
een effectieve interventie voor welzijn en ontmoeting

AandachtAmbassadeurs in het MBO
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‘AAndAchtjes’ 
stiMuleren 
echt cOntAct
 

“ Hoe gaat het nu écht met jou?”, 
is een gekke en moeilijke 
vraag om te stellen. Toch geeft 
het geven van Aandacht mij 
een goed gevoel. Maar hoe 
doe ik dat? Ik heb mezelf dat 
nooit echt afgevraagd, wie ik 
aandacht geef. Na de lessen 
met AandachtAmbassadeurs 
ben ik veel bewuster hoe ik 
met mensen omga, hoe ik mijn 
aandacht kan geven. 

“ Op school kende ik 
eigenlijk nog maar 
acht leerlingen dus ik 
miste wel het contact. 
Het geven van aandacht 
brengt mensen dichter 
bij elkaar, dus ik heb 
mijn sociale netwerk 
op school zo kunnen 
uitbreiden.”

“ ik zie de Aandachtjes 
als spel, maar ook om 
mensen dichter bij 
me te houden in deze 
moeilijke tijd. dat gun 
ik iedereen wel!”

Wat betekent Aandacht voor mij? Zo’n tien 
jaar geleden deed ik jarenlang onderzoek 
naar de kansen van jongeren. Waarom de 
één wel een plek op de arbeidsmarkt vond 
en de ander niet. Ook in dat onderzoek 
keken we vooral naar wat jongeren zelf 
kunnen doen. Welke persoonlijkheidsken-
merken ze kunnen inzetten, hoe ze proactief 
kunnen zijn, hun netwerk kunnen inzetten. 
Maar steeds meer dacht ik: hoe zelfredzaam 
en individualistisch moeten we mensen 
maken? Voor een baan moet je natuurlijk zelf 
moeite doen, maar moet ik al mijn levens-
geluk in mijn eentje najagen? Of kunnen we 
het woord samen-leving weer iets letterlijker 
nemen?

Zelf probeerde ik dat door mijn oma’s zo 
af en toe op te bellen en te vragen hoe 
het gaat. Dat gaf hen altijd wel even een 
korte oppepper. Maar een half jaar geleden, 

middenin de Coronacrisis, sprak ik één van 
de studenten van ROC Friese Poort en toen 
viel het kwartje. Zij vertelde dat nog maar 
zelden iemand aan haar vraagt hoe het écht 
met haar gaat, omdat je alleen nog maar 
naar 20 digitale gezichten in Teams kijkt. 
Tegelijk realiseerde ik me dat de hoe-gaat-
het-vraag niet genoeg is. “Tja, ik ben gewoon 
eenzaam, ik maak niks mee, ik lig de hele dag 
in bed”. Lekker dan, dan is een belrondje van 
de docent niet voldoende.

Het gaat hier dus niet zomaar om een lesje 
Aandacht in het curriculum of een extra 
vraag van de docent. Nee, het gaat erom 
hoe we in een informeel gebied, in de 
samen-leving met elkaar omgaan. Elkaar met 
aandacht ontmoeten. En daar maak ik me 
wel zorgen om. 

Daarom bedachten we iets om elkaar meer 
aandacht te geven met de introductie van 
de AandachtAmbassadeurs. Hiermee hopen 
we een bijdrage te leveren aan de Aandacht 
voor elkaar. 

— Pieter Baay

Op zOek nAAr  
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Gebrek aan contact heeft een negatieve 
invloed op het welzijn en de identiteitsont-
wikkeling, dus verschillende onderzoekers 
doen een oproep om jongeren andere 
kansen tot ontplooiing te geven.3 

Studenten hebben manieren nodig om hun 
levensverhaal te maken, in contexten hun 
sociale rollen (kind, vriend, student, etc.) te 
ontwikkelen en zich ook als persoon(lijkheid) 
te vormen. Mede dankzij de NPO-middelen 
proberen scholen leerachterstanden weg 
te werken, maar hebben we geen grotere 
leefachterstand opgelopen? Is er wel 
aandacht voor mensen? Gewoon, even 
uitwisselen hoe het met iemand gaat en dat 
er dan iemand écht luistert. Niet vanuit een 
onderwijsdoel, maar vanuit onze behoefte 

aan contact. Onderwijsprofessionals ervaren 
beperkingen in het contact en studenten 
voelen zich onvoldoende gezien. We zoeken, 
kortom, naar manieren om ook in deze tijd 
persoonlijke aandacht te geven en krijgen.

Hoe zorg je als school in deze tijd dat je 
aandacht voor elkaar en voor de studenten 
houdt? Hoe komen we van (kleine) initia-
tieven tot een beweging van aandacht en 
ontmoetingen? In deze publicatie schetsen 
we een serie activiteiten die scholen kunnen 
ondernemen inclusief eerste ervaringen van 
studenten en medewerkers.

MA tscHAp-
pelijke zOrgen:  
periOde vAn 
eenzA Mheid  
en stilstAnd 

er zijn grote maatschappelijke zorgen hoe corona 

(maatregelen) onze mogelijkheden tot ontmoeting 

en verbinding beperken. studenten ervaren 

eenzaamheid en stilstand, waarmee het emo- 

tioneel welzijn onder druk staat. uit een verza-

meling onderzoeken blijkt dat veel jongeren zich 

tijdens de corona-periode vaker alleen voelen, 

meer depressief zijn, sneller een burn-out hebben 

en zich minder verbonden voelen met school.1  

een kwart van de mbo-studenten binnen het 

onderzoeksproject YOuth got talent kampt met 

sociale problemen en/of eenzaamheid.2 
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hoe werkt Aandacht?

Aandacht geven is wederkerig. Door aandacht 
te geven, krijg je aandacht. Het geeft je een 
gevoel van zin en betekenis. In het moment 
van aandacht zijn we gelijkwaardig. In de korte 
werkvormen die onze Aandachtjes zijn, doen 
mensen een appèl op elkaar. Niet door vooral 
te focussen op hoe het met de ander gaat, 
maar door samen iets te ondernemen.  
Daarin is wel een initiatiefnemer, maar al 
tijdens de ontmoeting ontstaat het gevoel dat 
je er beiden ‘rijker’ van wordt. Elkaar tot goed 
gezelschap zijn, ongeacht functie (student, 
docent, manager). 

Aandacht is gericht op ieders gevoel 
van welzijn en heeft geen therapeutisch 
karakter. We richten ons ‘met aandacht’ op 
de ontmoeting en het contact en zijn daarbij 
zeker niet elkaars hulpverlener. Waar nodig 
kennen scholen de weg naar professionele 
hulp. De focus ligt niet op de problematische 
kant, met zorgen om eenzaamheid en welzijn. 
Onze intentie is om positieve verbindingen 
te stimuleren en om motiverende energie bij 
elkaar aan te boren. Op die manier is er ook 
aandacht voor hoe het met iemand gaat. 

iets. Als we dat niet doen, dan hebben 

     “zweverig?  

we met elkaar een heel schraal leven.”

  iemand bedanken of een compliment 

geven is toch een vrij normaal menselijk 

de tijd neMen OM ergens 

Bij stil te stAAn 

luisteren en dOOrvrAgen

wAt Mensen zeggen

diepgAng geven AAn een relAtie

het tOelAten vAn dAt wAt Anders is

nieuwsgierigheid

stil zijn en luisteren eerlijkheid

een rustMOMent

eerlijkheid zOrgzAAMheid

gelijkwAArdigheid

elkAAr OntMOeten

persOOnlijk wederkerigheid

“AAndAcht is…”

hOe werkt  
(een  
AMBAssAdeur  
voor) 
A ndAcht? 

de AandachtAmbassadeurs zijn gestart in 

coronatijd omdat we hunkeren naar contact. 

we doen dat vanuit het besef dat ontmoeting, 

verbinding en solidariteit onze samenleving ook 

na het corona-tijdperk goed zal doen. voor we 

concrete werkvormen uitwerken, beschrijven we 

hoe we denken dat Aandacht werkt.
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“Aandacht wil niet zeggen dat het 

zijn, maar aandacht besteden aan de

soms een heel leuk gesprek
de inhoud van je koelkast geeft

over waar je mee bezig bent. 

altijd diepzinnig of moeilijk moet 

hoe werkt een  

AandachtAmbassadeur?

Met studenten en professionals ontwikkelen 
we allerlei variaties op Aandacht die passen 
bij de eigen context. Creatieve maakprocessen 
spelen hierin een belangrijke rol. We activeren 
de aandacht voor elkaar in vele vormen. 1-op-1 
of in groepjes, luchtig of existentieel, gericht 
op verleden of toekomst, Corona-gerelateerd 
of algemeen, denkend of al doende, bellend of 
wandelend. Acties werken via pay-it-forward. 
Als iemand je heeft benaderd, word je aange-
moedigd om met handvatten weer twee anderen 
te benaderen en zo de golf van aandacht te 
verbreden. 

Acties hebben – tijdens of erna – een element 
van ‘verslaglegging’. Vanuit een vooraf bepaalde 
focus maak je (samen) iets of beantwoord je 
(samen) enkele vragen, al dan niet via story-
telling. We verzamelen daarmee verhalen, 
beelden of acties, die anderen weer kunnen 
activeren. 

De website www.aandachtje.nl is een verza-
melplek van verhalen, ervaringen, avonturen 
en inzichten, gevoed door foto’s, interviews en 
andere maaksels. Zo maken we ons Verhaal of 
Beeld van Aandacht rond Coronatijd. 

Elke student of medewerker kan een Aandacht-
Ambassadeur zijn. Naast het gebruik van 
Aandachtjes, kunnen AandachtAmbassa-
deurs stimuleren om in de school een grotere 
beweging te maken. De concrete vormen uit het 
volgende hoofdstuk kunnen daarbij helpen.

schrijven is een vOrM

vAn AAndAcht geven.

AAndAcht geven OM AAndAcht 
vAn jezelf Af te leiden.

AAndAcht gAAt niet vAnzelf.

het is nOdig eerst AAndAcht 
vOOr jezelf te heBBen 

vOOrdAt je het AAn een 
Ander kunt geven.

hOe druk je het heBt, BepAAlt 
hOeveel AAndAcht je kunt geven. 

de engelse vertAling vAn 
AAndAcht is AttentiOn,  
een Attentie. AAndAcht  

kun je zien Als gift.

Mindfullness: Met een
BepAAlde hOuding
ergens AAndAcht

AAn geven.

AAndAcht Op/viA sOciAle
MediA kun je zien Als ‘ArM’

 en dwAngmAtig controleer-
 BAAr in het AAntAl likes.

“AAndAcht werkt zo…”

10

http://www.aandachtje.nl
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A ndAcht

13
Benieuwd naar meer Aandachtjes en ervaringen van anderen? 
lees het op www.aandachtje.nl/aandachtjes

“het zijn allemaal ontzettend leuke 
opdrachten, omdat er meteen een 
concrete opdracht bij zit. dus niet 
alleen opschrijven, maar ook dat 
je meteen actie onderneemt.”

—  zoë papaikonomou, onderzoeksjournalist en podcaster  
op het gebied van diversiteit en inclusie

vier 
cOncrete 
vOrMen 

AAndAchtjes 

Met onze Aandachtjes stimuleren we je om 
aandacht door te geven. je ontdekt op verrassende 
manieren hoe het met iemand gaat. ze variëren van 
serieuze gespreksvragen tot uitdagende challenges 
om samen te doen. Aandachtjes zijn te gebruiken 
tijdens lessen, stages, vergaderingen en in de vrije 
tijd. zowel voor studenten als medewerkers.
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“Bij Solidair Friesland 
begeleid ik iemand hier 
in de Nederlandse samen-
leving. Mijn maatje 
vindt de kaartjes heel 
interessant. Hij snapt 
niet alles omdat zijn 
Nederlands nog niet 100 
procent is, maar hij 
heeft er altijd wel zin 
in als we ermee bezig 
gaan en daar komt ook 
altijd iets moois uit.”

—  valando stamatouli, studente rOc friese poort
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3.  wil je in gesprek met elkaar? 

heb je de waaier in je handen? 
kies dan de rode Aandachtjes.

4.  wil je samen met iemand iets doen of maken voor een ander?

heb je de waaier in je handen? 
kies dan de oranje Aandachtjes.

hup,  
de kOffer in!

we gaan op vakantie

 
Beschrijf 3 dingen die je ziet of hoort. 

zo raak je je bewust van je omgeving. 
waarvan wil je geen afscheid nemen als je  
op vakantie gaat, en gaat mee je koffer in?

jOuw 
fAvOriete  

nuMMer
instrumenten voor  

nieuwe muziek

 
stuur mij een favoriet nummer uit  
je spotify-lijst. ik luister en vraag:  
welke herinnering heb je hierbij?  

daarna draaien we dit om.

in het 
zOnnetje 

zetten
 

verrassing door een  
moment van aandacht

laten we deze week iets maken van betekenis 
voor een ander. 

we kunnen voor iemand:
  een boodschap schrijven en opsturen
  een cadeautje maken en langsbrengen 
  een korte video inspreken en doorsturen 

Best 
lekker

 
een feestelijke maaltijd

laten we een bijzondere, feestelijke maaltijd 
organiseren. we maken bewust ruimte voor 
elkaars verhalen. 

  wie nodigen we uit? 
  wat gaan we met elkaar eten?

Aandac
ht

je

Aand
ac

h
tj

e

Aandachtje

Aandachtje

1.  wil je iets maken om aandacht te geven aan een ander? 

heb je de waaier in je handen?  
kies dan de roze Aandachtjes. 

2.  wil je met iemand anders iets gaan doen? 

heb je de waaier in je handen?  
kies dan de gele Aandachtjes.

Op AvOntuur  
in jOuw 

OMgeving
Als radioreporter door de buurt

laten we samen een stukje van onze  
buurt ontdekken. ik vertel waar ik start en  
als razende radioreporter zeg ik wat ik zie 
terwijl ik loop.  
jij doet hetzelfde vanaf een andere plek.

de spOrtieve  
uitdAging

Aandacht voor een (goed) doel

 
ik daag je uit voor jezelf een sportief doel te 
stellen. ik zet daar mijn eigen sportieve doel 
tegenover. 
we maken een afspraak hierover met elkaar: 

  hoe helpen we elkaar ons doel te halen?

verBeeld  
je netwerk

Belangrijke mensen verbinden

 
sociale netwerken zijn belangrijk voor het 
vinden van je stage of werk. Maar ook voor ons 
geluk.  
 
laten we ons netwerk met familie, vrienden, 
kennissen, collega’s en anderen verbeelden 
in een stamboom. wie krijgt er een belangrijk 
plekje? verbeeld jij iets voor mij, dan deel ik 
mijn netwerk ook graag met jou.

cOrOnA  
press phOtO

Aandacht vragen

 
laten we op internet de meest indrukwek-
kende foto van het afgelopen jaar zoeken.  
 
wat zegt deze foto jou? wat is het verhaal 
achter de foto? waar willen wij aandacht voor 
vragen?

Aandachtje

Aandachtje

A
andachtje

Aandachtje

de waaier biedt verschillende mogelijkheden:
h

 3
.1
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5.

reflectie op persoonlijk 

profiel, met mogelijke 

koppeling met 21ste-eeuwse 

vaardigheden

6.

in aanraking komen met  

nieuwe mensen en de  

andersheid van anderen

7.

Betrokkenheid voor 

vervolgacties (individueel 

en in de school)

8.

groepsvorming

9.

een verhaal of beeld  

maken om te delen

“ ik heb nieuwe 
mensen leren 
kennen. Mensen  
die verschillend 
maar ook hetzelfde 
als ik zijn.”

“ ik had nog nooit 
met een trans-
gender gepraat. 
ik schrok wel 
om te horen hoe 
het voor hem op 
school en in het 
dorp is.”

“ de Aandachtjes werken 
echt! ik ga in de studen-
tenraad voorstellen om 
de Aandachtjes wekelijks 
tijdens studieloopbaan-
begeleiding (slB) te 
gebruiken.”

“ dit past heel goed 
passen bij mijn keuzevak 
persoonlijk profileren, 
ik ga met mijn docent 
bespreken hoe we daar 
ermee kunnen werken.”

“ ik zie dat de Aandachtjes 
studenten stimuleren 
om contact te leggen, 
maar het geeft mij met 
collega’s en vrienden 
óók nieuwe, verrassende 
gesprekken.”

h
 3

.2 dAgdeel Met studenten

andachtjes zijn korte werkvormen. soms wil je uitgebreider 
stilstaan bij aandacht. met de aandachtambassadeurs 
werken we bijvoorbeeld aan de volgende (leer)doelen:

“ Ik ben opgelucht, 
omdat ik merk dat 
ik niet de enige 
ben die het punt 
aandacht lastig 
vind.”

“ Door deze sessie 
realiseer ik me dat ik 
misschien wel teveel 
aandacht voor de 
ander heb en te weinig 
voor mezelf?! Ik zoek 
naar de verbinding 
daartussen…”

“ Ik heb ingezien  
wie ik meer 
aandacht kan 
geven. “

“ De Aandachtjes zijn 
heel leuk!  
Je kan het zien als 
spel, maar ook om 
mensen dichter bij 
je te houden in deze 
moeilijke tijd.” “ Ik heb mensen  

om mij heen vragen 
gesteld die ik dat 
anders nooit zou 
vragen.”

“ Met medestudenten 
en mensen uit mijn 
privéleven had ik 
gesprekken waar je 
anders niet op komt.”

1.

leren wat Aandacht is  

en belangrijk maakt

2.

Bewustwording dat/hoe 

zij aandacht geven aan 

anderen.  Ook bewust-

wording van aandacht die 

zij van anderen krijgen en 

dankbaarheid daarvoor.

3.

ervaren van een moment 

van aandacht geven

4.

Oefenen met andere 

manieren van aandacht 

geven
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Inhoud/ Werkvorm

Verschillende vormen:
-  De Aandacht-voorstelronde: Stel je voor door 

te vertellen waar je heel veel en heel weinig 
Aandacht voor hebt.

-  De schoenen-voorstelronde: Stel jezelf voor op 
basis van je schoenen, wat zeggen je schoenen 
over jou?

-  De ideale voorstelronde: Stel je voor zoals  
je degene die je graag zou willen zijn:  
Hoi, ik ben Tobias, ik ben architect en ik woon 
in Noorwegen

-  De attributen-voorstelronde: Stel je voor aan de 
hand van een vooraf meegenomen attribuut dat 
jou aan Aandacht doet denken.

 

Schrijf 3 – 5 namen op van mensen die je graag  
wat meer Aandacht wilt geven. Mag op school, 
stage, werk, familie, vrienden, elke naam is goed.
Bespreek in tweetallen wie en waarom.
Plenair geeft elk één voorbeeld die de ander 
noemde (vb: ik sprak met Tobias en hij noemde  
zijn oma, omdat zij nu alleen is).

 
Kies één van de namen en geef diegene direct  
aandacht. Bel het liefst even, dat is persoonlijk.  
Maar een appje of berichtje kan natuurlijk ook.
Kort plenair bespreken welke reacties opkomen  
én wat je tegen iemand zegt.

Korte inleiding op de Aandachtjes, met vier 
categorieën. Laat ze in duo’s overleggen om een 
Aandachtje te kiezen en deze uit te voeren. 
Een ronde gericht op iemand die ze eerder hadden 
opgeschreven; een ronde gericht op iemand die 
ze als duo bedenken. Wissel plenair ervaringen uit 
(liefst met gemaakte teksten, beelden, filmpjes)

BegeleIdIngs-tIps

tip: verschillende dimensies benadrukken. 
Bij de eerste optie bijvoorbeeld Aandacht 
voor personen, hobbies, activiteiten. Ook 
aandacht voor jezelf versus de ander.
Eventueel ingaan op wat het in de Corona-
tijd anders maakt.

Zie het onderdeel “Kunstenaar in de hoek” 
voor een mogelijkheid om iemand tijdens de 
bijeenkomst een observerende rol te geven, 
die daar aan het eind van de bijeenkomst 
iets met woorden of beelden over terug-
geeft.

 

tip: moedig aan om meer dan 1-2 namen 
op te schrijven. Zo komen ze net iets verder 
dan usual suspect. Aan wie kun je nog meer 
denken? Soms helpt uitwisseling in duo’s 
om meer namen op te schrijven. 

 
tip: creëer heel klein beetje competitieve 
sfeer. “wauw, die is al aan het bellen, dat 
klinkt gezellig” Als iemand aan het werk 
is, kan je dan een ander bellen? Of een 
origineel berichtje sturen?
Het kan dat er gaandeweg de bijeenkomst 
nog verrassende reacties binnenkomen bij 
studenten; geef daar podium voor, zodat de 
zin en energie toeneemt. Soms zeggen:  
‘ik moet je voor een schoolopdracht bellen’. 
Dat is oké. Mogelijk komt in plenair gesprek 
terug wat mensen tegen anderen zeggen.

 

onderdeel 

VOORSTEL-
RONDE
10 minuten 

AANDACHT 
VOOR WIE?
15 minuten 

AANDACHT  
GEVEN 
= DOEN
15 minuten 

AAN DE SLAG  
MET 
AANDACHTJES
45 minuten 

een dagdeel met studenten kan als volgt worden opgebouwd:
A ndAcht

19

“ het is belangrijk om als 
studenten in gesprek 
te gaan met elkaar. niet 
alleen oppervlakkig zoals 
‘hoe was je weekend?’ 
Maar ook vragen naar hoe 
de ander zich voelt en 
geïnteresseerd zijn in hoe 
het écht met iemand gaat. 
dit vraagt ook van onszelf 
dat we ons openstellen.”

 —  Anna jente, student
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Laat deelnemers even schrijven over hun 
gedachten. Een aantal volledige zinnen laten 
schrijven. Eventueel een tekening of beeld erbij. Of 
een quote uit een liedje of film. Misschien een titel 
geven aan het stukje. 
Aan elkaar presenteren.

Afhankelijk van groep en doel enkele opties:

1.  Persoonlijke stap vooruit: Wie en hoe ga je 
volgende week een Aandachtje geven? 

 Heb je buddy nodig?

2.  Verbreden in de school: bespreek hoe je verder 
kunt met het thema Aandacht. Heel concreet: 
als je een tweede et Aandachtjes krijgt, aan wie 
en hoe geef je die door? Of meer algemeen: 
Hoe kan je anderen betrekken om de golf 
verder te brengen?Hoe kan het terugkomen in 
de school, in het onderwijs (LOB / Burgerschap 
/ beroepsgericht), in het contact met studenten 
en medewerkers?

3.  Meer Aandachtjes bedenken: welke opdrachten 
kun je nog meer maken om elkaar aandacht te 
geven? Laat je creativiteit de vrije loop!

Mogelijk wil iemand “kunstenaar in de hoek”  
zijn. Hij/zij is gedurende de bijeenkomst iets aan de 
zijkant en reflecteert in een vrije vorm op de sessie. 
Bijvoorbeeld door een tekst, gedicht, visualisatie 
(tekening/schilderij) of lichamelijke opvoering. Deze 
wordt nu opgevoerd.

Evaluatie. Vraag naar ervaringen met het thema 
Aandacht, de Aandachtjes en intentie waarmee  
zij weggaan.

Mogelijk ontstaat behoefte om een soortgelijke 
bijeenkomst te herhalen, in hetzelfde of in een 
ander gezelschap. Kijk dus terug en vooruit.

Zie het onderdeel “Kunstenaar in de hoek” 
voor een mogelijkheid om iemand tijdens dit 
blokje een observerende rol te geven, die 
daar aan het eind van de bijeenkomst iets 
met woorden of beelden over teruggeeft.

tip: voor #3: gebruik een brainstorm-
techniek. Bijvoorbeeld door zoveel mogelijk 
ideeën op te schrijven. Of te starten vanuit 
een vraag, zoals: 
-  Bedenk vijf hele slechte ideeën. Wissel 

deze met het andere team. Maak van de 
slechte ideeën ten minste drie goede 
ideeën.

-  Als deze bijeenkomst plaatsvond in 
het jaar 2100, welke ideeën zouden de 
studenten dan opschrijven denk je?

-  Hoe zou jouw superheld dit ‘probleem’ 
oplossen?

-  Welk idee zou je noemen als je de loterij 
wint?

 Kies bijv. 3 ideeën die je uitwerkt  
tot een kaartje en stuur het in via  
info@aandachtje.nl 

Iedereen kan kunstenaar in de hoek zijn: 
een docent, medewerker, professionele 
kunstenaar. In principe is diegene dat de 
gehele middag.

Een ‘licht’ alternatief is dat iemand de rol 
op zich vanaf het schrijven en voordragen. 
Diegene maakt tijdens het voorgaande 
timeslot van de ‘maaksels’ van deelnemers, 
een collage van woorden en beelden.

Gebruik eventueel een evaluatieformulier

Inhoud/ Werkvorm BegeleIdIngs-tIpsonderdeel

EVEN  
SCHRIJVEN
15 minuten 

VOORuIT-
KIJKEN
30 minuten 

KuNSTENAAR  
IN DE HOEK  
(OPTIONEEL)
10 minuten 

TERuG- EN  
VOORuITBLIK
20 minuten 

weBinAr vOOr studenten  
en Medewerkers

Om de beweging op een school verder te stimuleren, 
ontwerpen we een breed toegankelijk webinar, waarin 
geïnteresseerden in 45 minuten kennismaken met de 
AandachtAmbassadeurs. 

Met deze tekst werden geïnteresseerden uitgenodigd 
voor het webinar. Met onderstaand draaiboekje in het 
achterhoofd kunnen lezers het webinar ook zelf aanbieden. 
het kan ook dienen als opwarmer voor een verdiepende 
ontwerpsessie met medewerkers, zoals hieronder 
uitgewerkt. 

h
 3

.3

Hoe maken we contact en ontmoetingen  
als ons mentale welzijn onder druk staat?

Een student, een kunstenaar, een docent en 
een onderzoeker gaan in gesprek met elkaar 
en het publiek. Wat betekent Aandacht voor 
studenten? Hoe kan je op een creatieve 
manier aandacht geven én krijgen?  En hoe 
maak je een golfbeweging van Aandacht in 
jouw school? Leer de Aandacht-Ambassadeurs 
kennen!
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“ door de vraag kwam er een 

gesprek op gang over de 

‘unusual suspects’, wat wel 

verfrissend is op de woensdag-

middag  je bent vooral even in 

het moment zelf. 

“ Het is een bijzondere manier 

om een gesprek te beginnen 

over dingen/ mensen die 

belangrijk voor je zijn. Zo 

krijg je op een andere manier 

een eerste ontmoeting.”

“ Altijd leuk om contact te maken 

met ‘De ander’, dat is helemaal 

niet moeilijk. Je vraagt gewoon 

wat er mee gaat op vakantie:) 

mooie vraag naar symboliek, 

zelf niet bij stil gestaan wat de 

achtergrond oproept.”

 “ een positief leer/werkklimaat 

creeëren waarin we elkaar echt 

zien en horen in onze behoeften, 

veiligheid en vertrouwen bieden.” 

“  Oprechte betrok-

kenheid, ook of soms 

juist zonder directe 

aanleiding.”

“ Dat studenten zich  

gehoord voelen en het  

gevoel hebben dat we  

naar ze willen luisteren.”

“  Ik hoop dat 

studenten trots 

op zichzelf mogen/

durven zijn.”

“ tussenruimte creeren waarin  

wat tussen mensen gebeurd  

ieder heel maakt, over en weer.”

Inhoud/ Werkvorm

Na een heel kort welkom, krijgt kunstenaar  
Annelies het woord om haar via haar eigen taal 
iedereen welkom te heten bij het webinar  
(zie tekst hieronder)

---

De voorzitter heet iedereen welkom en licht toe 
welk belang hij persoonlijk hecht aan Aandacht.
  
Na een kort verhaal, nodigt hij het publiek uit via de 
chat te antwoorden op de vraag: Wat hoop jij rond 
het Thema Aandacht teweeg te brengen?

Korte instructie over het eerste Aandachtje  
dat we in duo’s via break-out rooms doen:  
“hup, de koffer in” (zie ook blz. @ voor de 
uitwerking)

---
3 minuten nemen om in één zin in de 
chat te plaatsen wat dit doet/oproept.

We interviewen een student, die in een eerdere 
sessie heeft deelgenomen.

Leuk om student naar favoriete Aandachtje  
te vragen en deze daarna met elkaar te doen.
Korte instructie over het tweede Aandachtje  
dat we in duo’s via break-out rooms doen,  
bijvoorbeeld “Corona Press Photo’ 

BegeleIdIngs-tIps

Iedereen kan kunstenaar in de hoek zijn: 
een docent, medewerker, professionele 
kunstenaar. 

Een ‘licht’ alternatief is dat iemand de rol 
op zich neemt om de tekst uit de chat om 
te zetten in een collage van woorden en 
(eventueel) beelden.
---

Kort aantal tekstjes hardop voorlezen en 
eventueel 2-3 mensen het woord geven. 
Zodat het begrip Aandacht gaat leven en 
meerzijdig blijkt.

---
Tekst in de chat: Beschrijf 3 dingen die je 
ziet of hoort. Waarvan wil je geen afscheid 
nemen als je op vakantie gaat, en gaat mee 
je koffer in?

Aantal tekstjes hardop voorlezen en  
eventueel 2-3 mensen het woord geven.
Zoom samen in op:
> Aandacht is wederkerig
> In het moment van aandacht  

zijn we gelijkwaardig
> Aandacht (geven en ontvangen)  

doet ons goed.

Zie bijvoorbeeld het interview met Valando 
Stamatouli door de Gezonde School.  
Of het interview met Chase Poel, hiernaast.

Tekst in de chat: 
Laten we op internet de meest indrukwek-
kende foto van het afgelopen jaar zoeken. 
Wat zegt deze foto jou?  
Waar willen wij aandacht voor vragen?

onderdeel 

OPENING DOOR 
KuNSTENAAR
5 minuten 

OPENING 
DOOR  
VOORZITTER
5 minuten 

ERVARINGS-
MOMENT:  
AANDACHTJE 
DOEN
5 minuten 

SCHRIJVEN 
OVER DE  
ERVARING
10 minuten 

STuDENT- 
INTERVIEW
10 minuten 

ERVARINGS-
MOMENT: 
AANDACHTJE 
DOEN
5 minuten 

een dagdeel met studenten kan als volgt worden opgebouwd:
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“ Ik krijg er allemaal beelden bij: 

een druppeltje aandacht door 

de koffie van onze docenten.”

“ Ik zou meer aandacht willen 

geven aan de leerlingen om 

me heen. We zijn vanuit 

school verdeeld in kleine 

groepen waardoor ik mijn 

eigen klas niet ken.” 

“  Als tool gebruiken om het gesprek 

op gang te brengen tussen 

studenten en student-docent. 

“ Ook in een leernetwerk 

waarin studenten, docenten 

en werkveldprofessionals 

samen werken, zie ik een 

mogelijkheid om iemand 

‘anders’ te leren kennen.” 

“ een plek binnen onze  

organisatie maken  

waarin dit als pilot  

wordt uitgeprobeerd.” 

“ Binnen de trainingen van Rots 

en water inpassen, om gelijk 

de psychofysieke koppeling te 

maken verwerken in 100-dagen-

introductieperiode voorleven 

en inspireren om in de snelheid 

en hoeveelheid van de digitale 

communicatie in contact te 

blijven: even reageren en 

waardering uitspreken.”

“ Ik zou zelf graag nog de 

gisch klimaat verder maken. 

Als we dit op een schoollo-

catie doen, hoe ziet gedrag 

en interactie van student-

docent-conciërge-manager er 

dan uit? Wat vraagt dit van 

de omgeving?”

24

Op basis van twee ervaringen reflecteren  
op wat goed werkt. @aanvullen

---
Deelnemers vragen via de chat antwoord te  
geven op de vraag: “Stel dat je nu ook een  
AandachtAmbassadeur bent geworden,  
wat kan of wil je dan doen in de school?” 

Op basis van het webinar heeft woordkunstenaar 
Annelies doorgeschreven aan haar tekst.  
Deze draagt ze voor.

Deelnemers aansporen om vooral de vervolg-
stappen te zetten die ze in de chat beschreven 
hebben, eventueel met behulp van Aandachtjes en 
in samenwerking met studenten. Eventueel uitno-
digen voor een ontwerpsessie op de school, waarin 
ideeën verder worden uitgewerkt.

---

Inhoud/ Werkvorm BegeleIdIngs-tIpsonderdeel

REFLECTIE OP 
WERKENDE  
MECHANISMEN
5 minuten 

VOORuITBLIK
5 minuten 

KuNSTENAAR 
IN DE HOEK 
(OPTIONEEL)
5 minuten 

AFSLuITING
5 minuten 
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na tien jaar onderzoek 
terugkomen bij het samen
leven
het samenleven waarin
je niet alleen de vraag
hoe gaat het 
kunt stellenz
het samenleven waarin
de tussenruimte
tussen mensen in
een plek kan zijn
een plek voor

een vraag 
naar wat je per se mee wilt nemen op 

vakantie
plek voor
een verhaal 
over bewustwording van mobiele telefoons
een onderonsje over een onafgemaakte zin
of per ongeluk virtueel alleen zijn 
bekomend van de dag

een vraag
over welke nieuwsfoto de afgelopen tijd
op je netvlies is blijven staan
een inzicht
over symbolen van veerkracht
online meedansen met een concert
het belang dat je weer met
echte mensen in een echte ruimte
zit

in die tussenruimte 
waarin je de tijd vergeet
en door die tijdloosheid
een stap kunt zetten
met de richtingaanwijzer van
the unusual suspect
dat je met een kleine beweging van aandacht
iets in beweging zet
een aandachtje verder komt
richting dat samen
leven
naar
wederkerige
gelijkwaardigheid

100 dagen lang

—  Spoken word van Anouk Saleming  
als kunstenaar in de hoek tijdens  
een ontwerpsessie met onderwijsprofessionals

—  Chase nam deel aan een dagdeel voor 
studenten bij ROC Friese Poort en 
is daarna binnen zijn school aan de 
slag gegaan met de Aandachtjes.

INtERvIEW MEt CHASE POEL

Hoe gaat het met jou,  
zo in Coronatijd?

 Ik merk dat het lastig is 
om hele dag thuis te zitten. 
Ben blij om naar school te 
gaan en even weg van thuis. 
Andere omgeving en mensen. 
Mijn hoofd wordt onrustig 
thuis, alles loopt in elkaar 
over. Makkelijker op school 
met klasgenoten te praten. 
In teams hoor je iedereen 
even hard, heb je geen kleine 
gesprekjes.

Wat doe je zelf om mensen  
Aandacht te geven?

 Oma komt nu 1x per week eten. 
Die wordt daar heel blij van, 
we spelen Rummikub. Heeft ze 
weer even wat mensen gezien. 
Ik word blij als oma blij is.

 Ondanks het nu lastig is, 
kan je nog steeds dingen 
doen. Geen excuus om het 

niet te doen. Docenten zeggen 
altijd tegen ons dat als 
we geen tijd hebben, dat 
we tijd moeten maken. Dat 
zou ik nu ook tegen mensen 
willen zeggen: maak tijd voor 
elkaar.

Wat heeft de bijeenkomst  
met de AandachtAmbassadeurs  
met jou gedaan?

 van tevoren wilde ik buiten 
de school iets organiseren: 
een zwemmiddag voor trans-
genders. Maar door jullie 
bijeenkomst dacht ik: het kan 
ook binnen school! Ik ga een 
LHBt-bijeenkomst organiseren 
voor alle studenten in Sneek. 
Het helpt om daarover met 
elkaar te praten; in sommige 
opleidingen is de acceptatie 
wat minder. Uit verschil-
lende dorpen accepteert ook 
niet iedereen het. Ik wil 
mensen het gevoel geven dat 
ze welkom zijn.

“ ik wil mensen 
het gevoel 
geven dat ze 
welkom zijn.”
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Inhoud/ Werkvorm

Van tevoren ontvangen deelnemers een mail:

Wat leuk dat je met ons wilt meewerken aan de golfbeweging van 
Aandacht binnen ROC Friese Poort! Volgende week vrijdag, 28 mei, gaan 
we met jullie aan de slag. In deze mail lees je wat je kunt verwachten en 
wat je van te voren al kunt doen. 
 
doel & opzet
We willen een golfbeweging creëren, zodat steeds meer mensen 
Aandacht hebben voor elkaar. Om mensen hierbij te betrekken, gaan we 
met elkaar manieren ontwikkelen die ervoor zorgen dat Aandacht zich 
verspreidt binnen de verschillende vestigingen. We ontwerpen inter-
venties die passen bij jullie doelgroep, gericht op zowel medewerkers als 
studenten. Vanuit onze eerdere ervaringen delen we een aantal ontwerp-
principes die daarbij gaan helpen. Tijdens de ontwerpsessie staat doen, 
maken en van elkaar leren door creativiteit centraal.  
 
voorbereiding
Voorafgaand aan de sessie vindt er een webinar plaats, die georganiseerd 
wordt voor alle ROC Friese Poort-medewerkers. We nodigen jullie hierbij 
dan ook nogmaals van harte uit om je daar voor aan te melden.
Daarnaast willen we jullie vragen een item mee te nemen dat voor jou 
(een moment van) Aandacht illustreert of symboliseert. Dat mag iets 
bestaands zijn, maar ook iets dat je zelf maakt.   
We kijken er naar uit om met jullie momenten van Aandacht te creëren en 
ervaren!

onderdeel 

VOORBE-
REIDING

Ontwerpsessie vOOr  
studenten en Medewerkers

Om de beweging op een school verder te stimuleren, 
selecteren we een aantal onderwijsprofessionals per 
vestiging met wie we verdiepend werken. de sessie gaat 
om (zelf ervaren en) ontwerpen van (les)materiaal om met 
studenten aan Aandacht te werken.  

we gebruiken de Aandachtjes, maar begeleiden deelnemers 
ook met het maken van hun eigen les of activiteit, zoals 
een lesopening, Burgerschap/lOB/praktijkles, teamoverleg 
of andere vorm in de school. los van de kleine ontwerpen, 
verkennen we met deelnemers hoe hun vestiging als geheel 
meer een plek van Ontmoeting en Aandacht kan worden.

h
 3

.4
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Deelnemers verwelkomen. Met degenen die al 
het webinar hebben gevolgd, een korte reflectie 
hoe het doorwerkt.

Introduceer jezelf aan de hand van het meege-
brachte item. Kunstenaar Anouk stelt zich voor 
via een gedicht van haar: “hoe begin je?”

Korte instructie over het Aandachtje  
dat we in duo’s doen: ‘In het Zonnetje zetten’

We benoemen met elkaar een aantal ontwerp-
principes en mechanismen hoe Aandacht werkt. 
We reiken een lesbrief-format aan wat deze 
principes uitwerkt.

Anouk draagt haar zojuist gemaakte gedicht 
voor, waarin de verschillende meegebrachte 
items terugkomen. 

Deelnemers brainstormen in groepen van 3 
(vestiging overstijgend) over eigen uitwerkingen 
van één van vier invalshoeken:
1. Een mooi kwartier met aandacht
2. Een verdiepende les over aandacht
3. Aandacht tijdens ons teamoverleg
4. (Met) aandacht naar een andere plek in de 

school
Hulpvragen staan in ieder format. 

Deelnemers verzamelen zich per vestiging en 
prioriteren één idee dat ze nader uitwerken.

Deelnemers halen in Caroussel-vorm feedback 
op bij elkaar over de uitgewerkte interventie 
rondom Aandacht. Meerdere rondes.

OPENING
10 minuten 

KENNISMAKING
10 minuten 

ERVARINGS-
MOMENT: 
AANDACHTJE 
DOEN
10 minuten 

REFLECTIE OP 
DE ERVARING
15 minuten 

KuNSTENAAR 
IN DE HOEK
5 minuten 

VAN ONTWERP-
PRINCIPES 
NAAR BRAIN-
STORM OVER 
NIEuWE IDEEëN
30 minuten 

uITWERKING 
VAN IDEE
20 minuten 

FEEDBACK
20 minuten 

onderdeel Inhoud/ Werkvorm
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Aandacht is een gift
leerde ik in het webinar van 
Annelies

in het engels zeggen we: 
attention

Aandacht is een cadeau  
om uit te pakken

zoals tara kreeg van pieter

Aandacht is even stilstaan
zoals dat moment van die foto 
op het strand

of toen we met de camper op 
vakantie waren

Aandacht is 
zonnebrandcrême

even aandacht voor jezelf
of een pot motivatiepillen
die je hopelijk nooit zult 
hoeven gebruiken

Aandacht is een boek om te 
groeien

om boven jezelf uit te stijgen
want mooie ideeën passen 
niet in één lichaam

Aandacht is een volle 
geheugenkaart

en een hart dat overstroomt
voor een net geboren 
kleinzoon

Aandacht is een opgevouwen 
borstvoedingszakje

en een poster groet je mee? 
ik zie je

Aandacht is yoga
en flexibel ritsen in deze kring 
van mensen

als je net wat later komt

Aandacht is een koffer
-die nu even een tas is
maar toch
een koffer-
want met verbeelding reis je 
overal naartoe

Aandacht is een 
lichtfladderaar

een steen om bij je te dragen
tot de zwaarte weer licht 
genoeg is

om jezelf te kunnen dragen

Aandacht is een bloem
die met elk blad dat ze 
verliest

nog meer aan rijkdom wint

Aandacht betekent: even 
moeite doen

de aan-knop staat niet altijd 
overal bij iedereen zomaar 
aan

soms staan we zelf uit
of ze we studenten, 
leerlingen, uitzoomen

afhaken
wegkruipen onder een 
dekbed

of achter een mobiele 
telefoon

Misschien is het de kunst
dat we de lichtknopjes van 
elkaar blijven zoeken

zodat niemand in het donker 
achterblijft
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Op basis van de feedback concretiseren 
deelnemers hun idee. Hierbij krijgen zij ook 
ondersteuning via een set ontwerpkaarten  
van de AandachtAmbassadeurs.

Elke deelnemer schrijft een brief aan de eigen 
vestiging, waarin zij uitleggen welke ervaring  
zij met Aandacht hebben opgedaan en welke 
stap zij in de vestiging willen zetten.
We lezen de brieven voor.

Anouk draagt haar tekst voor,  
die een reflectie biedt op de middag.

FINETuNEN
20 minuten 

DELEN MET  
JE VESTIGING
20 minuten 

KuNSTENAAR 
IN DE HOEK
20 minuten 

AFRONDING

onderdeel Inhoud/ Werkvorm

Beste studenten  
van ROC Friese Poort 
Drachten, 

Wat gun ik jullie weer wat 
tijd met elkaar, 
ongedwongen, samen praten, 
eten, spelletjes doen, 
even on(t) moeten, maar 
ook ontmoeten. 

Wij willen graag een plek 
samen met jullie creëren 
waar dit kan. 

Eens per maand in ieder 
geval samen eten / 
lunchen. 
 
En hopelijk nog veel meer! 
Doen jullie mee?

- Ester tillema

Beste studenten van 
AandachtAmbassadeurs

Graag willen wij 
met jullie een 
kruidenplantenbak maken. 
Deze staat voor: Aandacht, 
verantwoordelijkheid en 
Groen / milieu 

Laat voor 1 Juli weten 
welke planten jij terug 
wilt zien. 

Lieve Groet
Sietske Boorsma

A ndAcht

33
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ervAringen  
vAn 
deelneMers 

de eerste studentsessies op mbo-instellingen 

zorgden voor enthousiaste reacties. negen van 

de tien studenten weten beter aan wie en hoe zij 

Aandacht geven. evenveel studenten gaan iemand 

extra Aandacht geven en twee derde van de 

studenten gaan de ‘Aandachtjes’ vaker gebruiken. 

h
O

O
fd

st
u

k 
4

9 vAn de 10 studenten 

weten beter AAn wie en hoe 

zij AAndAcht geven

9 vAn de 10 studenten 

gAAn iemAnd extrA 

AAndAcht geven

2 vAn de 3 studenten 

gAAn Anderen stimuleren 

om AAndAcht AAn  

elkAAr te geven

2 vAn de 3 studenten 

gAAn de AAndAchtjes 

gebruiken

helft vAn de studenten gAAt 

bespreken hoe school meer 

‘ontmoetingen met AAndAcht’ 

kAn orgAniseren

Alle studenten hebben nieuwe 

verhAlen vAn 

Anderen gehoord

stellingen

Ik heb mensen ontmoet,  
die anders zijn dan ik

Er was aandacht voor mij:  
ik kon mijn verhaal vertellen
 
Ik heb nieuwe verhalen van 
bekenden gehoord

Ik heb nieuwe verhalen van 
onbekenden gehoord

Ik heb geoefend met 
Aandacht geven

Ik kan beter beschrijven wat 
Aandacht voor mij betekent

Ik weet beter aan wie  
ik Aandacht geef

Ik weet beter hoe ik  
Aandacht geef

Ik heb nieuwe manieren 
geleerd hoe ik in de toekomst 
Aandacht kan geven

Ik heb nieuwe manieren 
geleerd hoe ik in de 
toekomst Aandacht kan 
vragen

Ik ga ‘de Aandachtjes’ 
(kaartjes) gebruiken 

Ik ga iemand  
extra Aandacht geven

Ik ga anderen vertellen  
over deze bijeenkomst

Ik ga anderen stimuleren om 
Aandacht aan elkaar te geven

Ik ga in de school bespreken 
hoe we meer ‘ontmoetingen 
met Aandacht’ kunnen  
organiseren

% 

85

100

65

100

96

89

92

92

96

65

65

89

96

65

50

(helemaal) eens

35
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een gevOel dAt ik iets heB gedAAn vOOr een Ander

gOed gevOel, leuk en interessAnte BijeenkOMst

Opgelucht, ik Merk dAt ik niet de enige Ben
die het punt AAndAcht lAstig vind

ik Ben er Bewust vAn gewOrden dAt 
AAndAcht Op verschillende MAnieren kAn

een Open gevOel, dAt ik wel Meer 
AAndAcht wil geven AAn Mensen

een gOed gevOel, dit heeft Mij gOed gedAAn

vOnd het gezellig, veel geleerd

gOed, fijn, trOts, Blij leuk en gezellig

Blijheid dOOr de MensenpOsitiviteit

OptiMistisch 

pOsitieftevreden, veel geleerd

een vrOlijk, pOsitief gevOelgezellig en leerzAAM

welk gevoel houd je over aan deze bijeenkomst?

37

Hoi Pieter, 

Dank voor het webinar gister en 
de mail met je vraag ‘hoe dit 
webinar doorwerkt.’

- ervaren is heel sterk; 
ervaren én delen met een 
ander helemaal!  

Dat is echt een meerwaarde, 
dat merkte ik gister zelf ook 
weer. Ik was moe, gefocust en 
een beetje murw, maar meedoen 
bracht energie en inspiratie. 

- iets in ‘handen’ hebben, 
geeft letterlijk houvast (de 
waaier)

- ik vond de afwisseling 
tussen de perspectieven 
waardevol, de 
uitwisseling bracht op, de 
woordkunstenares was de 
slagroom en de cakebodem 
tegelijkertijd en jij en 
tara gaven genoeg context, 
achtergrond, ‘werkende 
principes’ en ook stof tot 
nadenken door ook ‘nog niet 
te weten’- prettig!

dat je met een kleine beweging 
van aandacht | iets in beweging 
zet |een aandachtje verder 
komt  (Wat een zin!- mag ik ook 
het begingedicht van Annelies?)

- en de persoonlijke 
uitwisseling ‘raakte’ me 
als mens; raken betekent 
voelen. En ik voelde het nog 
de hele avond, onbedoeld had 
ik of mijn gesprekspartner 
een tik op een ‘blauwe plek’ 
gegeven. Die had ik niet 
zien aankomen, want dat 

gebeurt in ‘professionele’ 
setting + online niet zo 
snel. Knap dus dat deze vorm 
je zo kwetsbaar maakt (sterk 
punt)

En met dit in mijn hoofd: als 
ik dan op ‘mijn school’ iets in 
beweging wil zetten:

- ik kan me voorstellen dat we 
nog een webinar aandachtjes 
bij ons op school gaan 
organiseren (maar merk dat 
de meeste mensen momenteel 
razenddruk zijn en zelfs 
inspirerende webinars als 
extra gedoe ervaren-helaas! 
Dus even zoeken naar de 
juiste timing)

-  Ik wil ook meer aandachtjes 
gaan verspreiden, maar heb 
ze eerst zelf voorgeschoten, 
dus voordat ik meer bestel 
wacht nog even af of ik 
ze ook terug vergoed krijg 
(haha)- in elk geval zijn 
alle collega’s enthousiast 
als ik het er met ze over 
heb en worden ze er hebberig 
én creatief van, dus het 
is een hele goede fysieke 
aanzet om een beweging in 
gang te zetten. 

En dit natuurlijk: 

-  Oprichting van een 
Werkplaats om op basis van 
initiatieven met studenten 
het pedagogisch klimaat te 
versterken en onderzoeken.

Groet, Sanne van der Hulst
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scHool-
ideeën OM  
de Beweging  
vAn A ndAcht  
te stiMuleren
 

Medewerkers en studenten zitten vol ideeën 

hoe zij de beweging van Aandacht in de school 

willen stimuleren. na een brainstorm met alle 

vestigingen van rOc friese poort schreven de 

deelnemers op voor welke dromen zij zich als 

geïnspireerde ambassadeurs binnen hun vestiging 

gaan inzetten. Ook bij horizon college kwamen na 

een brainstorm allerlei ideeën los. 
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Op Paarse Vrijdag, aan het einde van periode 3 in 2022 en iedere 
2e vrijdag van de maand geven we aandacht aan studenten van 
de LHBTIQ+-gemeenschap, om zich meer erkend/gekend te laten 
voelen. Dit doen we zichtbaar in de school, in de grote hal, op 
de afdeling Zorg en Welzijn en in de lounge in de kantine. Ook 
gaan we een extra Aandachtjes-bijeenkomst organiseren, om de 
waaiers te gebruiken. 

Student Alex richt graag het ‘chill lokaal’ in: een plek waar 
studenten even rustig kunnen zitten zonder dat ze bezig hoeven 
te zijn met schoolse zaken. Elkaar ontmoeten voor een lunch, 
een spelletje of een (vertrouwelijk) gesprek voeren – het kan 
er allemaal. In die ruimte willen we het gedicht van Annelies 
ophangen als inspiratie. Daarnaast werken we het idee van een 
student-vertrouwenspersoon uit; een vorm van peer mentoring.
De Aandachtsmuur wordt een verzameling verrassende 
boodschappen van en voor studenten.

Vanaf 15 juni kan iedereen een ludieke boodschap maken voor je 
studenten, collega óf hele afdeling. In onze ‘poppenkraam’ vol met 
attributen maak je een kort filmpje waarin je iemand bijvoorbeeld 
een compliment geeft, boodschap die je vervolgens verstuurt.  
Wil je jouw mooie boodschap op het grote scherm in de centrale 
hal laten afspelen? Laten we elkaar Aandacht geven door positi-
viteit! Ook ontstond het idee om een kruidenplantenbak aan te 
leggen met planten die symbool staan voor aandacht, verantwoor-
delijkheid en milieu.

Het allereerste officiële moment van een nieuwe student op 
school zetten we graag in het teken van ontmoeten en kennis-
maken. Het ‘intakeproces’ als een warm welkomstmoment,  
met als doel de opleidingskeuze te bespreken zonder aannames.  
Wie ben jij en hoe zorgen we samen voor een plezierige 
schooltijd?

Wij gaan aan de slag met allerlei ideeën, zoals:

> Lunch met collega’s of klasgenoten: iemand uitnodigen en 
diegene ook weer vragen met iemand anders koffie te gaan 
drinken, pay-it-forward.

> Digitale bingo
> Een boekje waar studenten algemene complimentjes/steuntjes 

in de rug kunnen opschrijven. De volgende student kan dan 
een compliment lezen en er zelf weer een aan toevoegen. 

> Samenwerken aan opdrachten en challenges
> Elkaar inspiratiebronnen geven: docenten regelmatig coachen 

op hoe zij in de (online) lessen ook verbinding kunnen maken.
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sAMenwerking 
Met 
Onderwijs124

Onderwijs124 brengt verbinding en 

verdieping in de initiatieven die ontstaan 

binnen scholen. inhoudelijk gebruiken we 

onderzoeksexpertise rond pedagogiek, Bildung 

en burgerschapsonderwijs om verdieping aan te 

brengen in de losse ontmoetingsvormen en in het 

overkoepelend concept. procesmatig bieden we 

creatieve manieren van werken waarmee doen, 

ontmoeten en reflecteren samengaan. 

zodoende willen we studenten en medewerkers 

activeren tot actie én zorgen we voor passende 

reflectievormen. in de combinatie tussen actie en 

reflectie ontstaan betekenisvolle verbindingen in 

de school.
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concreet werken we samen door:

 doe- en maaksessies met 
studenten op elke vestiging. 

 
 Studenten ervaren het aandacht 

geven en krijgen, waarna we 
samen ijsbrekers en challenges 
ontwerpen die bij hen passen. Een 
kunstenaar maakt iets terug op de 
studentverhalen, wat breder wordt 
gedeeld.

 
 Aandachtjes als ijsbrekers.  

 We ontwerpen verrassende manieren 
om te ontdekken hoe het met iemand 
gaat. Ze variëren van serieuze 
gespreksvragen tot uitdagende 
challenges om samen te doen. 

 Aandachtjes zijn te gebruiken tijdens 
lessen, stages, vergaderingen en in 
de vrije tijd. Zowel voor studenten als 
medewerkers.

 webinar voor ‘alle’  
onderwijsprofessionals. 

 
 Op basis van de eerste student-

ervaringen en concrete handvatten, 
ontwerpen we een online inspiratie-
bijeenkomst voor onderwijsprofes-
sionals. Tijdens het webinar laten 
we een student, een onderzoeker 
én deelnemers aan het woord over 
wat Aandacht betekent en hoe het 
geven en ontvangen van Aandacht 
zijn verbonden. We laten deelnemers 
ervaren wat het je brengt als je 
op een creatieve, andere manier 
Aandacht geeft en stimuleren zo om 
de beweging van aandacht verder te 
brengen. 

 train-de-trainer 
voor ‘geselecteerde’ 
onderwijsprofessionals. 

 Om de beweging verder te stimu-
leren, selecteren we een aantal 
onderwijsprofessionals per vestiging 
met wie we verdiepend werken. De 
training gaat om (zelf ervaren en) 
ontwerpen van (les)materiaal om met 
studenten aan Aandacht te werken. 
We gebruiken de Aandachtjes, maar 
begeleiden deelnemers ook met het 
maken van hun eigen les of activiteit, 
zoals een lesopening, Burgerschap/
LOB/praktijkles, teamoverleg of 
andere vorm in de school. Los van 
de kleine ontwerpen, verkennen we 
met deelnemers hoe hun vestiging als 
geheel meer een plek van Ontmoeting 
en Aandacht kan worden.
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 creatieve uitingen. 
 
 Onze ervaring leert dat niet iedereen 

warm wordt van talige publicaties. 
Samen met kunstenaars werken we 
aan creatieve uitingen, zoals slam 
poetry en filmpjes, om zo een groter 
publiek te inspireren met de student-
verhalen en -ervaringen.

 fysieke ruimtes en prikborden 
voor studenten. 

 
 Op de prikborden kunnen studenten 

hun eigen ideeën opschrijven, over 
hoe zij aandacht willen geven en 
krijgen. De ontmoetingsruimten 
kunnen binnen de school ingericht 
worden, maar ook in de omgeving, 
zoals in een oude boekhandel. 
Belangrijk is dat studenten zelf 
kunnen kiezen waarvoor ze komen en 
wat ze er doen, maar ook dat ze gesti-
muleerd worden na te denken over: 
“Wat gaat van mij uit naar een ander?” 
Zo kunnen zij Aandacht vormgeven op 
eigen manieren.

 samenwerking met 
studentenraden, die een 
community willen vormen 
waar studenten elkaar 
ontmoeten, vanuit school, 
zonder dat het over school 
hoeft te gaan. 

 Benutting van  
www.aandachtje.nl. 

 
 Op deze digitale vindplaats delen we 

werkvormen, ervaringen en andere 
uitingen. Hiermee maken we ook 
landelijk de beweging zichtbaar. 

de Aandachtjes zijn in omloop op circa twintig 

mbo-instellingen en we zullen de beweging rond 

Aandacht verder blijven stimuleren!

“wat gaat van 
mij uit naar 
een ander?” 

43

“ sinds corona vroeg een 
docent laatst voor het 
eerst: hoi linh, hoe gaat 
het met je? dat raakte me 
zo. ik werd heel emoti-
oneel, omdat het zo lang 
geleden was dat iemand 
dat aan mij vroeg.” 

 — linh, student

“ de dingen die studenten 
echt bijblijven, is het 
voorbeeld dat je er voor 
ze was, het gesprek dat 
je met hen hebt gevoerd 
[…]. dat is waarschijnlijk 
waardevoller dan het 
papiertje.”

 —  domien hylkema, facilitair beheerder
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hOe gAAn  
we verder?

we hebben heel veel geleerd en plezier gehad 

in alle sessies met studenten, docenten, 

beleidsmedewerkers, onderzoekers en 

kunstenaars. we hopen dat het magazine helpt 

om het gevoel te herleven dat we werken aan een 

urgent thema én dat op verrassende manieren 

kunnen doen. Als het magazine motivatie en zin 

geeft om ontmoetingen en welzijn te stimuleren, 

zijn we geslaagd.

zelf zullen we verdere activiteiten richten  

op een aantal vraagstukken die in deze 

samenwerking naar boven kwamen: 
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 hoe stimuleren we 
deelnemers om er  
‘iets’ van te maken? 

We geloven in de kracht van maakpro-
cessen. Op het moment dat studenten een 
stukje schreven, een titel voor de ervaring 
bedachten, een tekening maakten, zagen we 
iets veranderen. Het thema Aandacht werd 
van hen en ze voegden er iets van zichzelf 
aan toe. De kennis over het thema groeide 
in henzelf én in de groep. Als deelnemers na 
een activiteit er iets over maakten, werden 
die activiteiten – hun oma bellen, een filmpje 
maken voor hun mentor, hun beste vriendin 
vragen om de inhoud van de koelkast te 
fotograferen – onderscheidend zichtbaar én 
meer verbonden.

Toch merkten we terughoudendheid bij 
het maken. Zowel twijfels over het nut 
ervan als over hun eigen kunnen (‘hande-
lingsverlegenheid’ zouden we zeggen bij 
professionals) zorgden ervoor dat lang niet 
alle Aandachtjes gevolgd werden door een 
materialisatie ervan. We willen verder op 
zoek naar werkvormen en pedagogische 
aanpakken die daartoe uitnodigen.

 hoe stimuleren we 
deelnemers om als  
Ambassadeurs de  
beweging voort te zetten? 

We geloven in de metafoor van de urban 
dance, waarin iedereen op z’n eigen manier 
een bijdrage kan leveren aan het geheel. 
Wij beginnen met ‘een move’ en we sporen 
anderen aan om op hun eigen manier ook 
‘een move’ te maken. Zo kan de beweging 
groter en diverser in vormen worden. Er zijn 
vele mooie voorbeelden hoe deelnemers 
ofwel de concrete Aandachtjes ofwel het 
achterliggende gedachtegoed hebben 
meegenomen naar hun eigen omgeving. 
Naar SLB-lessen, maatjesprojecten, studie-
dagen, bijeenkomsten rond LHBTIQ+, et 
cetera.

Toch merken we ook dat de intenties en 
ideeën niet altijd tot uitvoering kwamen. 
Ook als deelnemers met een groepje voor 
de eigen vestiging plannen maakten, bleef 
het daar soms bij. Het vergt moed en 
vaardigheden om dit verder te brengen; daar 
lijkt één-op-één-coaching voor nodig. We 
willen verder op zoek naar manieren van 
werken die helpen om de overgang naar de 
eigen omgeving te maken en daarin verdere 
Aandacht-stappen te zetten.

“kunnen we dit niet op 

alle mbo’s in het noorden 

grotere schaal doen? 

hieraan werken en dan in 
Misschien kunnen we met 

debat met de Brabantse 
scholen!” 

“ Met elkaar plannen 
maken en perspectief 
creëren voelt als fijne 
manier van Aandacht.”



46 47

vragen over
aandacht

Wat gebeurt er als je teveel 
aandacht krijgt?

Liedje van Justin Bieber 
waarin hij zich afvraagt:  
Wanneer zie je iemand 

echt?

Is elke aandacht echt?  
Is elke aandacht oprecht?

Wat mis je als je geen 
aandacht krijgt? (antwoord 
dat gegeven werd: zonder 
aandacht voel je dat je er 

niet bij hoort, voel je je 
verloren en niet gehoord)

Kun je weten wanneer je 
teveel aandacht krijgt?

Hoe kom je tot  
rijke aandacht?

spoken word
Aron

www.aandachtje.nl/ 
wall/het-klopt/

webinar
valando - koen 

 - tara 
burgerschap 

www.youtube.com/
watch?v=fWTLMIFmP6I 

vanaf 1 uur

inspirerende 
interMezzO’s 

spoken word
Annelies

Tekst en audio via  
www.aandachtje.nl/ 

wall/gewoon- 
aandacht-toch/

spoken word
tara

Tekst en audio via  
www.aandachtje.nl/ 

wall/er-was-eens/

filmclip Aandacht-
Ambassadeurs
in één minuut

www.youtube.com/
watch?v=5CXppEy7TmE

luistertip
sefa & dr. peacock

World of the Dream 
www.youtube.com/

watch?v=QGKhmxcMh3A

Je bent nooit aan het 
begin van een droom.

interview valando  
gezonde school

www.youtube.com/
watch?v=0legUqZgcmg

aandacht
toen ik dat vertaalde naar 

het Engels
werd het attention
een attentie
een gift

aandacht als een
cadeau om uit te pakken
maar eentje waarbij je niet 

altijd weet
waar te beginnen
of het volgens de regels 

van onze ouders moet
alle plakbandjes eerst
of via het enthousiasme 

van ons openscheurende 
kind

of samen
met degene die tegenover 

je zit

we kunnen aandacht 
openmaken

met een luisterend oor
een nieuwsgierige blik
een vraag die voelt als een 

open veld
waarin woorden op een 

rijtje gezet
gevoelens uit een jaszak 

gelokt
zodat ze open en bloot 
in hun diepte 
of chaos van liefde
even gezien

hoe weet je wat aandacht 
nodig heeft

hoe weet je wat kan 
groeien 

via jouw ogen 
is het een verfrommeld 

lichaam op een stoel
de luidruchtigheid van 

voetstappen bij

het binnenkomen van de 
klas

degene die op de handen 
zit

is het de stilte 
in de hoek, rechts achterin
of de perfecte gestylede 

glimlach
scrollend door de insta-

gramfeed

en hoe weet je wanneer 
je aandacht buiten haar 

oevers treedt
het een eenzijdige 

overstroming van cadeaus 
wordt

de aandacht niet meer 
helemaal oprecht is

omdat je jezelf
vergeet

want aandacht gaat niet 
alleen over geven

het gaat over de balans 
waarin je 

een kaart
een blik
een glimlach van een 

vreemde
durft aan te nemen
iemand kunt toelaten
die je een veld van open 

vragen 
teruggeeft
hoe beweeg je daarin
in de gelijkwaardigheid
die aandacht in haar 

puurste vorm is
hoe ben je aandachtig 
wederzijds open
whatever it takes

- spoken word Annelies

https://aandachtje.nl/wall/het-klopt/
https://www.youtube.com/watch?v=fWTLMIFmP6I
http://www.aandachtje.nl/wall/gewoon-aandacht-toch/
https://aandachtje.nl/wall/er-was-eens/
https://www.youtube.com/watch?v=5CXppEy7TmE
https://www.youtube.com/watch?v=QGKhmxcMh3A
https://www.youtube.com/watch?v=0legUqZgcmg
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de AandachtAmbassadeurs werken samen 
met vele mbo-instellingen. de Aandachtjes 
zijn in omloop onder studenten en/of mede-
werkers van:

rOc friese poort, summa college, 

MBO utrecht, drenthe college, 

friesland college, noorderpoort, 

grafisch lyceum rotterdam

rOc nijmegen, deltion college,  

rOc A12, rOc van twente, Aventus, 

MBO rijnland, landstede groep, 

graafschap college, rOc van 

Amsterdam, clusius, rOc Midden 

nederland, zone.college

december 2021

redactie  pieter Baay
vormgeving  sanne vos

Onze grote dank gaat uit naar de Aandacht-
Ambassadeurs van het eerste uur: 

linh ngo, valando stamatouli, koen vos,  
Bart van rosmalen, tara schoemaker, 
Annelies van wijk, Anouk saleming, jopie de 
zeeuw, Aron goossens, sanne van der hulst 
& inge de wit!

www.onderwijs124.nl

www.onderwijs124.nl

