
IMPROV
 E D U C A T I E  -  M E N T O R  -  V O / S O IMPROVALLEY ZOMER 2020

Welke impro-
skills zet jij al in

als mentor?

DOE 
DE TEST!

'Een goede docent is
speels, kan relativeren 
en plezier overdragen'

W E T E N S C H A P
8

Status en
contact
Nancy en Joe geven workshops
aan jongeren. Gebruik hun 
inzichten in je eigen lessen.



"Wij willen komend schooljaar heel graag met
Improvalley in zee!"

Els en Monique van het Assink

"Er komt wel eens iets bovendrijven bij leerlingen.
Maar hoe kunnen we dat incasseren, het ondersteunen
en er klassikaal op voortbouwen?"

“Is het mogelijk om schoolbreed iets aan te bieden dat
alles makkelijker maakt voor mentoren? Bijvoorbeeld
rond gespreksvoering en jezelf zijn, je eigen wijsheid..."

"De docent als
spiegel"
Quotes uit een telefoongesprek n.a.v. de kletskaartjes.

"De mentorrol wordt steeds belangrijker bij ons,
waardoor het steeds duidelijker wordt dat we als
mentoren bepaalde vaardigheden missen." 

"Wat jou uniek maakt is dat je heel authentiek bent en
heel praktisch de diepte in gaat. Je combineert creatief,
filosofisch en pedagogisch/didactisch inzicht!" 



Toen het hele schoolleven op zijn kop stond
in april ben ik eens na gaan denken wat we
konden doen vanuit ons basisprincipe: 
'een persoonlijk en plezierig
schoolklimaat scheppen waarin
iedereen zichzelf kan zijn'.

De grootste uitdaging van die tijd was het
persoonlijke contact te behouden met de
tieners waardoor die zich alsnog helemaal
gezien konden voelen. Zo werden de gratis
kletskaartjes geboren.

Nadat een docente uit Rotterdam me
vertelde dat ze de kletskaartjes heel mooi
gebruikt had in een les op school met de
zorgleerlingen besloten we dat we een
lesbrief bij de kaartjes gingen maken en dat
we deze ook gratis gingen verspreiden.

In de reacties daarop uit Nederland en
Vlaanderen bleek dat er ook veel behoefte

was om klassikaal aan de slag te gaan met
het achterliggende thema. Op de pagina
hiervoor mocht ik delen hoe twee docenten
die vraag aan mij verwoordden.

Speciaal voor hen, maar ook voor jullie heb
ik in samenspraak met verschillende
docenten, schoolleiders en trainers een
aanbod opgesteld. Hieronder staat een link.
Al voor €97 (ex btw) krijg je trainingen en
lesbrieven! We hopen dat we zo samen met
jullie gelijk veel impact kunnen hebben.

In dit magazine laat ik jou en je collega's
zien wat zo'n klimaat brengt voor
leerlingen, docenten en schoolleiders,
waarom de tijd daar nu rijp voor is en hoe
je dat met improvisatie en levenskunst heel
effectief en plezierig in kunt richten.

"Kletskaartjes"

MOES WAGENAAR

EIGENAAR IMPROVALLEY

 Schep ook een positief en persoonlijk schoolklimaat. Ga naar improvalley.nl/aanbod
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het daarmee doen. Hoe sneller, hoe
effectiever. Dat kan alleen als je in het
moment bent, als je bereid bent om
dingen te onderzoeken en als je fouten
mag maken om van te leren."

Van wie mag je dan fouten maken?
"Van jezelf. En het helpt ook als het mag
van je omgeving: team, leidinggevende,
organisatie... Daar is ook lef voor nodig."

En dat hadden we dus wel?
"Ja, je zag overal dat de foutentolerantie
hoger werd. Het hoeft even allemaal niet
meer zo perfect. Je zag opeens huisdieren
en kinderen door het beeld lopen in
werksituaties en iedereen had daar vrede
mee. En er werd op allerlei manieren

Raymond van Driel uit Gouda was 10 jaar
voorzitter van het internationale
netwerk van toegepaste improvisatoren
(AIN) en traint trainers en managers
over de hele wereld. Ik sprak met hem
over de afgelopen tijd, over improvisatie
en over leiderschap. - Moes Wagenaar

Het is een interessante tijd geweest op
het vlak van improvisatie, niet?
"Het is een fascinerende tijd. Iedereen
moest improviseren, of ze wilden of niet."

Kun je uitleggen wat improviseren is?
"In het kort: in het moment omgaan met
onzekere omstandigheden. Dat kan heel
conservatief, dan wacht je gewoon tot het
over is... Of je kijkt naar wat je hebt en gaat 

"Iedereen moest
improviseren"
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te gaan experimenteren. Ruimte geven om
te spelen, om soms even 'gek' te mogen
doen en om fouten te maken. En ook
zorgen dat de impromindset en 
-vaardigheden geleerd kunnen worden."

Heeft dat ook met Covey's 7 gewoontes
voor effectief leiderschap te maken?
Daar zit zeker wat overlap in, zoals de
wederkerigheid: het elkaar laten schitteren,
zoals dat bij improvisatie genoemd wordt.

geëxperimenteerd met online meetings en
andere mooie initiatieven. We keerden
terug naar de kern. Mensen zijn veel
veranderingsgezinder geworden. De boel is
even lekker opgeschud."

Maar ja, ze moesten ook wel...
"Dat is zo, maar het leverde ook wel wat op!
Je ziet bijvoorbeeld dat er nu een manifest
ligt van 170 wetenschappers die deze tijd
aangrijpen om de maatschappij radicaal
duurzamer te maken." 

En hoe is dat voor scholen?
"Je hoort ook daar steeds meer de roep om
een andere, sociaal duurzamere manier van
omgang. Het is door de Corona alleen maar
duidelijker geworden dat we echt contact
willen met elkaar! Als de regels en
structuren wegvallen wordt alles even op
scherp gezet en ga je opeens opletten. Bij
een rotonde in Haarlem hadden ze op een
gegeven moment alle verkeersborden maar
weggehaald. Toen werd het daar een stuk
veiliger, want iedereen werd alerter.

Maar er zijn wel regels nodig... 
"Jazeker, maar ze zijn tot een minimum
beperkt. Een improviserend leider schept
wel de kaders, maar geeft geen
voorschriften. Dat is voor sommige leiders
even wennen als ik ze daar trainingen in
geef. Maar het is een heel respectvolle
manier van omgang met professionals."

Wat kunnen leiders dan wel doen?
"Bijvoorbeeld dus die permissie geven om
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"elkaar
laten

schitteren"

Raymond van Driel is verbonden aan het Leiderschapsprogramma voor teamleiders, schoolleiders
en schoolbestuurders, dat Improvalley komend schooljaar gaat draaien. 

Het gaat ook beide over het begrijpen en
aanvullen van de ander. Eerst volmondig
'ja' zeggen. En vervolgens pas 'en...'.  En dat
dan in alles uitstralen en doorvoelen." 

Is er ook iets wat niet overlapt?
"Covey heeft bijvoorbeeld minder aandacht
voor intuïtie en voor omgang met fouten en
andere onverwachte zaken. Hij laat je heel
beredeneerd werken, terwijl ik het
geroutineerde professionals zo gun om op
hun intuïtie te durven werken. Intuïtie is
feitelijk het onbewust herkennen van
patronen. Bij improvisatie leer je om daar
steeds beter op te vertrouwen. Daardoor
word je immens veel effectiever.



Het concept 'status' en 'statuswissel' speelt
hierbij een sleutelrol. De nar die de koning
aftroeft of de leerling de directeur...

Het is een eye-opener als leerlingen
ontdekken hoe je een hoge status kunt
krijgen! Ook als je een doodgewone jongen
of meid bent. Simpelweg met rechtop
staan, duidelijk praten, iemand rustig aan-
kijken en een open houding aannemen.

Leerlingen ervaren in een veilige omgeving
dat ze in elke rol een gezonde status
kunnen ervaren. Dit legt een prachtig
fundament om zichzelf te gaan omarmen."

IN EEN MENTORLES AAN DE SLAG MET
STATUS?
Hoge status, lage status
Laat Obama en Trump kort op video zien en
bespreek waaraan je hoge (en lage) status
kunt herkennen. Denk aan stemgebruik,
lichaamshouding, taalgebruik, ogen...
Formele status, informele status
De formele status is vrij stabiel, al raakt dit
aan 'discriminatie' en 'meer waardering voor de
zorg'. De informele status (door uitstraling) is
flexibeler. Bedenk gekke combinaties:
onzekere president, gangsterleerling, ... 
Situaties met een statuswissel
Bedenk situaties waarbij de informele status
wisselt. Bijv. een kind roept de president op
het matje... een leerling verbetert een leraar...
Speel samen uit wat er bedacht is. Maak plezier.

Nancy Watt uit Ontario werkt vanuit
haar een eigen bedrijf op het gebied van
'toegepaste improvisatie'. Ze geeft o.a.
workshops op universiteiten en scholen. 

Nancy maakt zich sterk om de 'soft skills',
waar het in improvisatie om draait, aan te
leren in onderwijsinstellingen. Zo kan een
competitieve sfeer overgaan in een fijne
coöperatieve sfeer.

Op High Schools leert ze leerlingen dat
iedereen vaak een rol aanneemt (de clown,
de stoere, ...). "Als je die in spel van je aflegt
kun je jezelf daar verder ontwikkelen. 
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"Status en...



Bij de High School leerlingen waarmee hij
werkte zag hij dat er veel waren met een
gebrek aan algemene sociale
vaardigheden. Hij gaf ze zes weken een
half uur les over het maken van oogcontact,
luisteren en elkaar ondersteunen. Ze leer-
den hoe belangrijk het is om samen iets op
te zetten, in plaats van om iets af te breken.

De leerlingen vonden het geweldig, want ze
hadden door dat ze waardevolle
vaardigheden voor het leven leerden. En de
docenten zagen ook echt een positieve
verandering in het gedrag van de
leerlingen, zoals meer oogcontact en een
verbeterde communicatie.

En ook oud high-school docent Joe Van
Haecke uit Iowa zet nu 'toegepaste
improvisatie' in met zijn eigen bedrijf.

Op scholen werkt hij niet alleen met
jongeren, maar ook met docenten en
schoolleiders aan effectieve teams. De
belangrijkste toepassing ziet hij zelf in het
afbreken van muren tussen mensen.

Zowel in teams als bij jongeren ziet hij
telkens weer mensen uit hun schulp
kruipen en de anderen, die ze al langer
kenden, echt ontmoeten. De sfeer wordt
vriendelijker en gemoedelijker en er
worden nieuwe vriendschappen gesloten. 
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...communicatie"

IN EEN DRAMALES AAN DE SLAG MET
COMMUNICATIE?
Oogcontact
Zend energie rond in een kring door
oogcontact te maken en steeds 'Zip' 'Zap'
'Zop' te zeggen. Maak er daarna alleen
primaire geluiden bij. En doe het dan in stilte.
Luisteren
Voer een dialoog en denk steeds 5 seconden
na over wat de ander zei voordat je iets
terugzegt. Laat een derde hardop tellen.
Elkaar ondersteunen
Hoe voelt het als iemand steeds je ideeën
blokkeert (met 'nee')? En hoe als je
ondersteund wordt (met 'ja, en...')? Doe
bijvoorbeeld net of je samen een feest plant.
Bespreek na wat er gespeeld is. Geef betekenis.

Joe Van Haecke werkt mee aan de mentorlessen en de 'Train-de-trainer'.



Wim Claasen promoveerde als humanist
op wat het maakt dat docenten soms
'net dat beetje meer' hebben in het
persoonlijke contact met leerlingen. 

"Het viel me op dat veel goede docenten
aan toneel of improvisatietheater deden,"
zegt hij." Hoe dat zat vond ik bij Aristoteles!
Dit gaat om deugdethiek of levenskunst:
het juiste doen, op het juiste moment, met
de juiste personen... Die afstemming geldt
zowel voor docenten als voor acteurs."

"Een goede docent is speels, kan relativeren
en plezier overdragen", analyseerde hij.
"Die vaardigheden kun je ontwikkelen.
Bijvoorbeeld met theater. Dat zal fysiek
spannend aanvoelen, maar door in een
veilige spelsituatie te oefenen treedt er dan
mentaal juist geen stress op, alleen plezier."

Welke impro-
skills zet jij al in

als mentor?

DOE 
DE TEST!

DOE DE TEST: 
Welke impro-skills zet jij al in als mentor?

Ik heb een positieve houding.
Ik kan makkelijk een gepaste status
aannemen op elk moment.
Ik houd ervan om te kijken wat anderen
nodig hebben.
Ik ben ervan doordrongen dat fouten
maken bij leven en leren hoort.
Ik denk altijd in mogelijkheden.
Ik ben me er altijd snel van bewust als
iemand over mijn grenzen heen gaat.
Ik durf direct te handelen op mijn eigen
interne kompas.
Ik zie dat losse incidenten altijd
onderdeel zijn van een groter geheel.
Ik kan goed relativeren en houd van
gekkigheid op zijn tijd.

Hoeveel uitspraken passen bij jou?
0-3  Je kunt nog wat leren in ontspannen,
positief en in contact je mentoraat uitvoeren. 
4-6  Goed op weg! Verdiep je vaardigheden
door er nog bewuster mee bezig te gaan. 
7-9  Jij bent er klaar voor om al jouw
vaardigheden over te 
dragen op je 
leerlingen! 
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"Goede docenten improviseren"



Marieke van Laar is een geliefd
improtrainer uit Utrecht. Daarnaast
heeft ze een passie voor human
resources en organiseren. Ze richtte een
bedrijfsacademie op als HR-medewerker
van een multinational. Wat voor visie
heeft zij op het trainen van
professionals?
 
Mentaal welzijn
In de HR is er de afgelopen jaren een
transitie gaande. Grote bedrijven zijn
steeds meer gericht op 2050 met vragen
als: ‘Waar willen we dan zijn met de wereld
en de samenleving? Wat voor burgers
hebben we dan nodig? En wat is onze rol
daarin?’ Een belangrijk nieuw
aandachtspunt dat daarmee de bedrijven
inkwam is het mentale welzijn en de
diversiteit van medewerkers.

Collegiale cultuur
Medewerkers leren daarom tegenwoordig
over hun persoonlijke leven praten op het
werk, dus er is opeens meer aandacht
gekomen voor de collegiale cultuur, waarbij
medewerkers oog voor elkaar hebben,
elkaar ondersteunen en ook door durven te
vragen naar wat ze horen. Hiervoor worden
trainingen gegeven in soft-skills, maar
uiteindelijk gaat het om een verandering in
het hele organisatieklimaat.
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"Een nieuwe generatie burgers"
Millennials
Voor millennials is het een must om
ondersteuning te krijgen in het leren van
deze vaardigheden. Zij vinden de mate
waarin ze zich persoonlijk kunnen
ontwikkelen binnen een organisatie vaak
nog belangrijker dan hun salaris of
werkplek. Dus het is belangrijk om hier als
organisatie gehoor aan te geven. Zeker als
je ze wilt aantrekken en vasthouden in een
krappe arbeidsmarkt.
 
Seniors
Daarnaast heb je de seniors. Die staan er
zelf niet altijd om te springen, maar ze
merken wel dat er langzaam een kloof
ontstaat tussen hun insteek en wat de



maatschappij en organisatie van ze
verlangt. Als ze minder aansluiting voelen
met het managementteam of met andere
collega's kan dat soms zelfs tot een burn-
out kan leiden. Dit is zonde, want vaak
kunnen zij met wat oprechte aandacht ook
een rol spelen in de organisatieontwikke-
ling. Die oprechte aandacht voor seniors zit
erin dat je ze warm maakt voor een leven
lang leren en dat je ze daar bij begeleidt. Je
zoekt samen naar hoe ze echt plezier
kunnen hebben in dingen bijleren en hoe
ze hun eigen kennis en ervaring kunnen
overdragen op jongere collega's.

"En op scholen
helemaal..."

Geïnspireerd raken
Improvisatie levert zo’n rijk samenhangend
pallet aan vaardigheden. Wat training in de
improvisatie-mindset een organisatie kan
brengen is eigenlijk wat het mij ook
persoonlijk brengt en waar leerlingen in de
rest van hun leven ook veel aan zullen
hebben: positiviteit, snel kansen zien,
geïnspireerd raken door andermans
ideeën, makkelijker samenwerken… 

Ruimte voor plezier en humor
En als het mis gaat ook accepteren dat je
een baaldag hebt. Dat je daar niet tegen
hoeft te vechten, maar dat je ook rustig
even kunt kijken waar dat dan
door komt. Haha, maar daar heb ik zelf ook
nog wat in te leren. Negatieve emoties
onder ogen komen is niet altijd makkelijk.
Maar als je jezelf echt toestaat om te
treuren dan kom je er vaak zo weer uit. 
En dan is er weer vlug ruimte voor humor
en relativering.

Het beste van beide
Ik heb me aangesloten bij Improvalley
omdat het precies aansluit bij mijn twee
aandachtspunten: trainen wat echt nodig 
is in een doorlopende vorm en iets
organiseren op een manier die tegemoet-
komt aan een transitie op grote 
schaal. Laat 2050 maar komen! Haha.

Samenhangende trainingen
In een organisatie werken samenhangende
trainingen vaak beter dan hap-snap-
trainingen, want als er een duidelijk verhaal
is dan wordt het geleerde ook beter
geborgd. Dat maakt de training zowel voor
de medewerker als de organisatie zinvoller.
Het creëert een nieuwe generatie burgers.
En op scholen helemaal, omdat
professionals wat ze leren letterlijk door
zullen geven aan de volgende generatie.

Marieke van Laar is verbonden aan het schoolplan van Improvalley als implementatiecoach, 
ze helpt de online leeromgeving voor mentoren op te zetten en geeft live-trainingen.

P.10 ORGANISATIEI M P R O V



"9 vaardigheden"
Alert zijn
Plek innemen
Contact maken

Omgeving

Fouten maken
Flexibel zijn
Binnen laten
komen

Jezelf

Impulsen volgen
Verhalen
scheppen
Plezier maken

Actie

Social media
Diversiteit
Pesten

Faalangst
Fixed mindset 
Intern kompas

Talent
Zingeving
Humor

Bijpassende hoofdthema's:
voor leerlingen

Omgeving

Jezelf

Actie
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Opletten
Uitstraling
Gesprekken

Kritiek
Vooroordelen
Authenticiteit

Intuïtie
Plannen
Relativeren

voor mentoren

OJA-METHODE
IMPROVALLEY

Controle
Status
Support

Functionering
Kaders
Integriteit

Aansturen
Vergaderen
Ontspanning

voor leiders

https://www.improvalley.nl/20-21


VANAF €97

Bij welke uitdaging
kan jouw school nu

hulp gebruiken?

Online leeromgeving voor mentoren met online-lives, lesbrieven,

train-de-trainer en community; kickoff training, projectdagen, 

programma voor team- en schoolleiders, implementatiecoach...

ONS AANBOD START AL

KIJK OP WWW.IMPROVALLEY.NL/AANBOD

"Eerst even kletsen?"

app of sms voor een afspraak:

EX. BTW
ONLINE
MENTOR-
TRAINING

+31653554820

klik hier

https://www.improvalley.nl/aanbod
https://www.improvalley.nl/aanbod
https://www.improvalley.nl/aanbod
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