraken met vrienden als je weet dat je daarvan 
oplaadt maar geneigd bent in de kluizenaarsmodus te 
schieten in drukke of sombere tijden. Een klassieker 
die ook goed werkt: sta stil bij hoe je voor een vriend, 
partner of familielid zou zorgen, en vertaal dat naar je-
zelf. 

Mijn scores op de zes pijlers van 
zelfzorg: 
Op welk gebied zou je wel wat zorg-
zamer voor jezelf kunnen zijn, en wat 
doe je al heel goed? Tel bij elke pij-
ler de punten bij elkaar op en deel 
de uitkomst door het aangegeven 
getal. Op de volgende pagina’s vind 
je adviezen bij ieder onderdeel.

Goed voor je lichaam zorgen
Uitspraak 2 + 6 + 7 + 17  
+ 20 + 23 + 24 + 33 : 8

Mijn score: 
 
Relaties hebben met mensen die 
er voor je zijn en je steunen
Uitspraak 3 + 10 + 11 + 22 + 30 : 5

Mijn score: 
 
Je bewust zijn van wat er in je 
omgaat en daarnaar handelen
Uitspraak 8 + 16 + 19 + 27 : 4

Mijn score: 

Een gevoel van zelfcompassie en 
zingeving hebben
Uitspraak 4 + 13 + 15  
+ 25 + 28 + 32 : 6

Mijn score: 
 
Ontspanning
Uitspraak 5 + 12 +  
18 + 21 + 29 + 31 : 6

Mijn score: 
 
Structuur en balans hebben
Uitspraak 1 + 9 + 14 + 26 : 4

Mijn score: 
 

119 punten of meer: hoge score
82-118 punten: gemiddelde score
81 punten of minder: lage score

Dit is een gerandomiseerde en vertaalde versie 

van de Mindful Self-Care Scale (MSCS), ont-

wikkeld door Catherine Cook-Cottone, psy-

choloog aan de universiteit van Buffalo, VS.

Beter voor 
jezelf zorgen? 
Kijk voor tips en tools  
op Mind.You. Zie 
pagina 48 voor 
meer informatie.
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Welke soorten zelfzorg zou je wel wat kunnen 
versterken? Simpele maar effectieve adviezen 
voor elke van de zes pijlers. Kies wat het best 
bij je past voor je persoonlijke zelfzorg-recept.

Zelfzorg 
in 6 smaken
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1WEES LIEF VOOR JE 
LICHAAM

Chocolade, een glas wijn, een patatje 
met: lekkere beloningen die je hebt 
‘verdiend’ met al dat harde werken, 
of een calorierijke troost na een pit-
tige dag. Toch ben je aardiger voor 
jezelf wanneer je het op een gezon-
dere manier aanpakt.

  Bedenk vijf ‘gezonde’ beloningen 
die voor jou goed werken. Een lek-
kere kop koffie, even Wordfeuden, 
muziek luisteren of juist muziek 
maken, even gamen of YouTuben, 
bellen met een goede vriend of 
vriendin, dansen, een stuk lezen in 
een fijn tijdschrift of boek, dollen 
met de hond… Schrijf ze op en 
gebruik ze om jezelf ermee te be-
lonen wanneer je het nodig hebt. 
  Door regelmatig even te bewegen ga 
je je vanzelf beter voelen en wordt 
het verlangen naar een ongezonde 
beloning minder. Wen jezelf eraan 
om gedurende de dag steeds even in 
beweging te komen. Bijvoorbeeld:

•  Op één been staan terwijl je koffie, 
thee of water voor jezelf inschenkt.

•  Je buik- en bilspieren aanspannen 
terwijl je werkt of op de bank 
hangt.

•  Ronddraaiende bewegingen maken 
met je voeten.

•  Als je bukt om iets te pakken, met-
een drie squats maken (door je 
knieën buigen met je bovenlichaam 
zo veel mogelijk rechtop).

•  Gaan staan en je helemaal uitstrek-
ken: op je tenen en met je vingers 
richting het plafond. 

•  Vervolgens met je bovenlichaam 
naar links en rechts buigen.

•  Tussen het werken door je armen 
buigen en strekken.

•  Je schouders richting je oren op-
trekken en weer naar beneden laten 
vallen.

•  Tussen tussen de middag een 
blokje om gaab, ook als het re-
gent, en ook al is het maar één 
blokje.

2 VOED JE RELATIES
Sociale contacten helpen je te 

ontspannen en zijn een buffer tegen 
de gevolgen van stress. 
Denk aan iemand die belangrijk 
voor je is en verzin iets om de band 
met hem of haar te versterken.

  Aan deze persoon denk ik: …
  Dit ga ik doen om de relatie te 
versterken (bijvoorbeeld even bel-
len of een berichtje sturen, samen 
iets leuks doen, bloemen of iets 
anders voor diegene kopen): …

3 VOEL BEWUSTER
Ons lichaam geeft veel informatie 

over hoe we eraan toe zijn, maar 
vaak negeren we die signalen. Een 
paar manieren om beter naar je 
 lichaam te luisteren:

  Een bodyscan helpt je te observeren 
hoe het met je gaat. Probeer er elke 
dag twee keer vijf minuten voor 
uit te trekken. Geen tijd voor, denk 
je? Het kan ook in de bus, de trein, 
op de wc. Sluit je ogen, adem rustig 
en gelijkmatig vanuit je onderbuik 
en scan je lijf van je hoofd tot je 

tenen. Ontspan je kaken. Als er 
gedachten opkomen, laat ze dan 
rustig voorbijgaan. Visualiseer dat 
je nekspieren losser worden. Ont-
span je schouders, laat ze rustig 
naar beneden hangen. Focus op je 
bovenarmen, ellebogen, onderar-
men, polsen en handen, helemaal 
tot aan je vingertoppen. Zo ga je je 
hele lichaam af, tot aan je tenen.

  Of houd een spanningsdagboekje 
bij: probeer geregeld te voelen waar 
je in je lichaam spanning ervaart, 
doe dat op verschillende momenten 
van de dag en schrijf het op. Wat 
valt je op? Ben je in de ochtend 
meer of minder ontspannen dan 
in de avond, voel je ’s avonds op 
andere plekken spanning dan ’s 
ochtends?

  Heb je een stressmoment, dan helpt 
het om je puur op je ademhaling 
te concentreren. Als je de adem-
haling dieper en trager maakt, en 
vooral als je de uitademing ver-
lengt, daalt niet alleen je hartslag, 
maar ook je bloeddruk. Op die 
manier kalmeert je zenuwstelsel. 
Dat doe je zo:

•  Ga rechtop zitten of staan. 
•  Adem in vier tellen in via je neus. 

Let erop dat de lucht goed diep je 
buik in gaat, je buik zet dus uit.

•  Houd je adem vier tellen vast.
•  Adem in zes tellen uit via je mond.
•  Houd twee tellen pauze.
•  Herhaal dit een paar minuten 

lang, liefst vijf.

 
Pak je agenda 

en schrap 

verplichting
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4 VERGROOT JE 
ZELFCOMPASSIE

Ben je wel heel streng voor jezelf? 
Heb je last van zo’n innerlijk stem-
metje dat steeds kritiek op je heeft? 
Deze tips helpen om die innerlijke cri-
ticus een toontje lager te laten zingen.

  Koop een mooi elastisch bandje, 
of neem een gewoon elastiekje, en 
doe dat steeds om de andere pols 
als je iets lelijks over jezelf denkt. 
Zo word je je meer bewust van niet-
helpende gedachten over jezelf.
  Bedenk wat je tegen jezelf zegt op 
zo’n kritisch moment. (Bijvoor-
beeld: ‘Sufferd, je hebt weer een 
fout gemaakt’; ‘Je ziet er niet uit 
zo.’) Hoe kun je deze zinnen her-

formuleren om aardiger en begrip-
voller tegen jezelf te zijn? Als je 
inspiratie nodig hebt, bedenk dan 
wat je tegen een vriend of vrien-
din in dezelfde situatie zou zeg-
gen. (‘Iedereen maakt fouten, zo 
erg is het niet’; ‘Misschien kun je 
beter iets aantrekken waar je je 
lekker in voelt.’)

  Schepje erbovenop? Dit is een 
mooie oefening van de Amerikaan-
se zelfcompassie-expert Kristin 
Neff: denk aan een eigenschap van 
jezelf die je niet fijn vindt, of een 
situatie waarin je niet goed hebt 
gehandeld. Schrijf op wat je zou 
zeggen tegen een goede vriend of 
vriendin die met hetzelfde zit.

5 NEEM MEER TIJD VOOR 
ONTSPANNING

Pak je agenda en schrap voor de ko-
mende week minimaal één verplich-
ting. Ga in plaats daarvan iets doen 
waar je blij van wordt: lees een boek, 
spreek af met een leuk iemand, ga 
op de bank liggen staren, kijk een 
fijne serie, et cetera.

  Dit ga ik schrappen: …
  In plaats daarvan ga ik dit doen: …

6 PLAN JE STRUCTUUR  
EN BALANS

Een gezonde balans tussen werk en 
privé begint met een goede planning. 
Overzicht hebben van wat er allemaal 
gedaan moet worden geeft rust. En 
als je ontdekt dat het te veel is, kun 
je tijdig schrappen en schuiven.

  Maak op werkdagen elke ochtend 
een to-dolijstje voor die dag. Maak 
per klus een tijdsinschatting en ver-
dubbel die, want we overschatten 
onszelf schromelijk.

  Iets volbracht? Kies een van de 
beloningen bij punt 1. 

  In drukke perioden is het verlei-
delijk om maar door te gaan. Dat 
voorkom je met de pomodoro-
techniek, bedacht door de Italiaan 
Francesco Cirillo. Je deelt de 
werkdag op in blokken van 25 
minuten. Cirillo timede ze met 
een kookwekker in de vorm van 
een tomaat (‘pomodoro’). Na elk 
blok doe je 5 minuten iets heel 
anders, en na vier ‘pomodoro’s’ 
neem je een pauze van 15-30 
 minuten. Tijd om je eens lekker 
uit te rekken of een ommetje te 
maken. //
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Die ene leraar
Iemand die zag wie je was. Die in je geloofde. Die je hielp te worden 
wie je nu bent. Vier succesvolle oud-leerlingen over de meester of juf 
die het verschil maakte.
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KINDERBOEKENSCHRIJVER MANON SIKKEL  MANON SIKKEL (56): 

‘Hij was niet de 

wel voor mij’

‘Meester Grobbink was het hoofd van 
de school en de leraar van groep 8, 
destijds de zesde klas. Hij was een 
leraar van de oude stempel, rookte 

vijf pakjes sigaretten per dag – in de klas – en ik zat 
vooraan! Hij sloeg de kinderen. Maar alleen de jongens. 
Als je iets fout deed zwaaide hij soms met zijn hand 
voor je gezicht en zei: “Je bent laf, laf, laf en nog eens 
laf.’ Ik heb nog steeds contact met klasgenoten uit die 
tijd en weet dat vooral de jongens echt een beetje door 
hem getraumatiseerd zijn. Maar mijn ervaring met hem 
is een positieve. Meester Grobbink had oog voor mijn 
leergierigheid. Hij gaf me extra rekenwerk en leerde 
me over trapeziums en parallellogrammen. Dat vond 
ik geweldig, ook omdat ik moeilijke woorden leerde 
die niemand kende. En hij liet me elke week toneel-
stukken schrijven, die we dan opvoerden in de hal.
Ik was een jonge leerling en had eerder een klas over-
geslagen, maar omdat je in die tijd niet op je tiende 
naar de middelbare school kon, bleef ik nog een jaar 
extra in die laatste klas. Twee jaar Grobbink dus, het 
zal anderen als een nachtmerrie in de oren klinken. 
Maar voor mij was hij goed, hij geloofde in me. Toen 
ik samen met mijn vriendin als enige naar het gymna-
sium ging, schreef hij in mijn rapport: “Je hebt voor 
het allermoeilijkste gekozen, maak het waar.”

Grobbink is een perfecte naam voor in een kinderboek. 
Daarom gebruikte ik zijn naam jaren later in Geheim 
agent oma. De grote goudroof. Achterin schreef ik iets 
over hem. De leraar die niet de beste leraar van de we-
reld was, maar wel voor mij. Daarna kreeg ik van 
wildvreemde mensen e-mails. Mensen die zijn naam 
herkenden en ook bij hem in de klas hadden gezeten. 
Ze vertelden dat hij ook tien jaar later nog steeds 
rookte en de jongens sloeg. Verschrikkelijk. Maar toch, 
ik heb heel veel geweldige leerkrachten gehad, lieve 
juffen, toffe meesters, maar van Grobbink heb ik het 
meest geleerd. Het was niet zozeer leuk, maar ik liet mijn 
hersens kraken. Dat gaf veel voldoening. Als een leer-
kracht je ziet en verder helpt, maakt dat het verschil.’

Journalist en kinderboekenschrijver 

 Manon Sikkel groeide op in Hilversum en 

ging daar naar de Titus Brandsmaschool. 

Ze schreef talloze, veelal bekroonde kin-

derboeken. Drie jaar lang was ze Kinder-

boekenambassadeur. Ze werkt aan haar 

nieuwe boek De beste meester van de 

hele wereld, in een serie voor kinderen die nog niet van lezen 

houden. 
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‘Voor elk kind is het belangrijk om te 
merken dat iemand hem of haar ziet.  
Ik heb een geweldige moeder die dat 
deed en me van jongs af aan veel zelf-

vertrouwen gaf. Soms waren er wat kleine aanpassin-
gen nodig, maar zij liet me zien dat als ik wilde, ik met 
alles kon meedoen. Door haar leerde ik me te richten 
op wat ik wel kon, welke mogelijkheden ik allemaal 
had, en was ik ambitieus. Dat bracht me veel.  
Ook op school had ik het geluk een juf te treffen die 
dat deed. Dat was in groep 6. Juf Annette, of, zoals 
ik haar vaak noemde, “je van het”, had de instelling 
van “Als jij denkt dat het kan, gaan we het doen.”  
Zo benaderde ze alle leerlingen, en dat had zo’n groot 
effect. 
Ze keek heel goed naar wie je was en wat je kon.  
Dat stimuleert je om het ook waar te maken. Onze 
school had verticale klassen, waardoor je makkelijk in 
je eigen tempo kon werken en soms extra werkjes kon 
doen. Juf Annette wist precies waar je aan toe was en 
of je misschien wat extra’s nodig had. Doordat ik haar 
vertrouwen in mij voelde, deed ik extra mijn best.
Ze was ook de allerliefste juf die er was. Soms hielp ze 
me stilletjes achter de schermen. Met gym was het 
soms ingewikkeld voor mij om met alles mee te doen, 
maar nu kreeg ik van de gymdocent kleine hulpmid-

TOPATLEET MARLOU VAN RHIJNMARLOU VAN RHIJN (30):

mezelf’

delen waardoor dat prima ging. Later begreep ik dat 
juf Annette daarvoor had gezorgd.
Net als mijn moeder hielp juf Annette me om in mezelf 
te geloven. Ook toen ik niet meer bij haar in de klas zat, 
bleef ze oog voor me houden. Ik scoorde bijvoorbeeld 
lager dan gewoonlijk op mijn bepalende Cito-toets. 
Zij wist heel goed wat mijn niveau was en maakte 
zich er hard voor dat ik een hoger advies kreeg.
In 2018 heb ik de Marlou van Rhijn Foundation op-
gericht. Geïnspireerd door hoe mijn moeder en juf 
 Annette het deden, help ik nu zelf kinderen om samen 
lekker te sporten en optimaal mee te draaien in de 
maatschappij.’
 
Topatleet en meervoudig paralympisch 

kampioen Marlou van Rhijn (30) groeide 

op in Monnickendam en ging daar naar 

een Jenaplanschool. De ‘Blade Babe’ is 

gespecialiseerd in de 100, 200 en 400 

meter sprint. Naast haar atletiekcarrière 

studeerde ze economie. Met haar stich-

ting zet ze zich in voor een gelijke behandeling van, en gelijke 

kansen voor, gehandicapte kinderen.  

Zie ook: marlouvanrhijn.nl/foundation
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‘Op de Vrije School heb je vanaf groep 3 
zes jaar lang dezelfde leraar. Dat is bij-
zonder, je groeit met elkaar mee. Maar 
je moet het wel treffen; als het niet klikt, 

is zes jaar best lang. Met mijn leraar, Eric Beumer, 
had ik het echt getroffen. Wat een toffe man was dat. 
Vrijeschoolonderwijs is gericht op het individu en de 
ontmoeting. Er is veel persoonlijke aandacht. Eric 
Beumer maakte dat zeker waar. Ik herinner me dat ik 
moeite had met begrijpend lezen. Hij nam de tijd om 
me daar extra bij te helpen, niet één keer maar regel-
matig. Dan vroeg hij na een tijdje weer eens: “Hoe 
gaat het nu?”
We hadden een tijdje een invaller, mevrouw Lotman, 
ook een bijzondere juf. Zij kon zo mooi vertellen, over 
mythen en sagen, ik hing aan haar lippen. Ze stimu-
leerde mijn verbeelding op een manier die me altijd is 
bijgebleven. Maar niemand kon tippen aan Eric Beumer. 
Hij was betrokken, stond niet alleen stil bij wat je 
deed, maar ook bij wie je was. Toen ik een jaar of tien 
was gingen we met de klas een toneelstuk opvoeren. 
Iedereen mocht een rol kiezen. Samen met een vriend-
je wilde ik de boef zijn. Beumer nam me apart en zei: 
“Ik wil niet dat jij de slechterik speelt. Want dat be-
vestigt dan weer zo dat Marokkanen boeven zijn.”  
Ik was daar boos over, begreep het niet. Pas veel later 

realiseerde ik me dat hij ook toen het beste met me 
voor had.
Hij nam ons kinderen serieus. Als iemand vervelend 
deed of bijvoorbeeld een ander kind pestte, dan werd 
dat in de groep besproken en werd samen naar een 
oplossing gezocht. Als ik me misdroeg, bijvoorbeeld 
bij handwerken, en eruit werd gestuurd, dan zei hij 
streng: “De juf is er ook nog, ze doet haar best jou 
wat te leren.” Het werkte. Van Eric Beumer heb ik ge-
leerd de persoon te scheiden van dat wat hij doet. Ik 
hoef niet met iedereen vrienden te zijn, maar ik kan 
wel met iedereen samenwerken.’
 
Nizar El Manouzi (25) groeide op in Rot-

terdam en deed de basisschool op de 

Vrije School in Prinsenland. Hij is acteur, 

onder meer in de serie Mocro Maffia en 

de film Catacombe, en presenteert Het 

Klokhuis. Daarnaast studeert hij genees-

kunde, filosofie, gezondheidsbeleid en 

media. Ook maakt hij een documentaire en organiseert hij 

rondreizen door Marokko. 

ACTEUR EN PRESENTATOR NIZAR EL MANOUZINIZAR EL MANOUZI (25):

‘Hij wilde niet dat 

speelde’
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‘In Strijensas, het dorpje onder de rook van 
Rotterdam waar ik een deel van mijn jeugd 
doorbracht, was één lagere school met maar 
twee klassen. Kinderen in de eerste, tweede en 

derde klas zaten samen, net als die uit de vierde, vijfde 
en zesde. Toen ik een jaar of zeven was en onze leraar 
wegging, selecteerde het hoofd van de school drie kan-
didaten die hem konden opvolgen en mochten de kin-
deren meebeslissen wie het werd. De keus was snel 
gemaakt. Los van zijn grappige naam had meneer 
Piessens een postduif bij zich. We analyseerden zijn 
veren, maakten een briefje voor onder het ringetje aan 
zijn poot en lieten hem los.
In de zomervakantie deed meester Pies ontwikkelings-
werk in Tanzania. Van dat land hadden wij nog nooit 
gehoord. Na die vakantie hadden we zes weken lang 
het thema Tanzania. We leerden over specifieke mu-
ziekinstrumenten, verschillende stammen, de taal en 
de situatie in het land. Zonder dat we het merkten 
kwam elk schoolvak aan bod, en veel meer dan dat. 
Aan het eind van die zes weken kookten we met de 
klas Tanzaniaans, op butagasjes buiten, en inclusief 
mango’s – toen ook nog heel exotisch – die hij via een 
vader met een marktkraam had weten te bemachtigen. 
Het jaar daarna deed hij hetzelfde over China.
Zodra het mooi weer was gingen we met meester Pies 

LERARES EN COLUMNIST MEREL VAN VROONHOVENMEREL VAN VROONHOVEN (53):

leerde hij ons 
rekenen’

naar buiten. In de moestuin leerden we rekenen, in de 
Biesbosch zochten we planten en bloemen die we te-
rug op school ontleedden. Hij gebruikte de wereld als 
leslokaal. Dat is minder makkelijk dan het klinkt, dat 
realiseer ik me pas goed nu ik zelf lesgeef. De Buiten-
school waar ik werk, heeft hoge ramen, als je ze opent 
zit je buiten. Het gebouw ligt midden in een bos. De 
natuur geeft zoveel, van troost tot inspiratie. Maar 
hoe je alles wat je daar ziet en vindt vertaalt naar wat 
kinderen moeten weten en leren, dat is nog een hele 
uitdaging. Door het veel te doen, veel naar anderen te 
kijken en heel veel te oefenen, probeer ik het me eigen 
te maken. Meester Piessens is daarin nog steeds mijn 
grote voorbeeld.’

Merel van Vroonhoven (53) ging in 

 Strijensas naar de lagere school. Ze was 

bestuursvoorzitter van de Autoriteit 

 Financiële Markten (AFM) en bestuurder 

bij Nationale Nederlanden en de NS. In 

2019 verruilde ze het bedrijfsleven voor de 

pabo en sinds 2021 is ze lerares speciaal 

onderwijs. Haar ervaringen beschrijft ze in het boek De stap. 

Hoe mijn weg naar de top me naar het klas lokaal bracht en in 

haar Volkskrant-column.  
Zie ook: merelvanvroonhoven.nl
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Een bemoeizieke collega, een overbezorgde ouder, een pietluttige 
conciërge… sommige mensen roepen opvallend veel  irritatie bij je 
op. Verrassing: waarschijnlijk hebben ze eigenschappen waar je 
zelf wel iets meer van kunt gebruiken. Leer van je ergernissen.

E
rger je je aan die collega die 
zich overal mee bemoeit? Of 
is het juist die ene moeder 
die je regelmatig na een 

schooldag opwacht om weer even 
over haar dochter te praten? Je bent 
niet de enige. Iedereen kent minstens 
één persoon die hij of zij ergerlijk 
vindt, blijkt uit onderzoek door het 
Amerikaanse Elmhurst College. Ge-
middeld kennen we vier irritante 
mensen in onze omgeving, van wie 
meestal één familielid en drie niet-
familieleden. Vrouwen blijken zich 
net iets vaker aan andere mensen te 
ergeren dan mannen. En de types 
aan wie we ons ergeren verschillen 
per persoon. De een vindt het prima 
als zijn collega altijd de beslissingen 
neemt, terwijl de ander dat als bazig 
en dominant ervaart. 
Het interessante van onze irritaties 
is dat ze ons veel over onszelf ver-
tellen en dat we daarvan kunnen 
 leren, zegt de Nederlandse manage-
mentcoach Daniel Ofman. Degene 
aan wie je je ergert, stelt hij, heeft 
vaak eigenschappen waar je zelf 
juist wel iets meer van zou kunnen 
gebruiken. Wanneer je daar meer 
 inzicht in krijgt ga je automatisch 

soepeler om met je irritaties. Dat is, 
kort samengevat, de filosofie achter 
Ofmans bekende en veelvuldig door 
coaches gebruikte ‘kernkwadranten-
methode’.  

ANDERE KANT  
VAN DE MEDAILLE
Zijn methode gaat uit van vier kwa-
dranten, kwarten van een cirkel. 
Het eerste kwadrant bevat je kern-
kwaliteiten: je talenten en sterke 
punten, die je van nature hebt.  
‘Dat zijn eigenschappen waarin je 
opvallend uitblinkt,’ zegt Ofman. 
‘Aangeboren kwaliteiten die je zó 
makkelijk afgaan dat je denkt dat 
iedereen ze heeft. Er bestaan hon-
derden kernkwaliteiten, van daad-
kracht, humor en empathie tot 
zorgvuldigheid en zorgzaamheid.’ 
Het tweede kwadrant bevat je val-
kuilen: de schaduwzijden van je 
kernkwaliteiten als je erin door-
schiet – noem het de andere kant 
van dezelfde medaille. Zelfstandig-
heid en autonomie bijvoorbeeld ma-
ken dat je veel zelf voor elkaar 
krijgt en bij jezelf blijft, maar kun-
nen er ook toe leiden dat je je van 
het team afzondert en jezelf isoleert. 
‘Zo’n valkuil of zwakte hoort on-
losmakelijk bij die bepaalde kwali-
teit; je hebt het maar te accepteren,’ 
zegt Ofman.
Maar je kunt ook voorkomen dat je 

in die valkuil stapt. Daarmee zijn 
we bij het derde kwadrant, dat je 
uitdagingen bevat. In dit geval bij-
voorbeeld: hoe kun je beter leren 
samenwerken? In het vierde kwa-
drant vind je je ‘allergieën’: eigen-
schappen van anderen die wrevel bij 
je wekken. Dat zijn vaak hun kern-
kwaliteiten die haaks staan op die 
van jou. Om even terug te keren 
naar die collega die zich overal mee 
bemoeit: hij of zij staat bij anderen 
misschien juist bekend als betrok-
ken en behulpzaam. In jouw percep-
tie zijn het irritante eigenschappen. 
En door die allergie schiet je al snel 
in je valkuil: je trekt je terug. 

ALLERGIE ALS SPIEGEL
Kortom, de kernkwadranten- 
methode is een gedragsmodel dat 
inzicht geeft in waar je kracht ligt, 
maar ook in wat je belemmert om 
optimaal te functioneren. Je kunt 
met het model aan de slag gaan 
door je kernkwaliteiten in kaart te 
brengen en te onderzoeken wat bij-
behorende valkuilen, uitdagingen en 
allergieën zijn. Maar je kunt ook die 
allergieën als uitgangspunt nemen. 
Vind je bijvoorbeeld je duocollega 
ergerlijk afwachtend en passief? 
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LEREN VAN JE ERGERNISSEN: 
ZO PAK JE HET AAN 

In 4 stappen maak je je persoonlijke kernkwadrant: je 
krijgt je irritaties, kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen 
boven tafel.
Stap 1: Mijn allergie
Ik erger me vaak aan… (bijvoorbeeld dominante collega’s)
Stap 2: Mijn kernkwaliteit
Dat wil zeggen dat ik … ben (bijvoorbeeld zelfstandig en 
autonoom)
Stap 3: Mijn valkuil
De doorgeschoten vorm van mijn kwaliteit is… (bijvoor-
beeld te weinig samenwerken en niet om hulp vragen)
Stap 4: Mijn uitdaging
Ik ga leren om… (bijvoorbeeld anderen meer te betrek-
ken bij mijn werk en proces)

Wat spiegelt die allergie je dan 
voor? De kans is groot dat jij juist 
daadkrachtig en ondernemend bent. 
Een schaduwzijde van die kwalitei-
ten kan zijn dat je drammerig over-
komt, of weinig ruimte laat voor de 
ander. Dat zijn dan je valkuilen. En 
daaruit komen je uitdagingen voort: 
wacht eens wat langer af en geef je 
duo iets meer tijd om ideeën of op-
lossingen te bedenken. 
Zo maak je van de ander als het 
ware je leermeester, zegt Ofman. 
‘Wanneer je van jezelf weet dat je 
soms wat drammerig bent, kun je 
daar rekening mee houden, en je best 
doen om geduldiger te reageren. En 
misschien wórd je gaandeweg dan 
ook iets geduldiger. Andermans pas-
siviteit – de doorgeschoten vorm 
van geduld – zal dan niet meer zo’n 
rode vlag voor je zijn. En je bent 
zelf als mens ook meer in balans.’ 
Die houding leidt er dan weer toe 
dat je milder wordt in je oordeel 

over de ander, waardoor je collega 
je niet alleen minder irriteert, maar 
je bovendien meer oog krijgt voor 
zijn of haar kwaliteiten. Je ziet bij-
voorbeeld ineens dat hij of zij heel 
weloverwogen beslissingen neemt. 
‘Het is niet altijd makkelijk om an-
dermans kernkwaliteiten te zien, 
vooral als je er veel last van hebt,’ 
zegt Daniel Ofman daarover. ‘Maar 
realiseer je dat ze er altijd zijn.’ 

LIEFDEVOLLERE HOUDING
Volgens Ofman is op deze manier 
naar jezelf kijken een basis voor 
persoonlijke groei, en iets waarmee 

je een leven lang bezig kunt zijn. Je 
zult er allereerst meer door gaan re-
lativeren. ‘Je realiseert je dat mensen 
sterktes en zwaktes hebben, dat nie-
mand perfect is en dat dat ook hele-
maal niet hoeft. Mijn worsteling is 
toevallig een andere dan de jouwe, 
maar daarmee zijn wij niet beter of 
slechter dan de ander. Dat resulteert 
in meer respect voor diversiteit en 
in een liefdevollere houding naar 
anderen en jezelf.’  
Ten tweede leidt het ertoe dat je je-
zelf beter gaat accepteren. Je leert 
dat je valkuil verbonden is met je 
kwaliteit en dat ze niet zonder 
 elkaar kunnen bestaan. Dat aan-
vaarden van jezelf in al je onvol-
maaktheid maakt dat je ook 
anderen laat zijn wie ze zijn; dat 
gaat dan automatisch. In die zin is 
jezelf kennen en accepteren een van 
de grootste bijdragen die je aan de 
wereld kunt leveren, zegt Ofman. 
Die moeder die steeds op je wacht 
bijvoorbeeld, ergert je, want ja, je 
weet dat ze zich zorgen maakt over 
haar dochter, maar het is niet nodig 
en dat heb je al zo vaak uitgelegd! 
Op het moment dat je je ervan be-
wust wordt dat de ergernis vooral je 
eigen ongeduld blootlegt, en het dus 
je uitdaging is om wat geduldiger 
met deze moeder om te gaan, wordt 
ze ineens iemand die vooral met 
veel aandacht en toewijding naar 
haar kind kijkt, en daar af en toe in 

VIND JE DIE COLLEGA 
BEHULPZAAM OF JUIST 
BEMOEIZIEK? EN WAT 
ZEGT DAT OVER JEZELF?



PSYCHOLOGIE MAGAZINE // DE GELUKKIGE LEERKRACHT    65

INSTANT GEBRUIKS-INSTANT GEBRUIKS-
AANWIJZING VOOR  AANWIJZING VOOR  
7 IRRITANTE TYPES: 7 IRRITANTE TYPES: 
SLA OM SLA OM 

doorschiet: haar valkuil. Je irritatie 
maakt zo plaats voor compassie. Je 
ziet in haar niet langer die zeurpiet, 
maar iemand die het soms moeilijk 
heeft, net als iedereen.

ANGEL ERUIT
Je nooit meer ergeren, dat is natuur-
lijk een utopie. En dat belooft 
 Ofman ook niet met zijn aanpak. 
Maar je kunt wel leren om met een 
glimlach naar je irritatie te kijken, 
en daardoor haal je de angel eruit. 
‘Zelf ga ik ook nog geregeld uit de 
bocht,’ zegt hij. ‘Ik ken niemand die 
immuun is voor irritaties. Maar ik 
houd me vast aan wat een wijze le-
raar ooit zei: “Ik ben voortdurend 

in onbalans, maar ik herstel zo snel 
dat niemand het in de gaten heeft.” 
Dat is precies waar het om gaat: 
snel zien dat je allergie wordt ge-
triggerd. Het lukt me steeds beter 
om daar rustiger in te blijven en om 
niet reactief in mijn valkuil te schie-
ten. Ik laat de allergie er gewoon 
zijn, zonder me schuldig te voelen 
of eindeloos te gaan analyseren. En 
dat maakt van mij een steeds geluk-
kiger mens.’ // 

MEER WETEN? 
•  Daniel Ofman, Hé, ik daar…?! 

 Ontdek en ontwikkel je persoonlijke 
kernkwaliteiten met het kernkwadrant, 
Servire, € 25,99 

•  Daniel Ofman, Het kernkwadranten-
spel, met 128 kaarten en een speel-

bord, € 31,95, corequality.nl 

•  Bert van Dijk, Relaxed omgaan 
met lastige types, Thema, € 12,95; 

 Beïnvloed anderen, begin bij jezelf, 
Thema, € 24,95

Bronnen voor deze en de volgende 

pagina’s o.a.: C. Miller, Social allergens, 
Wiley Online Library, 2015 / M. Cun-

ningham e.a., Social allergens and the 
reactions that they produce (…), in:  

R. M. Kowalski, Aversive interpersonal 
behaviors, Plenum Press, 1997 / Cursus-

sen van trainer en auteur Bert van Dijk 

over omgaan met lastige types, zie ook 

bertvandijk.eu
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Wat je van ze kunt leren, en hoe je beter met ze kunt omgaan.en hoe je bj j, en hoe je beter met ze kunt omgo beter met ze kunt omgaae je bat je van ze kunt leren, en hoe je beter met ze kunt omgaan.hnnWat je van ze kunt leren, en hoe je beter met ze kunt ooWat je van ze kunt leren en hoe je beter met ze kunt omgjj gjje van ze kunt leren, en hoe je beter met ze kunt omgaaoe je bat je van ze kunt leren, en hoe je beter met ze kunt omgaan.hnnWat je van ze kunt leren, en hoe je beter met ze kunt oo gjj

Je allergie: Ja hoor, ook hier heeft hij verstand van. De 
betweter etaleert overal zijn kennis en staat weinig 
open voor de ideeën van anderen. 
Zijn kernkwaliteit(en): Stellig, kan anderen moeiteloos 
overtuigen.
Jouw kernkwaliteit(en): Bescheiden, realistisch, 
respectvol.
Je valkuil: Jezelf, je kennis en kunde afzwakken. 
Je uitdaging: Jezelf en alles waar je goed in bent meer 
en met zelfvertrouwen laten zien. 
Gebruiksaanwijzing: Gun hem het plezier om zijn 
kennis tentoon te spreiden, voeg je eigen ideeën eraan 
toe, of begin over iets anders. Ben jij juist de deskundige? 
Draag dan stevige argumenten aan en laat je horen.
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De fysiekegrensoverschrijder
Je allergie: Help, snel een stapje achteruit. De fysieke-
grensoverschrijder komt altijd net te dicht bij je staan, 
probeert je aan te raken, wil huggen of zoenen als er 
iets te vieren valt. 
Zijn kernkwaliteit(en): Spontaan, hartelijk en joviaal.
Jouw kernkwaliteit(en): Behoedzaam, sober, fijngevoelig.
Je valkuil(en): Te voorzichtig, afstandelijk of overge-
voelig zijn.
Je uitdaging(en): Spontaner of kameraadschappelijker 
reageren, en je gevoeligheid bewust een beetje opzijzetten. 
Gebruiksaanwijzing: Geef je grenzen aan op een sympa-
thieke maar duidelijke manier. Zeg vriendelijk dat je 
aanrakingen niet zo prettig vindt.

overschr
hteruit. De

dicht bi
of zoen

rensov
l een stapje a
omt altijd ne

en, wil hug

Je allergie: Hij zou toch ook helpen het lokaal schoon 
te maken? Blijkt hij al met vakantie! De onbetrouw-
bare collega doet beloften die hij niet nakomt, is vaak 
te laat en schuift klussen voor zich uit.
Zijn kernkwaliteit(en): Flexibel, spontaan en luchtig.
Jouw kernkwaliteit(en): Zorgvuldig, standvastig en 
betrouwbaar. 
Je valkuil: Onbuigzaam en rigide zijn.
Je uitdaging(en): Wat meer souplesse en meegaandheid 
ontwikkelen.
Gebruiksaanwijzing: Vraag eerst wat de reden is; zo 
vermijd je verkeerde conclusies. Vertel vervolgens wat 
het gevoelsmatig met je doet en welke gevolgen zijn 
gedrag voor je heeft.

Je allergie: ‘Doe dit nog even. Eind van de dag op mijn 
bureau!’ of: ‘Als je het efficiënter aanpakt, kun je eer-
der naar huis.’ De autoritaire baas spreekt vaak op 
een gebiedende en neerbuigende toon, ziet iedereen als 
concurrent, is ongeduldig en weinig empathisch.
Zijn kernkwaliteit(en): Doener, beslisser, eerlijk, recht 
voor zijn raap.
Jouw kernkwaliteit(en): Zelfstandig, onafhankelijk, 
fijngevoelig.
Je valkuil: Alles zelf willen doen.
Je uitdaging(en): Sneller in actie komen.
Gebruiksaanwijzing: Ga de strijd niet aan, die verlies 
je, en laat je gevoelens buiten beschouwing. Commu-
niceer in korte, directe zinnen, met een duidelijke 
boodschap. Zo snoer je hem of haar de mond.

De negatieveling
Je allergie: Wát een energieslurper. De negatieveling 
heeft altijd iets aan te merken, klaagt vaak en ziet 
overal beren op de weg.
Zijn kernkwaliteit(en): Kijkt ver vooruit, legt de lat 
hoog, heeft oog voor detail.
Jouw kernkwaliteit(en): Enthousiasme, optimisme en 
positiviteit.
Je valkuil: Gebrek aan realisme of nuance.
Je uitdaging(en): Een wat meer realistische of gezond-
kritische blik ontwikkelen.
Gebruiksaanwijzing: Vraag door: waarom ziet hij het 
zo negatief? Persoonlijke aandacht leidt vaak tot meer 
zachtheid. Blijft hij klagen, zeg dan wat zijn uitlatin-
gen met je doen en vraag hem wat positiever te zijn.

Je allergie: Al is het onderwerp het liefdesleven van de 
dodo, de narcistische prater draait het altijd zó dat het 
over hem gaat. 
Zijn kernkwaliteit(en): Enthousiast, gepassioneerd.
Jouw kernkwaliteit(en): Zorgzaam, voorkomend en 
verbindend.
Je valkuil: Anderen te veel ruimte geven en jezelf weg-
cijferen.
Je uitdaging(en): Leren meer ruimte in te nemen, het 
woord terug te pakken en jezelf wat meer op de voor-
grond te plaatsen.
Gebruiksaanwijzing: Bedenk dat dit type waarschijn-
lijk vaak overmand wordt door zijn eigen emoties en 
belevingen. Dan kun je op een relaxtere manier vragen 
om meer aandacht voor je eigen verhaal. Bij de extre-
me variant kun je het beste zo kort mogelijk antwoor-
den (‘Nou, da’s ook wat’) en je uit de voeten maken.

Je allergie: Daar heb je die klagende collega weer. Het 
gaat altijd over welke pech of ongeluk hij nu weer 
heeft gehad en hoe de wereld tegen hem is. 
Zijn kernkwaliteit(en): Lankmoedigheid, geduld en 
volhoudingsvermogen.
Jouw kernkwaliteit(en): Daadkracht, positiviteit.
Je valkuil: Ongeduld, onbegrip en te direct zijn.
Je uitdaging(en): Geduldiger en tactvoller te werk gaan. 
Gebruiksaanwijzing: Dit type heeft geleerd dat de 
slachtofferrol aandacht oplevert. Geef geen advies of 
praktische hulp, maar vooral erkenning. Bevestig hoe 
vervelend het is, en schakel dan over op een ander 
onderwerp.
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Die collega die werk naar je doorschuift vriendelijk bedanken 
en de klus teruggeven. Die vasthoudende ouder afkappen en 

aanraden een afspraak te  maken. Je zou het best willen, 
maar je durft niet? Goed nieuws: assertiviteit valt te leren. 

DURVEN  
ZEGGEN WAT JE  

DWARSZIT
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T
ijdens een teamvergadering 
zegt je duopartner dat ou-
ders vaak over je heen lo-
pen. Je bent onaangenaam 

verrast dat ze je in het bijzijn van het 
team onderuithaalt. Extra pijnlijk is 
dat ze wel een beetje gelijk heeft. Je 
hebt inderdaad soms het gevoel dat 
ouders je tijdens een tienminuten-
gesprek de baas zijn. En als ze je na 
een schooldag aanklampen, wuiven 
ze je vraag om eerst een afspraak te 
maken weg en gaan gewoon door. 
Je zou best tegen je duo willen zeg-
gen dat ze zoiets met jou moet be-
spreken. Je zou ook wat steviger 
willen staan tegenover al die goed-
gebekte ouders. En als je dan toch 
bezig bent: tegen je directeur zeggen 
dat je die extra taken er nu niet bij 
kunt hebben, in plaats van glim-
lachend ‘Is goed’ te antwoorden. 
Maar je wilt ook de sfeer goed 
 houden; je moet immers samen weer 
verder. 
Hoe kom je assertiever uit de hoek, 
zonder boos, afwijzend of inflexibel 
over te komen? En hoe zeg je wat je 
dwarszit en houd je toch de relatie 
goed? 
 
ASSERTIEVER WORDEN  
IS EEN PROCES
Veel mensen hebben moeite om aan 
te geven wat hun wensen zijn. Moeite 
met het trekken van grenzen en nee 
zeggen als ze iets niet willen. Uit angst 
de verkeerde toon aan te slaan of op 
onbegrip te stuiten bijten ze op hun 
tong en zeggen ze niets. De meeste 
mensen doen er alles aan om con-
flicten te voorkomen, ook als ze zich-
zelf daarmee tekortdoen. Ze willen 
de ander geen vervelend gevoel 
 geven en zelf willen ze niet worden 
afgewezen. 
Maar niet eerlijk zeggen wat je er-
gens van vindt, kost veel energie en 
geeft stress. En anderen weten niet 
goed wat ze aan je hebben: de kans 

op misverstanden en irritaties neemt 
toe. Het is dus voor iedereen beter 
wanneer je assertiever wordt. 
In het kort komt assertief zijn neer 
op vriendelijk maar duidelijk opko-
men voor jezelf, je eigen keuzes 
 maken, jezelf durven zijn en daarbij 
ook je kwetsbaarheid durven tonen, 
en conflicten niet uit de weg gaan. 
Iedereen kan assertiever worden, 
zegt psycholoog Marloes Abrahamse; 
het is gedrag, dus je kunt het aanle-
ren. ‘Wel kan het voor iemand die is 
opgevoed met het idee dat je mond 
opendoen brutaal is, moeilijker zijn 
dan voor iemand die meekreeg dat 
assertief zijn oké is,’ zegt ze. ‘Asser-
tiever worden is een proces dat bij 
jezelf en soms ook bij je omgeving 
tot spanning kan leiden. Maar het 

helpt je wel beter te zien wat je eigen 
behoeften zijn, terwijl je ook de 
 belangen van anderen niet uit het 
oog verliest. Je gaat je sterker, zelf-
bewuster en weerbaarder voelen én 
gedragen.’

ONGEMERKT OEFENEN 
Er zijn allerlei manieren om je asserti-
viteit te trainen. Begin bijvoorbeeld 
met jezelf uitdagen in alledaagse 
 situaties waarbij assertiviteit een rol 
speelt. Abrahamse geeft een paar 
voorbeelden: ‘Ga eens uitgebreid 
schoenen passen zonder iets te ko-
pen; bedank voordat je de winkel 
uitloopt, maar verontschuldig je 
niet. Of zeg op een vriendelijke 
 manier nee op een uitnodiging en 
laat er geen misverstand over bestaan 
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dat je er niet bij zult zijn. Koop iets 
wat gewogen moet worden en zorg 
dat je precies krijgt wat je gevraagd 
hebt; laat het eventueel opnieuw 
wegen. Bel een bedrijf dat jou een 
product heeft geleverd waar je niet 
helemaal tevreden over bent en zorg 
dat je krijgt wat je wél wilt.’ 
Het zijn ogenschijnlijk kleine stap-
jes en het betreft vaak mensen met 
wie je geen innige relatie hebt. 
Daardoor staat er minder op het 
spel. Juist door laagdrempelig te oe-
fenen ontwikkel je een assertievere 
houding. Abrahamse benadrukt dat 
het belangrijk is steeds eerlijk en 
 direct te zijn, en overbodige veront-
schuldigingen en al te veel uitleg te 
vermijden. ‘Als assertief zijn niet 
lukt, of het geeft je een onprettig ge-
voel, dan kun je er toch trots op zijn 
dat je het in elk geval hebt gepro-
beerd.’

GEBRUIK DE STOPKNOP
Een stapje verder is het toepassen 
van een assertievere houding tegen-
over mensen met wie je een nauwe-
re relatie hebt, bijvoorbeeld op het 
werk. Leer jezelf aan om niet met-
een te reageren als een collega of 
ouder iets vraagt. Abrahamse noemt 
dat ‘de stopknop indrukken’: ‘Met 
de stopknop neem je even de tijd 
om te voelen wat je écht wilt. Dat 
kan vrij letterlijk, door een stilte te 
laten vallen in een gesprek. Als de 
ander zegt: “Wat ben je stil” kun je 
antwoorden dat je er even over 
moet nadenken.’ 
Abrahamse geeft als tip om jezelf 
vervolgens drie vragen te stellen: 
Wat gebeurt hier? Wat vind ik hier-
van? Wat wil ik hiermee? Vraagt 
een collega je bijvoorbeeld of je wilt 
meehelpen met het organiseren van 
de sportdag, zet dan voor jezelf op 
een rijtje wat dat concreet inhoudt, 
hoeveel tijd het je kost, of het je leuk 
lijkt en je het erbij kunt doen, of wat 

misschien redenen zijn waarom dat 
niet mogelijk is. Bedenk ook of je 
meteen antwoord kunt geven of er 
misschien eerst over wilt nadenken.

BEDENKTIJD INBOUWEN
De kans is groot dat zo’n stilte nog-
al ongemakkelijk voelt. Maar juist 
dát leren verdragen is een essentieel 
onderdeel van assertiever worden, 
zegt Abrahamse. ‘Door daarmee te 
oefenen ben je steeds beter in staat 

om de spanning aan te kunnen die 
soms hoort bij een nee van jouw 
kant.’ 
Wil je op het moment zelf bedenk-
tijd inbouwen, dan kun je je even 
excuseren. Door koffie te halen of 
naar het toilet te gaan geef je jezelf 
de tijd om de situatie van een af-
standje te bekijken en de gevolgen 
op korte en lange termijn te over-
denken. Weegt de winst om nu maar 
ja te zeggen (geen conflict, een blije 
collega) op tegen de gevolgen op 
lange termijn (veel werkdruk voor 
jou, minder tijd voor je gezin)? Een 
optie is ook nog om deze vragen 
hardop te doorlopen; dan neem je de 
ander mee in het proces en zal hij of 
zij waarschijnlijk meer begrip hebben 
voor je uiteindelijke antwoord.

We voelen ons al snel schuldig 
 wanneer we een ander moeten te-
leurstellen. Als je weet dat een collega 
ook veel werk heeft liggen en het 
misschien thuis zwaar heeft, wil je 
natuurlijk graag bijspringen en de 
ander tegemoetkomen. En als je ziet 
dat ouders zich zorgen maken om 
hun kind, begrijp je best dat ze er 
graag met je over willen praten, ook 
als je dat gesprek al vaker hebt ge-
voerd. Maar zeker in een dienst-

verlenend beroep bestaat daarbij 
het gevaar dat je steeds weer iets 
geeft of iets doet wat eigenlijk voor 
jezelf te veel is. 
Om assertiever te worden helpt het 
volgens Abrahamse om jezelf ervan 
te doordringen dat je ‘assertieve 
rechten’ hebt. ‘Zoals het recht om je 
mening te uiten, vragen te stellen, 
uit te leggen hoe jij je voelt, je eigen 
beslissingen te nemen, nee te zeggen, 
van gedachten te veranderen en fou-
ten te maken. Kies er drie die je 
aanspreken en schrijf ze ergens op 
als geheugensteun.’ Want als je je ei-
gen bordje te vol laat worden, ver-
groot je de kans op stress en zelfs 
een burn-out. En daar is niemand 
mee geholpen. Om te beginnen jij-
zelf niet. //

Zeg niet meteen ja, maar druk 
de ‘stopknop’ in en voel eerst 
wat je echt wilt
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Er zijn verrassend veel manieren om krachtig maar vriendelijk nee te 
zeggen. De Amerikaanse socioloog Christine Carter van de universiteit 

van Berkeley zette er een heel stel op een rij. Deze tien komen bij 
 uitstek van pas in het onderwijs.

10 manieren  
om vriendelijk 



PSYCHOLOGIE MAGAZINE // DE GELUKKIGE LEERKRACHT   73

FO
TO

: E
R

IC
 V

A
N

 D
E

N
 E

LS
E

N



74    PSYCHOLOGIE MAGAZINE // DE GELUKKIGE LEERKRACHT

Tegen een ouder na school

‘Goed dat je aankaart  

vakantie twee dagen 
eerder van school zou 

Tegen een enthousiaste collega

helpen met het schrijven 
van de musical, maar ik 
zal nadenken over hoe ik 

 

Tegen het teamuitje dat een heel weekend beslaat

avond, want overdag wil 
ik met mijn gezin 

Tegen een ouder na school

‘Goed dat je aankaart dat 

Tegen een ouder tijdens een tienminutengesprek

er ook van overtuigd dat 
een hoger advies haar 

zelfvertrouwen onderuit-

Tegen je duo die vraagt of je twee woensdagen 
per maand extra kunt werken 

en zou daarvoor eerder 
minder dan meer willen 

Tegen je leidinggevende

compliment dat je mij 
vraagt, maar ik doe naast 

helemaal geen extra 

Tegen een ouder na school

‘Goed dat je aankaart dat 

maken we een afspraak 

Tegen je collega’s

Wil je direct assertiever 
 leren zijn? 
Kijk op pagina 48 voor  
de gratis inlog en ga naar 
Mind.You
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