
LEER MIJ KENNEN
Maandelijkse rubriek Citadel College

N U M M E R  2

In deze rubriek laten we de lerenden aan het woord. We hopen dat deze maandelijkse rubriek je mag
inspireren zelf weer eens om je heen te kijken, te proeven aan iets nieuws en te ontdekken dat je nog veel
meer talenten hebt die je kunt inzetten. Volg jij een opleiding en wil jij je collega’s inspireren, meld je dan
aan bij Marloes ten Dam!

Terug in de schoolbanken met Vincent van Onna

Opleiding 
Rots en water training

Kun je wat over de training vertellen?
“Eigenlijk is het in het kort een training waarmee je oefent hoe je met elkaar omgaat. Een rots staat
voor standvastig, zelfacceptatie en niet wijken. Water gaat over meevoelen, verdiepen in de ander. Je
maakt contact met elkaar.”

Wat heeft je verrast?
“Het effect op de groep waarmee ik de training deed was groot. Het werd steeds persoonlijker. De
oefening om langer in elkaars ogen te kijken was mooi. Wat zie je nou? Want hoe vaak kijk je nu lang in
elkaars ogen? Een oefening die ik al meteen in mijn les kan toepassen is om groepjes te vormen op
basis van dezelfde oogkleur. Dat is al zo’n mooie oefening.”

Wat brengt deze oefening?
“In het begin is het onwennig. Ze leren dat we van elkaar verschillen. Ze beseffen dat ze de ander
misschien niet zo goed kennen, terwijl je al jaren bij elkaar in de klas zit. Net als een ijsberg; wat je ziet
is lang niet alles.”

Wat heb je over jezelf ontdekt?
“Ik heb een aantal dingen herbevestigd en herontdekt. Ik ben milder naar leerlingen die met mijn vak
niet zo goed meekomen. Ik besef steeds meer dat mijn vak heel lastig kan zijn; het is zo zichtbaar voor
de groep als iets niet lukt. Ik had vroeger moeite met wiskunde maar als ik de toets terugkreeg stopte
ik ‘m in mijn tas en niemand wist het. Maar als iemand moeite heeft met de koprol, ziet iedereen het.
Mijn vak is een middel om sociale vaardigheden te ontwikkelen.”

Wat biedt deze cursus jou om leerlingen hierbij te helpen?
“Ik wil de prestatie niet belonen, maar de sociale vaardigheden. Heel leuk als je een speer twaalf meter
kunt gooien. Maar hoe ga je om met anderen? Kun je een andere leerling helpen om ervoor te zorgen
dat de ander ook goed kan gooien? Ik steek meer energie in de leerlingen die moeite hebben met mijn
vak. Als ik het voor die leerlingen leuk kan maken, is mijn doel bereikt. Ik zeg ook weleens tegen mijn
leerlingen dat ze ook gelukkig kunnen worden als je geen salto kunt.”


