




Kben blij dat je er bent: 

Tijdens deze korte workshop willen wij iedereen 
zoveel mogelijk ruimte geven om zich te laten 
horen:

• Digitaal handje:
Je opmerking of vraag is tijdsensitief, we geven je zo snel 
mogelijk de ruimte. 

• Opmerking in de chat: 
Je opmerking of vraag kan best even wachten of het is een 
antwoord op een vraag die wij hebben gesteld.  



Kben heel persoonlijk: 

Land van Kben gaat over jou, dus laten we daar 
beginnen.

Aan de hand van een aantal stellingen reizen wij 
door Land van Kben



Kben gedreven: 

Wat mij in beroering brengt op het moment dat ik onrecht zie:

• is het gevoel van woede en frustratie dat het kan gebeuren.
• is het gevoel van verdriet en compassie voor het slachtoffer.
• is het gevoel van angst voor de toekomst van onze maatschappij. 

Motor: De meest basale emoties van angst, woede en verdriet kennen we allemaal. Maar 
waar de een eerder handelt vanuit zorgen, zal de ander dit eerder doen vanuit woede of 
frustratie. 



Kben boos: 

Wanneer ik boos ben richt ik dit:

• direct op de oorzaak.
• naar binnen, want ik word liever niet boos.
• op een structurele oplossing.

Richten: Sommige emoties lijken minder “geaccepteerd” dan anderen, maar dit ligt nooit 
aan de emotie zelf. Het is de combinatie van de wijze waarop je een emotie richt en de 
context die het verschil maken. 



Kben lerende: 

Wanneer ik iets moet doen wat ik nog nooit gedaan heb

• duik ik eerst de theorie in.
• zoek ik mensen om het samen mee te doen.
• maak ik het zo leuk mogelijk.

Wrijving: Nieuwe dingen doen kan veel van een mens vragen. Externe druk kan helpen om 
dingen gedaan te krijgen, maar intrinsieke motivatie maakt het zoveel makkelijker om 
wrijvingen te trotseren.









Wat lekker vrij! 
Wat ik hier niet 

allemaal zou 
kunnen…

Fijn dat er een 
kader is! Lekker 
overzichtelijk.



Bah een hek!! Voel 
me toch beperkt..

Wat moet ik met al 
die lege ruimte? 





Kben in gesprek 

• Waar je zelf staat in het spanningsveld tussen Zebra en Spin.

• Wat (kunnen) zijn de positieve effecten van ZEBRAkracht in de les?

• Wat zijn de lastigste vakken voor de Zebra?



Creativiteit is het scheppend vermogen om nieuwe en/of 
ongebruikelijke maar toepasbare oplossingen voor bestaande 
problemen te vinden. Dat creatieve vermogen wordt het 
sterkst ontwikkeld in een rijke leeromgeving waarin kinderen 
gestimuleerd worden om zelf oplossingen te bedenken.

Sir Ken Robinson: Do schools kill creativity? | TED Talk

Creativiteit - SLO

(1) RSA ANIMATE: Changing Education Paradigms - YouTube

https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_do_schools_kill_creativity
https://www.slo.nl/thema/vakspecifieke-thema/kunst-cultuur/leerplankader-kunstzinnige-orientatie/lexicon/creativiteit/
https://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U


Kben in gesprek 

Er zijn acht discrete prestatie-emoties te onderscheiden: 

plezier, verveling, boosheid, hoop, trots, angst, schaamte en 

hulpeloosheid (Elliot & Maier, 2009). 

• De positieve emoties (plezier, hoop en trots) leiden tot een 

dieper level van leren en hebben een positieve

correlatie met de zelfregulatie van het leerproces en de 

motivatie voor het leren.

• Verveling en hulpeloosheid worden gezien als deactiverende 

negatieve emoties omdat ze de motivatie verminderen en 

informatieverwerking belemmeren.

• Angst, schaamte en boosheid worden gezien als activerende 

negatieve emoties, hun effect op de motivatie en 

leerprestaties is complexer.



Delphi model

Zijn: autonoom

Denken: hoog intelligent

Voelen: rijk geschakeerd

Willen: gedreven en nieuwsgierig 

Doen: scheppingsgericht

Waarnemen: hoogsensitief

Een bore-out is een vorm van extreme verveling op het werk. 

Een bore-out zou worden veroorzaakt door routinematig werk, 

of werk onder het niveau van de werknemer. De symptomen 

zouden vergelijkbaar zijn met die van een burn-

out: vermoeidheid en depressiviteit.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Verveling
https://nl.wikipedia.org/wiki/Burn-out
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vermoeidheid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klinische_depressie




Mail:  “Zebra”
Naar:  contact@landvankben.nl

En ontvang geheel vrijblijvend de Zebra 
handleiding.

mailto:contact@landvankben.nl





