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B
este beleidsm

aker,
D

e am
bitie die ik m

et dit boek heb, is groot en om
vangrijk. Ik w

il voor elk kind 
een schoolom

geving creëren w
aarin het blij en vrij kan leren en groeien, w

aarin het 
zich veilig en geliefd kan voelen, w

aarin het kan evolueren tot een evenw
ichtige en 

gelukkige volw
assene. Ik w

il leerplannen zien w
aarin liefde de eerste en de laatste 

spelregel is en w
aar het leven doorheen bruist. Ik w

il dat leraren opgeleid w
orden 

om
 het leven vóór te leven. Ik w

il dat ze kinderen en jongeren m
ogen begeleiden 

voorbij het eenzijdig cognitieve w
aarin ze de ruim

te krijgen om
 hun stralende zelf 

te exploreren. Ik w
il scholen zien w

aarin een nieuw
e w

ereld w
ordt gecreëerd vanuit 

een verbinding m
et de kern van elk kind, van kosm

os en aarde, van lichaam
  

en geest, van intuïtie en gevoel, van exploratie en creativiteit, van universeel 
bew

ustzijn, van de natuur, van het zichtbare en het onzichtbare, van pure overvloed 
en harm

onie. Ik droom
 van scholen w

aar energie, spiritualiteit en aanverw
ante 

begrippen w
aardevolle w

oorden zijn. Ik w
il scholen zien die voorbereiden op een 

vredevolle m
aatschappij m

et een plaats voor iedereen, w
aarin m

en opgew
ekt  

kan w
erken en leven, w

aarin culturen elkaar in diversiteit kunnen ontm
oeten en 

verrijken. Ik w
il een onderw

ijslandschap zien w
aarbij onderw

ijsvernieuw
ers vanuit 

de hele w
ereld elkaar ontm

oeten, inspireren en sam
enw

erken om
 het beste te 

bieden aan dat w
at w

e het m
eeste koesteren: onze kinderen. 

H
et is absoluut niet voldoende om

 het onderw
ijs hier en daar een beetje te 

hervorm
en. Een totaal vernieuw

d concept dient zich aan. Ik w
il voorbij gaan aan 

vorm
 en structuur. Ik w

il beleidsm
akers aanm

oedigen om
 scholen te visualiseren 

en te creëren die gebaseerd zijn op de universele liefde die leerlingen al heel jong 
de kans geven om

 te putten uit kennis- en ervaringsgebieden die nu nog niet aan 
bod kom

en. Ik pleit voor vakken die ik in m
ijn boek aanreik, m

aar die nu nog  
niet op het program

m
a staan. Ze m

ogen echte levenslessen w
orden. Kennis en 

intuïtie m
oeten w

orden geïntegreerd. H
et gevoel m

ag in ere w
orden hersteld. 

Levensthem
a’s m

ogen in alle lessen de rode draad zijn die w
ordt geleid door liefde 

voor de m
ens, de m

edem
ens en voor het leven.

Je m
ag m

e een naïeveling, een drom
er of veeleisend noem

en, m
aar het is een 

feit dat alle realisaties, kleine én grote, m
et een droom

 of een visie zijn begonnen. 
H

et onderw
ijs kreunt onder talrijke problem

en die vooral uitbreiden in plaats van 
inkrim

pen. Leerlingen steken hun schoolm
oeheid niet onder stoelen of banken, 

kunnen hun faalangst niet loslaten, behalen m
oeizaam

 bevredigende resultaten, 
veroorzaken	conflicten	m

et	leeftijdsgenoten	en	leerkrachten,	vinden	spijbelen	een	
aantrekkelijk alternatief en zijn niet geboeid door de lessen. Leerkrachten w

orden 

BED
A

N
K

T JIJ, LEERK
RA

CH
T

bedankt jij, leerkracht,
in de leer op zoek naar kracht

als jij verandert, dan verandert de leerling
als je groeit, dan groeit de leerling
als je lacht, dan lacht de leerling

als jij huilt, dan huilt de klas
als je slaapt, dan slaapt de klas
als je ontw

aakt, dan ontw
aakt de klas

als jij speelt, dan speelt de school
als je deelt, dan deelt de school
als je je verveelt, dan verveelt de school zich

als jij koestert, dan koestert de w
ereld

als je droom
t, dan droom

t de w
ereld

als je leeft, dan leeft de w
ereld

Patrik Som
ers  

Leerkracht en auteur van H
et boek der W

aarden
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m
oedeloos en raken gedem

otiveerd, w
orden ziek of stappen uit het onderw

ijs 
vanuit de overtuiging dat er toch niets aan te doen is. H

et lerarentekort voor de 
kom

ende jaren is nijpend.

Een toenem
end aantal leerlingen stapt de klas binnen m

et dyslexie, dyscalculie, 
autism

espectrum
stoornissen, verschillende graden van A

D
H

D
, hypersensitiviteit 

en kleine tot zeer ernstige em
otionele problem

en w
aarop de individuele leerkracht 

noch het onderw
ijs een kant-en-klaar antw

oord heeft of denkt te hebben. D
e 

leerlingen in onze klassen m
et het opgekleefde etiket stoornis, nodigen ons uit  

om
 ons onderw

ijssysteem
 te herbekijken. Ze zijn richtingaanw

ijzers die ons op 
creatieve w

ijze vertellen hoe het onderw
ijs van de toekom

st vorm
 kan krijgen. 

H
et stijgend aantal leerlingen m

et een anderstalige achtergrond en cultuur 
heeft een onm

iskenbare im
pact op ons onderw

ijs en spoort ons aan om
 vragen te 

stellen. 
Bovendien w

orden scholen geconfronteerd m
et m

eldingen van niet-aanvaard-
baar gedrag bij leerkrachten en bij leerlingen. D

it kom
t het algem

een beeld van 
het onderw

ijs niet ten goede. D
e zenuw

en gieren door de leerlingen heen. Zoals 
w

e de problem
en nu aanpakken, doen w

e slechts aan sym
ptoom

bestrijding. W
e 

kom
en nog niet in de buurt van de kern. 

M
et deze opsom

m
ing w

il ik echter niet voorbijgaan aan iedereen die zich w
él 

goed voelt in de school en die zich dagelijks inzet en bekom
m

ert om
 de kw

aliteit 
hoog te houden. Ik w

as er zelf zo eentje en heb er nog vele anderen gezien.

O
veral in de m

aatschappij zie je hoe system
en w

ankelen: het m
onetaire sys-

teem
, de econom

ie, de katholieke kerk, zelfs landen. H
et is de voorbereiding op 

een hernieuw
d inzicht en een groter w

aarachtig evenw
icht voor de toekom

st. O
ok 

het schoolsysteem
 davert op haar fundam

enten en het onderw
ijs kan aansprakelijk 

gesteld w
orden voor de fouten uit het verleden. H

et heeft geen zin om
 te w

achten 
tot het zover is, m

aar het ligt voor de hand om
 het onderw

ijs op te tillen naar  
een hoger bew

ustzijnsniveau in het voordeel van al de betrokken partijen: de 
leerlingen en de leerkrachten in eerste instantie, m

aar ook de ouders, de directie, 
de adm

inistratieve m
edew

erkers en iedereen die betrokken is bij het w
elzijn van 

de leerlingen. A
ls het bew

ustzijn kan getransform
eerd w

orden en onderw
ijzen 

vanuit het hart de norm
aalste zaak van de w

ereld w
ordt, vaart onze m

aatschappij 
er op langere term

ijn w
el bij. 

D
e huidige leerlingenpopulatie vertoont niet m

eer dezelfde kenm
erken als 

dertig jaar geleden. W
e staan voor een totaal andere groep leerlingen, m

et een 
levensbew

ustzijn w
aarm

ee de m
anier van onderw

ijzen en de inhoud van de vakken 

zoals ze nu bestaan niet m
eer overeenkom

t. Ze hebben een voorsprong genom
en 

en ons huidig onderw
ijssysteem

 huppelt er hulpeloos en verouderd achteraan. 

A
ls leerkracht kun je niet m

eer boven hen staan, m
aar groei je sam

en m
et hen 

in een gezam
enlijk leerproces. Leerlingen zijn erg leergierig en verlangen dat aan 

hun leerbehoefte w
ordt voldaan. Ze m

aken onderscheid tussen de w
aarachtige 

leerkracht die het leven begrijpt en leeft en de leerkracht die kennis doorgeeft 
vanuit boeken. H

un bew
ust-zijn en onderscheidingsverm

ogen is hoger dan w
at w

e 
gew

oon w
aren en van die aard dat ze geen lessen m

eer kunnen krijgen die niet 
overeenkom

en m
et hun leerbehoeften. H

un sensitiviteit is zover gevorderd dat ze 
alles w

at geen levensevenw
icht is onm

iddellijk detecteren. H
et is voldoende dat ze 

vaststellen dat een leerkracht niet leeft w
at hij zelf zegt om

 hun interesse in de 
aangeboden stof te verliezen. Lessen die niet inspelen op hun huidige leerbehoeften 
doen hen de m

uren oplopen.
M

et D
e eigenw

ijze kikker w
il ik leerkrachten, directies en ouders ondersteunen 

en inspireren om
 m

ee te w
erken aan die droom

. W
ees gerust, ik ben lang niet de 

enige m
et dit verlangen.  

M
ijn ervaring put ik uit het w

erkveld zelf dat ik vijfentw
intig jaar lang op 

verschillende niveaus heb m
ogen verkennen. A

ls leerkracht in het BSO
, coach voor 

beginnende leerkrachten, verantw
oordelijke voor de m

ondiale vorm
ing en andere 

initiatieven, als intern begeleider voor het BSO
 en later als directeur van een BSO

-
school, een onderw

ijsloopbaan verspreid over drie verschillende scholen, heb ik 
het onderw

ijsgebeuren vanuit verschillende invalshoeken beleefd en doorleefd. 
A

ls directeur bij een opleidingscentrum
 voor volw

assenen, heb ik lesgeven vanuit 
nog een andere invalshoek kunnen bekijken. 

D
e noden die ik heb w

aargenom
en en de oplossingen die ik ervoor heb gezocht, 

deden m
e langzaam

 m
aar zeker uitgroeien tot een voorvechter voor een 

kw
aliteitsvol en hartelijk onderw

ijs. Ik leg niet enkel de focus op de leerlingen, 
m

aar ben ook bekom
m

erd om
 het w

elzijn van de leerkrachten en de leiding-
gevenden.	D

e	school	begint	bij	hen.	Ze	verdienen	het	om
	zich	doeltreff

ende	
w

erktuigen eigen te m
aken om

 het jonge leergierige volkje te kunnen begeleiden. 
G

elukkig heb ik als directeur kunnen vaststellen hoe personeelsleden er naar 
snakken om

 op dit vlak gesteund te w
orden en hulpm

iddelen aangereikt te krijgen. 
W

at je kunt bereiken bij de leerlingen, kun je ook bij het personeel, zo bleek. A
ls 

directeur heb je de m
ogelijkheid om

 je m
edew

erkers te inspireren en te onder-
steunen in de com

plexe opdracht w
aarvoor ze vandaag staan en je hele school in 

bew
eging te brengen. O

veral zijn m
ensen op zoek naar zinvolle en voldoening 

gevende alternatieven die het w
elzijn van zow

el leerlingen als leerkrachten en ten 
slotte van heel het systeem

 bevorderen.
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N
et zoals de leerlingen w

as ik een leergierige leerkracht. Ik heb m
ijn m

osterd 
voor een groot deel buiten het onderw

ijs gezocht. N
aast m

ijn opdracht startte ik 
een praktijk op w

aarin energetisch w
erk m

ijn m
ethode w

as om
 het centraal them

a 
bew

ustw
ording op alle niveaus te ondersteunen. V

anuit een energetisch bew
ustzijn 

begeleidde ik jong en oud op w
eg naar een evenw

ichtiger en harm
onieuzer leven. 

D
e school en m

ijn praktijk vulden elkaar aan. Ik ontdekte dat ik een heel andere les 
kon neerzetten, niet door m

e slechts m
et de problem

en van de leerlingen bezig te 
houden, m

aar door m
ijn bew

ust aanw
ezig zijn als leerkracht te verhogen en te 

bestendigen. Ik stond op een andere m
anier voor de klas, en hield veel energie en 

enthousiasm
e over op het einde van de dag. Ik kon de leerlingen m

eenem
en in hun 

groei 
naar 

een 
grotere 

m
ate 

van 
aanw

ezig 
zijn 

w
aardoor 

hun 
leerproces 

gestim
uleerd w

erd en m
eer succeservaringen w

erden behaald. 

H
et zijn de leerlingen die m

ijn absolute leerm
eesters zijn gew

eest en die m
e de 

w
eg naar een andere aanpak op basis van gelijkw

aardigheid en bew
ust-zijn hebben 

getoond, geïnspireerd door de universele levensw
etten. H

et w
aren leerlingen uit 

het BSO
 die dit bij m

e verw
ezenlijkt hebben. Ik zal hen altijd erkentelijk blijven en 

hen in m
ijn hart dragen voor de rijkdom

 die ze m
e in m

ezelf en in hen hebben doen 
ontdekken. 

M
et het opstarten van m

ijn organisatie Sam
tati, H

uis V
an B

ew
ust-zijn in 2011 

besteed ik nu voltijds aandacht aan het verspreiden van m
ijn visie en m

issie via het 
onderw

ijsproject The N
ew

 Teaching: via lezingen en trainingen voor de volw
assenen 

die m
et jongeren w

erken, via individuele coaching en onderw
ijs- en klasopstellingen. 

M
eer bew

ust-zijn brengen in alle geledingen van de m
aatschappij is w

aar ik naartoe 
w

il. H
oe kunnen w

e dat beter realiseren dan vanuit de vorm
ing van jonge m

ensen 
boordevol capaciteiten en talenten? G

elukkige afgestudeerden creëren een 
gelukkige m

aatschappij. Ze hebben w
el leraren en beleidsm

akers nodig die er de 
ruim

te en de m
ogelijkheden voor scheppen. 

Toen ik een aantal jaren geleden te gast w
as op het kabinet van het m

inisterie 
van O

nderw
ijs zei de kabinetsm

edew
erker: ‘W

at je vertelt is prachtig, m
aar je 

m
oet eerst een boek schrijven over je ziensw

ijze. A
nders luisteren ze niet. D

an kom
 

je terug en geef je het aan de m
inister.’ N

u is het zover. Beste beleidsm
aker, dit 

boek D
e eigenw

ijze kikker bied ik je als geschenk aan. Ik nodig je uit om
 de uitdaging 

aan	te	gaan,	je	com
fortzone	te	verlaten	en	de	doeltreff

endheid	van	dit	boek	te	
onderzoeken voor het uitstippelen van een liefdevol onderw

ijs, in eerbied voor het 
systeem

 zoals het tot nu toe is gew
eest, gew

orteld in dit m
om

ent en m
et de blik 

gericht op de toekom
st. A

ls je kinderen of kleinkinderen hebt, dan w
eet je hoe 

belangrijk een zorgeloze en vreugdevolle schoolloopbaan is. 

D
e kinderen van de nieuw

e tijd staan klaar en w
achten vol ongeduld op 

onderw
ijs dat georganiseerd w

ordt vanuit het hart.

M
et hartelijke en levenslustige groet

H
ilde V

an Bulck
Be-ziel-ster van The N

ew
 Teaching
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H
et belang van een vernieuw

ing inzien of haar aanvoelen zijn duidelijk tw
ee 

verschillende zaken. Toen H
ilde V

an Bulck in haar lessen nieuw
e w

egen opzocht 
voor een beter leerproces bij de leerlingen en m

e hierover inform
eerde, zag ik aan 

hun reacties en die van enkele leerkrachten dat er iets interessants gebeurde. Ik 
zag een nieuw

 antw
oord op een probleem

 dat m
e bekend w

as. A
ls algem

een 
directeur van een school m

et een grote w
aaier aan studierichtingen in A

SO
, TSO

 
en BSO

 m
erkte ik dat de noden en vragen van de leerlingen uit het beroepssecundair 

onderw
ijs groot w

aren. Ze w
aren niet tevreden m

et een goede vakspecialist. Ze 
w

ilden m
eer. O

pm
erkelijk w

as dat steeds m
eer leerlingen uit het technisch en zelfs 

uit het algem
een onderw

ijs hetzelfde verlangen hadden. Toch duurde het nog 
even voordat eerst enkele collega’s en later ikzelf aanvoelden dat er iets ingrijpends 
bezig w

as. 

Intussen w
as H

ilde directeur gew
orden in een andere school. Enkele leerkrachten 

volgden bij haar Teaching by being en kw
am

en m
e enthousiast vertellen over hun 

ervaring. O
pvallend w

as hun veranderde uitstraling die ik voelde op het m
om

ent 
dat ze m

ijn bureau binnenkw
am

en. M
et hen sam

enw
erken w

as zeer aangenaam
 

en versterkte m
ijn gevoel dat w

e op de goede w
eg w

aren. O
p een pedagogische 

studiedag kon het personeel kiezen voor een w
orkshop bij H

ilde. D
eze sessie  

had zoveel succes dat er tijdens de proefw
erken een tw

eede w
orkshop w

erd 
georganiseerd. N

a enige tijd ervoer ik dat er in m
ijn gesprekken m

et  verschillende 
leerkrachten m

eer ruim
te w

as voor w
ederzijds begrip en betrokkenheid. D

e 
inrichting van een m

odule die duidelijk geïnspireerd w
as op Teaching by being, in 

het vak Sem
inaries in het vijfde jaar A

SO
, w

as er een natuurlijk gevolg van. D
e 

leerkracht toonde m
e graag de feedback die ze van haar leerlingen had gekregen. 

D
ie voelden zich m

eer ontspannen en tegelijkertijd m
eer geconcentreerd in de les. 

W
at ze geleerd en ervaren hadden, nam

en ze ook m
ee naar andere lessen en zelfs 

daarbuiten. 

Enkele leerkrachten zochten m
e op om

 sam
en op zoek te gaan naar een nieuw

e 
m

anier van ‘school m
aken’, w

aarin leerlingen en m
edew

erkers m
eer ‘aanw

ezig’ 
leren zijn. G

evoelens van een m
eer open betrokkenheid en een groter vertrouw

en 
begonnen zich langzaam

 vanzelf te verspreiden. H
oew

el ik zelf geen training had 
gevolgd bij H

ilde, w
erd het faciliteren van het concept van The N

ew
 Teaching op 

school voor m
ij een natuurlijke evidentie. Ik m

ag hopen dat dit boek jou ook op een 
natuurlijke m

anier de boodschap en de w
erkw

ijze ervan laat aanvoelen.   

G
uy Craps, algem

een directeur op rust

INLE
ID

ING

D
e eigenw

ijze kikker richt zich eigenlijk tot iedereen die m
et vragen zit rond 

lesgeven, opvoeden en leiding geven en een m
anier zoekt die resultaten oplevert. 

Ik heb hoofdzakelijk voorbeelden van leerlingen en leerkrachten gebruikt. M
aar 

een directeur, opvoeder, ouder of therapeut kan de personages vervangen zoals ze 
in zijn of haar kader passen. 

H
et boek richt zich tot alle onderw

ijsniveaus, van kleuterschool tot hogeschool 
en universiteit, gew

oon en buitengew
oon onderw

ijs, naar volw
assenenonderw

ijs, 
kunstonderw

ijs en naar alle initiatieven w
aar les w

ordt gegeven. H
et is eveneens 

van grote w
aarde voor ouders, grootouders, opvoeders en therapeuten. 

D
e doelgroep van dit boek is uitgebreid. Elke m

edew
erker in de school kan 

erm
ee aan de slag, zow

el op het niveau van het adm
inistratieve personeel als het 

m
iddenkader, het zorgkader, de leerkrachten, het leidinggevend team

 en de 
begeleiders die van buitenaf een dienst aan de school bieden. 

H
et boek is een onm

isbaar instrum
ent voor leerkrachten in opleiding. D

oor zich 
de w

erkw
ijze van D

e eigenw
ijze kikker eigen te m

aken, hebben ze een onm
iskenbare 

voorsprong op andere leerkrachten. 

O
m

dat het niet m
ogelijk is om

 telkens een opsom
m

ing te geven van de leerling 
en al zijn verschijningsvorm

en, van peuter over kleuter tot universiteitsstudent, 
w

ordt algem
een de term

 ‘leerling’ gebruikt. Zo gebruik ik ook ‘leerkracht’ voor alle 
andere verschijningsvorm

en.
 Voor m

ij persoonlijk is het belangrijk dat het boek zich ook richt tot de 
beleidsm

akers. D
oor zich de inhoud eigen te m

aken, kunnen ze een ander beleid 
uitstippelen. Ik w

acht vol ongeduld op hun eerste stappen.

In	de	voorbeelden	heb	ik	fictieve	nam
en	gebruikt,	zelfs	al	had	ik	de	toestem

m
ing	

van de betrokken persoon. 

Ik heb som
s een koppelteken gebruikt om

 een bepaald aspect m
eer te 

benadrukken. Bew
ustzijn leest anders dan bew

ust-zijn. M
et het laatste w

il ik de 
nadruk leggen op ‘het zijn’. 

Bij	de	quotes	die	de	hoofdstukken	opfleuren	staat	de	bron	verm
eld.	W

aar	dit	
niet zo is, kom

en de quotes van m
ezelf. Ik vond het een beetje te gek om

 er telkens 
m

ijn naam
 onder te zetten.



14

D
E E

IG
E

N
W

IJZ
E K

IK
K

E
R

H
et boek bestaat uit tw

ee delen. D
eel één gaat over m

ijn persoonlijke ervaringen 
en praktijksituaties die ik van dichtbij heb m

eegem
aakt. In deel tw

ee ga ik dieper 
in op de w

erkw
ijze die ik gebruik. Veel hoofdstukken zijn voorzien van oefeningen. 

Je kunt het boek lezen zonder de oefeningen te doen. O
ok om

gekeerd kun je de 
oefeningen uitvoeren zonder het verhaal erachter te lezen. Toch is het aan te raden 
om

 ze allebei door te nem
en. H

et verhaal schetst een achtergrond voor de 
oefeningen, die zelf een verdieping zijn van het verhaal. 

D
e oefeningen bestaan uit tw

ee niveaus, m
aar het w

erkelijke niveau hangt af 
van de achtergrond die je zelf bezit en hoe diep je erop w

il ingaan. H
et basisniveau 

heb ik Kikkersprongen (KS) en het verdiepingsniveau Voorbij je com
fortzone (VCZ) 

genoem
d. 

O
p een tw

eetal oefeningen na, zijn ze allem
aal ontstaan op het m

om
ent dat ik 

het boek schreef. Ze testen uit in w
elke m

ate je aanw
ezig bent, en zijn in die zin 

m
isschien nieuw

 voor jou. H
et m

ooie is dat je de m
eeste oefeningen in veel 

verschillende om
standigheden kunt toepassen. V

anuit je eigen creativiteit kun je 
ze aanpassen aan het niveau van je klasgroepen en je leerlingen. Je kunt alle 
oefeningen een voor een toepassen. D

an zal je w
el een tijdje bezig zijn. M

aar je 
kunt er ook een aantal uitpikken. H

et beste resultaat bereik je echter door er zo 
veel m

ogelijk m
ee aan de slag te gaan. A

angezien het bew
ust-zijn herhaling nodig 

heeft, kun je de oefeningen ontelbare keren hernem
en. Je kunt enkele collega’s 

uitnodigen om
 ze sam

en uit te testen. D
it w

erkt aanm
oedigend en ondersteunend. 

D
oor de feedback zul je leren dat verschillende resultaten m

ogelijk zijn. 
A

ls je m
ooie en verrassende resultaten behaalt, m

ag je je verhaal delen via 
info@

the-new
-teaching.com

. D
at zou m

e veel plezier doen.

Ik hoop dat je je door het lezen van dit boek geïnspireerd en bekrachtigd voelt, 
om

 het even vanuit w
elke functie je erm

ee aan de slag gaat. Laat D
e eigenw

ijze 
kikker je uitnodigen om

 m
et veel liefde te kijken naar jezelf, je collega’s en de 

kinderen en jongeren w
aarm

ee je w
erkt. 

‘Kikker, kleintje m
et grote w

ijsheid,
 

leer m
e de regen aanroepen 

om
 nieuw

 leven te laten ontluiken.’ 
u

it
 O

u
d

e
 z

o
r
g

e
n

1. K
IK

K
E

RT
JE

S
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D
e om

geving is m
e onbekend en toch bekend. Ik kijk naar m

ijn rechterarm
 die 

in een com
fortabele hoek van negentig graden op schouderhoogte hangt, m

ijn 
rechterhand losjes m

et ontspannen vingers naar beneden gericht. Vol bew
ondering 

en m
et een grote nieuw

sgierigheid zie ik hoe ze zich uit m
ijn vingertoppen w

urm
en 

en 
dan 

m
et 

een 
lichte 

versnelling 
recht 

naar 
beneden 

vallen. 
H

et 
is  

zo vanzelfsprekend. Zo natuurlijk. H
erkenbaar ook. A

lles verloopt rustig, m
aar 

tegelijkertijd snel. Ze zijn bol van vorm
, allem

aal gelijkaardig. Een beetje donker, 
grijsbruin van kleur. En heel vertrouw

d. M
ijn vingers produceren er altijd m

eer en 
m

eer. Ze zijn m
et tientallen. Ik voel hoe ze door m

ijn arm
 gestuw

d w
orden en tot 

aan m
ijn vingertoppen glijden. D

an is er een ogenschijnlijk m
om

ent van rust, van 
stilstand, voor de zw

aartekracht ze losrukt van m
ijn vingers en ze recht naar 

beneden vallen. In het w
ater. In de kleine vijver. D

e vijver is rechthoekig en niet 
groot, de grootte van een salontafeltje. H

ij is m
ooi afgeboord en ligt in het m

idden 
van m

ijn w
oonkam

er. H
et w

ater spettert om
hoog als er een kikkertje in valt. H

et 
ene na het andere valt m

et een zachte plons in m
ijn vijvertje. En m

ijn vingers 
blijven ze  lossen. G

een enkele valt naast het vijvertje. H
et lijken w

el donkere 
pingpongballetjes. D

e vijver ligt vol ronde blaadjes. Er valt er w
eer een. D

e plons 
doet een blaadje een beetje om

kantelen en terugvallen naar de oorspronkelijke 
positie van evenw

icht. Ik zie dat er al een kikkertje onder zit. En daar ook. O
nder 

elk blaadje zit er een. Een gelijkaardig exem
plaar, even bol van vorm

 en donker van 
kleur. D

e vijver zit boordevol. Er is nauw
elijks plaats. En m

ijn arm
 blijft m

aar 
kikkertjes door m

ijn vingers stuw
en. A

ls een levenslange productie. 

M
ijn partner keek een beetje bedenkelijk toen ik hem

 vroeg in de ochtend 
vertelde w

at ik pas had gedroom
d. Ik w

eet niet of hij het m
eest verbaasd w

as over 
m

ijn droom
 of om

dat ik dit al zo vol energie vertelde terw
ijl de zon zelf nog m

aar 
een zw

akke inspanning deed om
 door het donker van de nacht heen te priem

en. 
D

e kikkertjes deden m
e denken aan een geboorte. 

‘H
et is alsof ik gedroom

d heb over een geboortekanaal’, zei ik enthousiast 
tegen een slaperig gezicht. D

e betekenis van drom
en hield m

e niet zoveel bezig, 
m

aar ik verm
oedde dat de droom

 van vannacht nu te m
aken had m

et de keuzes 
die voor m

e lagen. Ik begreep dat het niet zom
aar een droom

 w
as, m

aar dat een 
boodschap in codetaal m

e probeerde te bereiken. O
m

dat ik niet zo op de hoogte 
w

as, trok ik op onderzoek naar de sym
boliek van droom

beelden. 

M
ijn opzoekw

erk leerde m
e dat de kikker een klein diertje is, m

aar dat hij je 
levensgrote lessen kan leren. H

ij daagt je uit om
 je bew

ust te w
orden van je 

w
irw

argedachten en ze los te laten. H
ij kan je leren om

 negatieve energie te lossen 
en te laten. D

e kikker staat sym
bool voor geboorte, vruchtbaarheid en leven en 

duikt in die hoedanigheid op in m
ythen en sprookjes overal in de w

ereld. H
et is m

e 
opgevallen dat in w

inkels m
et snuisterijen beeldjes van kikkers talrijk aanw

ezig 

zijn. G
een w

onder als je w
eet dat hij elke lente duizenden eitjes legt. Zijn kroos 

krioelt in de oevers van poelen en beken. A
ls je een nieuw

e richting aan je leven w
ilt 

geven, staat hij voor je klaar om
 je bezorgdheden te neutraliseren. H

ierdoor 
ontstaat er ruim

te voor zuivering in je gedachten en je em
oties. Je w

ordt voorbereid 
om

 vanuit oude nutteloze zorgen en hersenspinsels nieuw
 en fris leven te laten 

ontluiken. Je voelt je als herboren. 

In het w
elbekende sprookje D

e kikkerkoning loopt de prinses m
et de gouden bal 

terug naar het paleis nadat de kikker hem
 voor haar uit het diepe w

ater van de bron 
heeft gehaald. D

e prinses belooft dat hij haar vriendje m
ag w

orden. Ze vergeet 
echter snel de belofte die ze aan de kikker heeft gegeven en besteedt geen 
aandacht m

eer aan het glibberige, onaantrekkelijke beest. D
e kikker blijft niet bij 

de pakken zitten en trekt zelf naar het paleis. D
e prinses w

eigert om
 hem

 binnen te 
laten, m

aar haar vader, de koning, vindt dat een gedane belofte m
oet gehouden 

w
orden. Zo eet hij tegen de zin van de prinses m

ee uit haar gouden bordje. A
ls ze 

hem
 

in 
haar 

kam
er neer 

sm
akt, 

verandert hij 
plots 

in 
een 

aantrekkelijke 
koningszoon. H

ij vertelt haar dat hij betoverd w
erd door een heks en dat alleen de 

prinses hem
 eruit kon halen. ’s A

nderendaags w
orden ze opgehaald door zijn 

trouw
e dienaar en vertrekken ze naar zijn koninkrijk. D

e kikker had het heft in 
eigen handen genom

en, zich bevrijd van zijn beperkingen en had zo zijn eigen 
w

elvarende toekom
st gecreëerd. 

D
e boodschap w

erd duidelijk voor m
ij. G

a voor datgene w
at je w

erkelijk w
il 

doen in het onderw
ijs. Zorg dat het vruchtbaar is en dat er iets nieuw

s ontstaat. 
Stel niet m

eer uit w
at hiervoor nodig is, m

aar zet de nodige stappen. 

Enkele w
eken later speelde de droom

 een rol in een opleiding van fam
ilie-  

en	droom
opstellingen.	D

e	cursisten	van	de	betreff
ende	organisatie	zochten	

representanten voor hun supervisiedag om
 onder deskundige leiding van hun 

m
entor te oefenen m

et het toch niet zo eenvoudige system
isch w

erk.
Voor de lezer die niet vertrouw

d is m
et system

isch w
erk of fam

ilieopstellingen 
geef ik graag een beetje uitleg. Tijdens een opstelling gaan w

e op zoek naar 
onbew

uste loyaliteiten die in een probleem
situatie verborgen zitten. Een fam

ilie is 
een systeem

, net zoals een school. V
andaar dat w

e van system
isch w

erk spreken. 
A

an de hand van representanten - vrijw
illige deelnem

ers - stellen w
e de betrokken 

personen bij deze situatie op in de ruim
te. D

it gebeurt volgens het innerlijk beeld 
van de cliënt. V

anuit die positie kunnen de representanten de onverw
erkte em

oties 
van de betrokken personen bij zichzelf w

aarnem
en. D

e positie die ze tegenover 
elkaar innem

en en de w
aarnem

ingen van de representanten bieden een schat aan 
inform

atie over de situatie w
aar m

en w
il uitgeraken. 
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Ik w
as voor de droom

opstellingen terecht gekom
en in de Beverruim

te, een 
toepasselijke naam

 voor een gebouw
 aan de rand van een vijver om

ringd door een 
pad m

et kreupelhout. Zo ver ik kon zien, kw
am

 de rust van m
eerdere vijvers m

e 
tegem

oet. H
et raam

 van de w
erkruim

te keek uit op dit schitterend stukje natuur, 
niet ver van de stad. 

Ik had al w
el w

at opstellingsw
erk achter de rug, m

aar ik had nog nooit een 
droom

opstelling gedaan en w
ist eigenlijk niet zeker of ik w

el aan de beurt w
ou 

kom
en. H

et leek m
e echter geen toeval dat ik m

e een droom
 zo helder herinnerde 

en terechtkw
am

 in een groep die m
et droom

opstellingen w
erkte. Toen één van de 

cursisten, een jonge dam
e m

et een blanke huid en lang lichtrossig haar, aan de 
beurt w

as, kw
am

 haar vertrouw
enw

ekkende glim
lach bem

oedigend m
ijn richting 

uit. D
eze kans m

ocht ik niet laten voorbijgaan. En w
at voor een ervaring is het 

gew
eest. D

e opstelling over m
ijn droom

 heeft bij verschillende deelnem
ers een 

soort	m
agisch	eff

ect	tew
eeg	gebracht.	

Lies, de jonge cursiste, nodigde m
e uit om

 naast haar te kom
en zitten en m

ijn 
droom

 te vertellen. Ze vroeg m
e of ik hem

 op dezelfde m
anier opnieuw

 kon 
verw

oorden, m
aar dan alsof het op dat m

om
ent gebeurde om

 hem
 nog beter te 

kunnen aanvoelen. D
aarvoor sloot ik m

ijn ogen. Ik vertelde de droom
 opnieuw

 
alsof ik het allem

aal op dat ogenblik zelf m
eem

aakte. W
at m

e het m
eeste opviel, 

w
as de vanzelfsprekendheid w

aarm
ee ik de gebeurtenissen w

aarnam
. G

een 
verw

ondering. G
een vraagtekens. H

et w
as alsof het zo hoorde en ik het altijd had 

gew
eten. 

‘H
eb je een idee w

aarm
ee je droom

 in verband kan staan?’ vroeg Lies. 
D

at w
as niet zo’n m

oeilijke vraag. O
p dat m

om
ent stond ik voor een professionele 

keuze.
‘Ik ben directeur van een m

iddelbare school en ik heb ook jarenlang energetisch 
w

erk gedaan. Ik ben door beide gepassioneerd en w
il hen verbinden. Ik w

il de liefde 
in de scholen doen strom

en. Ik w
il m

eer hartelijkheid in de klas. Ik w
il dat 

leerkrachten hun intuïtieve verm
ogens inzetten. Ik w

il dat de leerlingen veel blijer 
m

ogen leven. Ik w
il dat de spirituele w

ijsheid van de kinderen ruim
e kansen krijgt. 

Ik w
il dat leerlingen en leerkrachten sam

en al spelend leren. Tot nu toe is liefde in 
de school slechts een slogan. Ik w

il dat de liefde echt geleefd m
ag w

orden. D
an 

gaan leerlingen echt leren. En leerkrachten ook.’
‘H

oe w
il je dat realiseren?’

‘Ik w
il studie- en ervaringsdagen organiseren. Ik w

il dat directeurs hun hart vrij 
m

aken, net zoals de dienaar van de kikkerprins. D
e trouw

e m
an had drie ijzeren 

banden rond zijn hart laten sm
eden om

dat hij zo verdrietig w
as dat zijn prins in een 

kikker w
as veranderd. H

ij w
as bang dat zijn hart zou breken van de pijn. M

et de 
ijzeren banden hield hij de brokstukjes bij elkaar. Toen de prins en de prinses elkaar 
in liefde gevonden hadden, braken de banden van de dienaar. Liefde m

aakt vrij. 

liefde m
aakt leren gem

akkelijk. D
at staat in geen enkel leerplan.’ Ik zuchtte diep.

‘Ik ben bang voor het onbegrip en stel m
ijn plannen om

 op grote schaal naar 
buiten te treden alsm

aar uit. Ik hoop bevestiging te krijgen van w
at ik in m

ijn hart 
al lang w

eet.’
‘H

oe sta je in het echte leven tegenover kikkers?’ stuurde Lies m
e bij.

‘Ik ga hen eerder uit de w
eg. H

et is niet hun uiterlijk dat m
e afschrikt, m

aar w
el 

de onverw
achte sprongen.’ Ik herinnerde m

e dat ik als klein m
eisje een om

w
eg 

had gem
aakt toen ik in een beek oog in oog stond m

et een kikker die al kw
akend 

liet horen dat ik zijn pad betrad. D
at kleine beestje heeft m

e toen zonder enige 
inspanning de beek uitgejaagd. Ik m

aakte een m
eterslange om

w
eg om

 een eindje 
verder m

ijn w
eg door de beek verder te zetten. 

‘N
ochtans ben ik ook dikw

ijls kikkervisjes gaan vangen om
 ze te zien opgroeien 

tot m
inikikkertjes.’

Lies stelde m
e voor om

 m
ezelf en een representant, als kikkertje die vele 

kikkertjes voorstelde, op te stellen. Ik koos een vrouw
 voor het kikkertje en 

begeleidde haar intuïtief naar haar plaats in de ruim
te, m

et het gezicht naar het 
raam

 en dus ook naar de vijver gericht. Ik w
ilde schuin rechts achter haar gaan 

staan, tw
ijfelde, probeerde de linkse kant en ging dan toch schuin rechts achter 

haar staan.
‘Je tw

ijfelt?’ vroeg Lies. 
‘Ja, als ik rechts van haar ga staan, is ze verbonden m

et m
ijn hart en als ik links 

van haar ga staan, is ze verbonden m
et m

ijn rechterhand, dus m
et m

ijn daadkracht.’
‘Je w

il je w
erk verbinden m

et je hart, m
aar je vindt het m

oeilijk om
 een keuze te 

m
aken,’ opperde Lies. ‘Zullen w

e er een tw
eede kikker voor je daadkracht bijhalen 

zodat je geen keuze hoeft te m
aken?’ 

Ik koos een m
an als representant voor de tw

eede kikker en plaatste hem
 op 

dezelfde lijn als de hartkikker, m
aar rechts van m

ij. Ik stond tussen hen in, een 
kleine stap naar achter. Beide kikkers voelden zich goed op de plaats w

aar ze 
stonden. Toen ik tussen hen in ging staan, voelden ze zich nog beter in hun vel. D

e 
kikker van de daadkracht nam

 m
ijn hand vast. Ik w

erd krachtig en sterk en kon de 
w

ijde w
ereld inkijken. D

e opsteller stelde voor om
 naast de tw

ee droom
kikkers een 

representant voor de kikker van het echte leven binnen te halen. D
e kikker van de 

daadkracht vond het op een prettige m
anier spannend. Ik w

erd onrustig en w
as op 

m
ijn hoede. M

ijn blik naar de w
ijde w

ereld verm
inderde. M

ijn aandacht w
erd 

afgeleid.
 D

e kikker van het leven kw
am

 vrolijk springend de opstelling binnen en sprong 
w

illekeurig in alle richtingen. D
e daadkrachtkikker vond dit extra spannend. D

e 
kikker van het hart w

as blij m
et de kikker van het leven erbij. H

et op en neer 
gespring van de kikker m

aakte m
e alert. Ik vond hem

 niet vies, m
aar ik hield niet 

van dat gespring. H
ij kon onverw

achte bew
egingen m

aken en dat m
aakte m

e 
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ongerust. Ik w
ilde liever w

eten w
aar hij naartoe zou springen. D

e kikker van het 
leven begon nu nog m

eer te springen en dichterbij te kom
en. H

ij w
ilde graag op 

m
ijn hoofd springen. D

aar hield ik echt niet van. D
e kikker van de daadkracht vond 

het allem
aal gew

eldig. D
e opsteller liet m

e zeggen: 
‘Ik	vind	het	niet	fijn	dat	je	zo	in	het	w

ilde	w
eg	springt.	D

at	m
aakt	m

e	ongerust.’	
‘Spring gew

oon m
ee,’ zei de kikker van de daadkracht. D

e kikker van het hart 
kon al niet m

eer stilstaan. Ik voelde hoe de springkracht door m
ijn benen om

hoog 
klom

 en ik slaagde er niet m
eer in om

 ze stil te houden. M
et z’n vieren m

aakten w
e 

kikkersprongen. Zo eenvoudig. D
it gaf een krachtige verbonden energie en veel 

blijdschap. H
et w

as allem
aal vanzelfsprekend. M

et krachtige beenspieren konden 
w

e elke sprong m
aken die de om

standigheden vereisten en w
e kregen het gevoel 

dat alles m
ogelijk w

as. D
e opsteller liet m

e contact m
aken m

et de levenskikker. 
‘K

un je dichterbij kom
en?’ Ik naderde de kikker van het leven en de angst voor 

zijn w
ilde sprongen verdw

een. M
et zijn vieren vorm

den w
e een prachtig geheel. 

Toen stelde de opsteller voor om
 een representant voor de directeurs binnen te 

halen. Ik plaatste hem
 op ongeveer tw

ee m
eter van m

e vandaan. Ze vroeg m
e om

 
m

e om
 te draaien naar de directeurs. D

e directeurs keken m
e koel en strak aan. 

‘Ik w
il een project rond onderw

ijs en energetisch w
erk brengen voor leraren en 

directeurs,’ zei ik tegen de representant. 
‘D

aar hebben w
ij geen boodschap aan. Ze denkt het beter te w

eten dan w
ij. Ze 

stelt zich boven ons. W
ij, directeurs hebben geen problem

en. W
e hoeven haar niet. 

D
at ze voor zichzelf spreekt. Ze gaat veel te snel voor ons.’

O
nm

iddellijk verloor ik energie. D
e reactie w

as m
e niet onbekend. Ik voelde m

e 
niet 

begrepen. 
Ik 

w
ilde 

m
ijn 

ervaringen 
vrijblijvend 

delen 
en 

stootte 
op 

interpretaties die m
ijn bedoeling te buiten gingen. M

et als gevolg dat ik m
ijn diep 

verlangen en m
ijn levensdoel uitstelde. M

ijn angst voor de reacties van w
eerstand 

en de ingevulde interpretaties over m
ijn bedoeling nam

en de overhand. Ik verloor 
de voeling m

et m
ezelf en m

et m
ijn doel en schoot in de m

entale verdediging. 
D

e opsteller vroeg m
e om

 m
e opnieuw

 om
 te draaien naar de representanten 

van de kikkers. Ze voelden zich nog altijd goed, m
aar ze w

aren iets m
inder vrolijk. 

D
e kikkers stelden m

ijn energetisch w
erk voor, m

ijn vertrouw
de bron van inspiratie 

en kracht. V
an daaruit vloeiden al m

ijn inzichten en m
ijn w

erk voort. D
at w

as 
vanzelfsprekend. M

ijn batterijen laadden zich onm
iddellijk terug op. V

anuit de 
kracht van de kikkers kon ik m

e opnieuw
 tot de directeurs w

enden. D
e opsteller 

vroeg m
e het volgende te zeggen. 

‘Ik ben ook directeur. Ik ben één van jullie. Ik ken jullie w
erk, m

aar ik heb ook 
kennis van bew

ustzijns- en energetisch w
erk. D

aarin heb ik ontzettend veel 
ervaring opgedaan die ik graag w

il delen.’ D
e representant van de directeurs 

ontspande zichtbaar. 
‘N

u herkennen w
e jou als één van ons. N

u kunnen w
e w

el luisteren naar w
at je 

te vertellen hebt. H
et m

ag niet te snel gaan.’ A
ls ik te dicht bij hun persoonlijke 

them
a’s en em

oties kw
am

, zou er w
eerstand zijn. Ik m

oest m
ijn project stap voor 

stap voorstellen. D
an konden de leraren en de directeurs die het w

ensten erin 
m

eegaan. Iedereen w
as opgelucht. M

ijn droom
 kon gerealiseerd w

orden. Ik 
draaide m

e opnieuw
 om

 om
 sam

en m
et de representanten van de kikkers m

ijn 
toekom

stig w
erk op te nem

en en erm
ee naar buiten te kom

en. H
et w

as hoog tijd, 
w

ant m
ijn vijver w

as overvol en w
erd te klein. D

e tijd drong. 

D
e opstelling had m

e dichter bij m
ijn doel gebracht dat al jarenlang aan m

e 
trok. Ik voelde m

e vrijer. H
et w

as alsof de deelnem
ers deelden in de vrijheid en blij 

w
aren dat er een nieuw

e strom
ing voor de scholen op kom

st w
as. Ik had vanuit een 

energetische invalshoek m
et de leerlingen gew

erkt, vele leraren, leerlingen, 
studenten en ook directeurs begeleid in m

ijn praktijk en via w
orkshops m

ijn kennis 
overgebracht. N

u w
as het tijd om

 een ander m
iddel aan te boren: een boek over 

m
ijn onderw

ijsproject schrijven. In m
ijn hoofd w

as het al lang geschreven. H
et 

boek kon m
ijn passie, inzichten en ervaring dichter bij de scholen brengen. 

M
ijn belangstelling voor kikkers w

as gew
ekt. D

it verhaal over de kikkertjes 
bevat vele elem

enten w
aarop ik in dit boek dieper w

il ingaan. A
ls leerkracht in het 

beroepssecundair onderw
ijs heb ik leerlingen gezien die bijna explodeerden om

dat 
ze geen ruim

te kregen om
 hun capaciteiten te tonen. Ze w

aren zich dikw
ijls niet 

bew
ust van w

at die capaciteiten dan w
el zouden zijn. N

et zoals de kikkers w
ilden 

ze w
ilde sprongen m

aken om
 te kunnen m

eedrijven op hun levensstroom
 en zo al 

scheppend hun toekom
st creëren. M

et hun lange onderpoten hadden ze een 
stevige basis en een enorm

e kracht om
 de sprong te m

aken die noodzakelijk is. 
D

aarbij botsten ze tegen de hindernissen en het onbegrip van de gangbare aanpak 
in het onderw

ijs. H
un gekw

aak nodigt de leraren uit om
 sam

en m
et hen de sprong 

naar een vernieuw
de aanpak te m

aken. Een roep naar liefde. N
et zoals bij m

ij 
vroeger, verontrust dit gekw

aak echter heel w
at leraren en springen ze net zoals 

het kleine m
eisje opzij in plaats van de taal van de kikker te leren.

A
ls directeur heb ik bij m

ijn leraars kunnen vaststellen hoeveel m
oeite het  

hen kost om
 hun talenten ongerem

d voor de klas te brengen. D
ie leraarstalenten 

zijn ongetw
ijfeld aanw

ezig, m
aar w

orden afgerem
d door allerlei onbew

uste 
patronen die verhinderen dat de authentieke scheppingskracht kan strom

en. D
e 

onverw
achte w

ilde sprongen van de leerlingen doen m
enig leraar tw

ijfelen en 
grijpen	naar	oude	niet	doeltreff

ende	m
ethoden	om

	m
et	hen	om

	te	gaan.	D
e	

ervaring leert ons dat klasm
anagem

ent daardoor som
s een onoverkom

elijk 
gegeven kan zijn, w

aarbij belangen van leraren en leerlingen schijnbaar botsen. 
Toch kan het grote draagvlak van de kikkerpoten de leraar leren om

 vanuit 
stevigheid en soepelheid in te gaan op de situatie van het m

om
ent en uit te groeien 

tot een bezielde leraar. 
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In het sprookje van D
e kikkerkoning duikt de kikker diep in de bron om

 de gouden 
bal van de prinses te gaan zoeken. D

e bal staat sym
bool voor de zonnekracht of de 

kern van je w
ezenlijke zijn. H

et herkennen van je kern in jezelf, je leerlingen en je 
collega’s brengt een zonnige dynam

iek in de klas en in de school. H
et ontkennen 

ervan brengt verstarring en apathie. Jij, de kikker van het hart, de kikker van de 
daadkracht en de kikker van het leven horen sam

en. Je staat dus niet alleen voor 
de klas. Sam

en kun je de sprong w
agen om

 je eigen zijn en toekom
st te creëren. 

Sam
en kun je genieten van de creatieve intelligentie, de diepe vreugde en het 

prachtige resultaat als je de sprong w
aagt. D

at heet scheppingskracht. D
e sprong 

boezem
t som

s angst in, m
aar als je beseft dat je nooit verder kunt springen dan op 

dat ogenblik binnen je m
ogelijkheden ligt, kun je in alle vertrouw

en het avontuur 
aangaan.  

D
e kikker is een dier dat leeft op het land en in het w

ater. H
ij is in tw

ee w
erelden 

thuis. Ik heb m
e in de school en in de klas altijd op vertrouw

d terrein gevoeld. A
ls ik 

een school binnenstap, w
ord ik blij. Een school is m

ijn natuurlijke w
erkbiotoop. 

Tegelijkertijd heb ik m
e jarenlang verdiept in de bew

eeglijkheid van energetisch of 
bew

ustzijnsw
erk. Ik voel m

e veilig in beide w
erelden en voor m

ij vorm
en ze al jaren 

één geheel. Ze horen sam
en. Ze inspireren elkaar. D

e ene w
ereld kan niet zonder 

de andere. D
e unieke com

binatie die uit de verbinding voortvloeit, zou ik overal ter 
w

ereld w
illen delen m

et elke directeur, leerkracht, ouder en leerling. D
e leerlingen 

zijn al op de hoogte dat de tw
ee w

erelden sam
en horen. Ze voelen dat er een 

belangrijke w
ereld in de school ontbreekt. Ze kw

aken hoe langer hoe luider. H
un 

gekw
aak bereikt zelfs de m

edia. H
oor je hun gekw

aak?

En w
at is de rol van de leidinggevende in dit verhaal? H

eeft hij alle w
ijsheid in 

pacht of durft hij sam
en te w

erken m
et de kikker van het hart, de daadkracht en 

het leven? D
urft hij een beetje kikker zijn en springen in richtingen die hij nog nooit 

eerder betreden heeft? D
urft hij zijn prinselijke aard te tonen? H

eeft hij contact 
m

et de w
ijsheid van zijn kern? K

an hij de school leiden vanuit zijn innerlijke bron en 
zijn innerlijk leiderschap? K

an hij verantw
oordelijkheid bij zichzelf en bij de leraar 

stim
uleren? D

urft hij zijn hart vrijm
aken? D

urft hij zijn team
 uitnodigen om

 de 
banden rond hun hart los te m

aken? K
an hij de kikkersprongen van de leerkrachten 

toelaten als sym
bool voor de bruisende en vernieuw

ende school? D
urft hij een 

andere com
m

unicatie m
et de ouders op te starten? D

urft hij een school van de 
liefde te leiden?

In de paringstijd van kikkers en padden w
ordt op som

m
ige w

egen gevraagd om
 

je snelheid als autom
obilist te vertragen om

 hen de kans te geven ongestoord naar 
de andere kant van de w

eg te kunnen springen. K
an de directeur de w

eg vrijm
aken 

voor zijn kikkerleerkrachten die op w
eg zijn naar een vruchtbare voedingsbodem

 
voor zijn school? 

A
ctieve K

ikkersprongen (K
S)

•	A
angezien	

verandering	
ontstaat	

in	
jezelf,	

zijn	
de	

actieve	
kikkersprongen	

oefeningen w
aarm

ee je m
et jezelf aan de slag gaat. 

•	D
e	kikkersprongen	zijn	er	op	gericht	om

	je	w
aarnem

ingsverm
ogen	te	vergroten.

•	D
e	kikkersprongen	vergroten	het	contact	m

et	jezelf	en	m
et	je	om

geving.
•	In	de	loop	van	dit	boek	zit	er	een	stijgende	vorderingsgraad	in	de	kikkersprongen	

verw
erkt. Toch kun je ze door elkaar inoefenen.

•	K
ikkersprongen	(K

S)	zijn	basisoefeningen,	Voorbij	je	com
fortzone	(V

CZ)	zijn	
verdiepings oefeningen.

•	Je	kunt	er	voor	kiezen	om
	alle	kikkersprongen	te	doorlopen.	

•	Je	kunt	er	ook	een	of	enkele	uitkiezen	die	je	w
il	uitproberen.	

•	In	het	begin	zullen	som
m
ige	kikkersprongen	een	beetje	tijd	vragen.	

•	D
oe	de	kikkersprongen	verschillende	keren	per	w

eek,	dagelijks	of	zelfs	m
eerdere	

keren per dag.  Je kunt ze dan snel in een m
um

 van tijd toepassen. 
•	A

ls	je	je	de	kikkersprongen	w
erkelijk	eigen	w

il	m
aken,	pas	ze	dan	m

eerdere	keren	
en ook in andere situaties toe. 

•	Voer	de	kikkersprongen	m
et	je	volle	aandacht	uit.	

•	H
et	is	belangrijk	om

	geen	druk	of	verw
achtingen	te	leggen	op	de	resultaten.	H

et	
is prim

a in orde zoals je de resultaten w
aarneem

t. 
•	H

et	gaat	niet	om
	w
at	je	goed	of	slecht	doet.	Prestatie	is	niet	belangrijk.	H

et	
inoefenen w

el.
•	Zelfs	als	je	in	het	begin	niets	of	w

einig	w
aarneem

t,	zul	je	m
erken	dat	je	vlug	

verrassende resultaten boekt door te blijven oefenen.
•	G

eniet	van	de	oefeningen	en	van	jezelf.	Voer	de	oefeningen	m
et	zin	voor	hum

or	
uit.

•	N
oteer	je	bevindingen	in	een	schriftje	of	m

aak	een	bestand	aan.	Zo	kun	je	je	
vorderingen tijdens het doorlopen van dit boek bijhouden. 

•	A
angezien	de	w

aarnem
ingen	zich	op	een	bew

ustzijnsniveau	afspelen	dat	je	nog	
niet gew

oon bent, is het m
ogelijk dat je ze snel vergeet. Ik raad je dan ook aan 

om
 de resultaten onm

iddellijk na elke kikkersprong te noteren. 
•	Je	kunt	veel	vaardigheid	verw

erven	uit	dit	boek,	m
aar	de	kikkersprongen	

inoefenen m
et iem

and die ze voorleeft, geeft ondersteuning en nog m
eer inzicht.

•	Som
m
ige	oefeningen	kun	je	ook	m

et	je	leerlingen	doen.	Je	past	ze	gew
oon	aan	

hun niveau aan.
•	A

ls	je	de	oefeningen	als	directeur	w
il	doen,	vervang	je	leerling	door	leerkracht.	


