didclktiek.
Hieronderriid een aantal slechte eigenschappen van instructeurs gegeven;die óntleend zijn Fn''-EÏ:opleiding - een kruestie van kualiteit'f uit de. ANuJB-Kampioen van januari 1gB1.Deze lijst is aangevuld
met puntenrdie uit de praktijk uan het zeilles geven zijn gekomen
en is dus als zodanig ook voor ons geschikt.

G[[FÏ GEIN LESDOEL AAN.
De instructeur zegt niet uat er voor die dag op het programma
staat,De instructeur rueet dat dan ook meestal zelf niet of hij

zal er niet aan toekofi€hr
fnformeer van tevoren hij de instructeurrdie de cursisten de vorige dag gehad heeftrhoe ver ze met het programma gekomen zijn er
bepaal aan de hand daarvan het programma van die dag.
Vertel dat dus aan het begin van de cJag en herhaal het eventueel
onder het zeilen nCI! een paar keer.l)e cursist ureet dan uraar hij/
zij aan toe is,

DOEÏ NOOIï IEÏS VOOR.
De instructeur eist

in een stortvloed van urr:ordenrdat de cursist
begrijpt nat hij bedoeld bij de meest ingeuikkelde manoeuvres,
[en GDEOI instructeur kan door het duidelijk voordoen van een
manoeuvrermet daarbij enig commentaarlFrecies duidelijk maken
urat er van de cursist veruacht uordt, Dus inst,ructeursr . VOORD0EN! !
HTLPT ï[ ïdTïNIG.
lle instructeur is niet geintetesseerd in de verrichtingen van de
cursist.Hij laat de cursist maat aanmodderen.Oe cursist uordt
onzeker en gaat vaak steeds Íneer fouten maken.
Alj"jf dus aandacht schenken aan de cursisten en grijp inrals je
denktrdat de cursist niet in de gaten heeftrdat het fout gaat.
iltlpï ïf uEIL.
De cursisten zijn geuend al1es op commando te doen en kunnen
niets zelfstandig.Dit urreekt zich op brv. het examenrals er van
cie cursist zelfstandigheid gevraaqd wordt.
Laatrbij het, uitvperen van een rnanoeuvrerde cursist zelf eerst
uit.leggen uat hij/zij ulil gaan doenrcorrigeer dat eventueel en
laat de cursist de manoeuvre voor de rest zelf uitvo€r€r'trDaarna
kan de manoeuvre besproken uorden.

ÏIJDENs íÏIANOIUVRE5 Ï N.
Zorg etvoor dat je van tevoten bekeken hebt of de plaats geschikt
is voor het uitvoeren van de manoeuvres en of dat ook vanuege de
andere scheepvaart geen problemen geeft.Let daarbij ook op geankerde schepen,Probeer zoveel mogelijk de manoeuvre in zln geheel

GBTJPT REGELÍïAïIG

uit L* ]aten

vo€f,€t-lr

H[L.Fï ALLEËt't AANDACHT V00R D[ Rr]F-RGANGER/-5ï[Í1.
Alleen de cursist aan het, xuer uiordt begeleidrzCIdat de andere
cursisten de aandacht verliezen'Het gevolg is dat ze dan niet
meer in de gaten hebben uat er geheurt en ze leren dan ook niet
van de ander.
Het is dus van belang dat je je aandacht verdeelt over alle cursisten in de boot.Probeel ook de mensenrdie niets te doen hebben

d1flrvr vragen €flZr bíj het lesgeven te betrekken.
GIEFT ALLEEN AAN IIAÏ ER FOUÏ GAAT.
Een cursist heeft er niets aanrals er alleen maar verteld ruordt.
uat er fout ging.Vertel er altijd bij u,aarom het fout ging en
hoe het beter kan.VerteJ de cursist ook r,lat rrlel goed gingrvooral
in het beginl eodat de cursist rriat zekerder van zichzelf ulordt.
HERHAALï OE FOUTE MANOEUVREs N1ËT.
De beste manier oÍn manoeuvres goed

onder de knie te krijgen is door :
het herhalen ' van de dingen, rJie nog
niet zo goed gingen.Als je ontdekl, fr
dat, het fundamenteel fouÈ zí81 Ieg n
dan even aan en leg de manoeuvre in
theorie nog even uitreventueel met
behulp van de beschikbare didaktischd \hulpmiddei.en. (Dat komt cjus meestal
neer op een krijtje en de buikdenning) ;---+

ZEi LT ZËLF

\

.'\.

.T.-RRQS,,I

-

Het gebeurt
nog uel eensrrJat de instructeur zelh even-È*iltrter'LORD'G.
uijl dat niet direct bij het Iesprogramma hoortrb.v.in bijzondere
sitUatieS.ZE.IL OBK DAN VOL6ENS HET BOEKJE! ! ! ! IjJANT ER UORDï OP
JE GELIT!!!!
De cursisten zien het jou slordi g 01' op een andere manier doen
dan dat je ze het het: t uitgelegd en krijgen dan de neiging het
ook za te cioen.B-lijf dus met cursisten aan boord volgens het
boekje zeilen,

Na deze opsomming van eigenschappenrdie een zeilinstructeur beter
niet kan hebbenrnog enige puntjesrdie je bij het lesgeven in de gaten moet houden.

JUISÏE ÏfRITEN.

Ëebruik altijd de juiste Èermenrdus geen:
-beroepsvaart( staat fout in de exameneisen)
-Vo0rrang
-1. an

den

-PflZr

r

]
Ga er vanuit dat geen enkele vraag dom is en probeer elke vraaq
serieus te beantuoorden.

D0f4f4[ URAGIN

,
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UITL[Ë
---Ài":àMOET KI-OPPfN.

iets uitlegtrbedenk dan van tevoren of het klopt b.v.als
jË-':Ë zeilstanden-uitfegtrbedenk d?nldat het vieren tot killen
ón dan hreer aanhalen alleèn klopt tot halve uind.

V

AARREGLEMENT.

Zorg Br aftijd voor dat, de manoeuvres kunnen ruorden uitgevoerd
zonàer het vaarteglement te ove!treden.
tlaak gebruik van op het irlater voorkomende situaties oÍn het vaaf,reqlerient uit te leggen,Oit geldt ook voor de jacht-etiquette
en het goed zeemanschaP.

KONT[ B[:URT[N.

Zorg exi'oor dat de beurten niet te lang zijn. Iemand kan niet
za ó"q lang geconcentreerd met iets bezig zijn en de aandacht
verslapt dan.Rovendien is het voor de andere cursisten leuker
ai.s zij niet te lang stil hoeven te z i tten.

RU5ÏÏGF. PLAAï5.

AIs je aan de ural tigt en iets uitlegtrbruroPtuigentga dan
liut
te dLcht bi j elkaar liggen,De aandacht van de eursisten rrlordt
dan snel afgeleid.
R IE.
t-ioudrUii het theoriel"es geven?Iekgling met. de situatÍetdie J'e
ov*ráag-gaat teqenkomen.-De situatie op het meer is heel anders
als die in een kanaal.

ïH[O

BE

SPREKE N.

Bespreek aan het eind van de dag de resultaten en de eventuele
profilemen aan de hand van cie breoordelingslijsten.Maak van deze
lijst,en geen geheimzinnige toestand.CIe cursist mag de lijst

best inzien.
PIIAAÏ NÏEÏ fÍï[ï ANDf R[ I FJSTRUCïEUR5 OVER CURsÏ 5ïEN idAAR
rURSTSTËI\I BÏJ ZIJN' ! ! !

--

-wr,.or c^^*sLdy
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zeilinstruktie
/-J. ALÊEMEEN
Voordat ue beginnen metfzeilinstructie moeten ue ons afvragen uat
het doel- van deze instrbctie is.In de meeste gevallen zal dit betekenenrdat ue onze cursisten Op een Zodanig nivo brengenrdat het
examen met succes afgelegd kan uotden.
Hieronder is een uiteenzetting hoe ue dit het beste kunnen aanpakkenrzonder vast te roesten aan een bepaalde methode.
I Nt]IUIDUELE lNSTRUCÏIT;

Zoals bekend isrstaat niet iedere cursist op hetzelfde nivordaarom
urorden de boten naat verschillend nivo ingedeeldrmaar er blijven
verschillen.De ene leerling heeft b.v. moeilijkheden met het koflrdineren van zijn handelinqen tijdens het gijpen en de ander is
doodsbang voor de klap van de giek.Beide cursisten zeilen op hetzelfde nivormaar hebben een totaal verschillende aanpak nodig.
Het zal dus nodig zijn de cursisten individueel les te geven(Oit
betekent nietrdat ue de andere cursisten niet bij de instructie

moeten betrekken ).
0m dit onder de knie te krijgen heeft een instructeur veel Bf,vêring nodig en veel inzicht in het leren kennen van zijn leerlingen.
OVER LEERLINGF:N EN LfRAREN:

Hieronder staan enkele neqatieve
En positieve opmerkingen uit het
echte onderr,lijs;ruat op rverschillende manieren te vergelijken is
met onze zeilinstructie.
-Het fijkt eroprdat de leraar,
als een soort plaatsvervanger
voor de Ieerlingen leertralsof
hij voor hen de problemen oplost en zelfrdie gedeelten uitIegtrdie eigenlijk de leerlingen
naar voren zouden moeten brengent
brv. het
d1Ín.v. hinten en suggest,i es trantuoord trekk en rt.
-Leraren zitten vaak zo vast aan
hun lesmethodesrdat ze hun Iessen
doordrammenrzodat de Ieerlingen
pas anturoord mogen geven en vf,êgen stellenrals de leraar klaar

is.
-Leerlingen krijgen rrreinig kans
om initiatieven te ontplooien.
Hun voornaamste activiteiten ziin
kijken en luisteren.
-Er uordt al1een maar geleerd als
de letende zelf ulerkzaaÍn istzelf
vragen stel trzelf informatie gaat
inrrrinnen, zelf antuloorden formuleertl
-5b-
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zelf proeven bedenkt en ook uitvoert enz.Het uerkzaam ziJn kan een
]erende niet aan iemand anders overlaten.
binnenuit gemotiveerd zijnrleiden tot be-Leeractiviteitenrdie van
tere Ieerprestatiesrdan leeractiviteitenrdie van buitenaf urorden
opgelegd.Gedragsueranderingen urerken langer door naarmate de cursist ziehzelf meer motiveert.
HEÏ

VASTSTELLEN VAN RE$ULTATEN:

je vorm van instructie te bepalen zul je naar je resultaten Ínoeten kijkeflr0m dit verantr'roord vast te stellen mset je aan de volgende drie voorrrraarden voldoen:
1. Het nivo uan je cursist van tevoren bepalen.
2. tsekijken of je instructiemethode nog steeds Ieereffekt heeft.
3. Bekijken of de Ieerresultaten te vergeltjken zijn met die van
je coll ega-instructeursr
0m

OEFTNÏIIJGEN:

aeze zijn nodig om de cursist vaardig te maken.0efenen is dus de
manier om:
-manoeuvtes te herhalen en de gemaakte fouten eruit te halen.
-onderdelen van de manoeuures te koiirdinererrlzodat ze in de juiste
volgorde en met de juiste timing uitgevoerd ulorden.
-het voorkomen van het verleren van cie manocUVrasr

heeFt zich bezig gehouden met de vraag of het het beste is voor
de leerresultaten om de oefeningen met zo rrleinig mogelijk rust er
tussen door of met een langere rustperiode uit te laten voeren.Het
is moeilijk vast te stellen hoe groot de rustpauze moet zijn ; er
zijn geen vaste regels te geven.lrJel kunnen ue stellenrdat de oefeningen niet te lang moeten zijn.
Vr:ordat ue de cursíst een manoeuvre laten uitvoerenrdoen ue hem
eerst zelf voor en laten ue onze cursist de uit te voeren manoeuvre
beschri jveor Ná af loop laten ure de cursist vertellen uaaroín de mano.euvxe niet helemaal ginglzoals hij/zíj
beschreven hadrimmers van
fouten leert hij en ulij ueten dan u,aar en u,aatoÍn de fouten gemaakt
uorden en &,aar de problemen liggenrHet kan namelijk zijn;dat de
cursist een fout maakt om een heel andere reden dan uijrop het
eerste gezicht, zouden denken.
Ítlen

/*.2.

IEN

ONDËRWIJSMODEL

iiflT SCHEÍïA UAf\J VAN GILDTR:
Hieronder staat een schemardat in het onderuri js vaak urordt toegepast en urat bedacht is door Prof. vr 6e1der.
begisr*i\ar.rlic

-náetr-"r\s
leaw

\eetV-\i
áiáo!li"J-e
enJ<,'r**ri3f e- \-*-*iJJ*\e'*.

T

bcpa\ inn

ukrn ve€r'rlÀ*{*n
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Dit

is opgebourrrd n.oovr een aantal vraqenrdie ue onszelf
stel len bij tret voorbereiden en evaLueren van de zeilles-

schema

moeLen
sen:

- trjat uille n u,e bereiken (doelstellinE).
t{oe moebe n ue beginnen (beginsit,uatie).
ïr/elke
lee rstof moet ik kiezen.
lrjelke did aktische Íru).pnridclelen kunnen bre daarvoor gebruiken.
Flet andere woorden!
Hoe moet ik onderu,rijs geven (onderurijsleersituatie) en
lr;elk resultaat heeft mijn onder'oijs eehad (evaluatie).
{Jidaktische ruerkvormen zijn de gedragingen en handelingen van de
in structeur, b r vr dóceren, demon s treren r gesFrek svorm, vragen stel I en,
opdrachten geven( zetf laten ontdekk en ) rbegeleiden(b. vr proepsurerk ).
Leeractiviteiten zijn de gedragingen en handelingen van de leerI ing r b. Y. opdrachten uitvo er€n, vra gen b eantrrroorden, lui sterenp reproduceren( inzicht), clemonstreren Efizo

lJieronder volgt een model uraar a1 deze aspekten in terug te vinden

zijn.

VAN VAN GILDTR;
didaktische urerkvormen :
IYIODEL

vertell

en

vocrdo en
vraqen stel" I en
opdrach tvorm
spel vorm
v erhaal vorm
Ef17 t

I eerac

tivi tei ten :

luisleren
nado en

antuoord gevcn

ontdekkend o5rdracht uitvoeren
sp eI en

begrijpen
vtaqen stellen
o

efen en

S{-lZr

media:

uind
ulater

tj o tter

ulaterk ant
andere boten

zintuigen
POZr

W.!Ás:

i".: altijd

gericht

CIp

het doel

Enkele onderdelen uit het schemo van Van GelcJer rr.rorden rrrat nader
toegelicht.Dat zijn 0.êrde beginsitua b.ic en het, doel. llet name
u,CIrdt ingegaan op het nui; vejn he'c qci:ruik hielvan.
Eeqinsituati e I
llieronder verstaan ioe ail. e qjeqi{!v.rí-rs van de }eerling en de situatie
die van belang zijn bij hei. l.rrï'r,-:n"Je nirct rr;eten uat je leerling uel
en niet kan om te lr.reten or' je t:!'i-l bc;;-'.331d stui< stof al kunt aanbieden.Om sp het gijpen terug t+ irciir*ti; Als j-emand g,:en koers kan houden is het onzin orn met hei g:i,1 1:-,r L,e bciir:ncn (q*qeven 0\ret de
gegevens van u,: sic*raLie:;rIs lret Le hard rrlaait, lukt
leerling).Bij

gcred Eijpen niet.
ilanneër-je doel niet op de heginsituatie ís inqesteldrloop je de
kans te hoog af te laag te grijPen.
BÍj het, aanleren van eÊn mênoeuvre msat je et rekening mee houden
dat de thesrie bekend rnoeh zijn'
Leerstof;
dat rJe leerlingen aangeboden r,rnrdt.
FtÍffiene
Dn el nericht l
#á
bereikt.
Je moef, Je reerstof za kiezenrdat je je doelstellingen
Hóe duidelijker je dselen zijn des te beter rrreet je r,lelke leerprocessen er moeten plaatsvinden om deze doelstellingen te verurezeIijken.Zorg daatom voor optimale leersituatiesn
je leerstofkbure moet je erok rekening houden met het feitrdat
-Uij
je Íeárstof aansluit, bij het ontr.,rikkelinqsnivo vqn de cursist.
Éen cursist Bn vCInral een kind beleeft op zijn eigen manier de t8cJe intrnductie van de leerstof moet je daarmee rekening
aliteit;bÍj
houden.Óe Ieerstof moet aansluiten bij zijn/haar belevingsr,rijze.
Het is zesx zdker niet nodig om met inst,ructie geven je vast te
klampen aan dlt schemar IIfifiN KR[AïIVÏï[IT en ÏNBRENG blijft a1tijd mogelijk.

*'a2

Leerdo el en:
.Tl-tffivo1genilatvogrde1enVanhetr,lerkenmet1eerdoe}en'Eigenlijk had er moeten staan ttulerken met duidelijk omschrevenrtleetàoelenrrrlant onderruijs is niet mogelijk zonder eniq doel.Niet iedereen neárnt de moeite precies te omschrijven urat hij ruil bereikenrde
voordelen en het gemakrdat zij zich daardool laten ontglippenrínaar
ook het krraadrdat zi j onder hun leerlingen aanrichtenrai jn or€lr
Br zonder een-(cluiOelijt omschreven) leerdoel is het onmoqelijk te
bepalen urat rnen van zijn plan velu,ezenlijkt heeft;
br zonder leerdoel is het onrnogelijk een onderurijsprogtanma efficient
te toetsenl
cr pas als men ei jn i. eerdoel hreetruleet men r:ok uelke didaktische
ulerkvormen passend zijn om het ddel te bereiken;
d. voor dc leerJ.ingen dienen leerdoelen om ze precies te kunnen
aangeven rrrat ze reeds vslhracht hebben en urat hun noq te u,achten
s taat;
3

- ss*

Br het vraagstuk van de juiste volgorde van onderdelen (dus u,at na
tuat belrandeicJ moet uorden) kan pas door goede leerdoelen bevrediqend uorden opgelostr
ïLli; kunnen al deze voordelen als volgt' samenvatten:
Uit het duÍdelijk omschreven leerdoel dat men heeftrblijkt uat
het, onderrrli j s dat men geef t uaarcJ is.
t.en voorL:eeld rrraaruit te leren valtrdat leerlingen niet tot optimale prestaties komenrals de leerdoelen qrlet bekend zijn of zeer
vaag bl:kend zijn:Pas ÁacJat ze t,enminste êËn keer exameÀ hebben gedaan urorden de resultaten beter'Zi-j gebruiken dan namelijk de
ílroefrgerken en examens om uit te vissen r.lat de docent belangrijk
echt en uaarop zi j dus lret aksent moeten legqen.
Drietrlcrit,eria truraaiaan je kan zien of hetgeen je geformuleerd hebt
een eetdoel geno emd kan ulorden :
gmschrijft het leerdoel rrrat de leerling moet doen als hii moet
'l
" rJemonstreren
dert ruat uordt beoogdrindien het leerdoel is bereik t?
2. Geeft het leerdoel de eisen aan itaaraan de 1 eerling moet voldo en?
3, Zijn er minimum eisen vastgesteld k,aaraan de leerling moet
vol do en?

4.3. DE PRAKTIJK
P flTI GR A MMAB

[
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Uoordat je srmorgens afvaattrverdient het aanbevelingreen proeramma vast te stellen voor die dag.Hierbij moet je niet alleen uitgaan van de manoeuvresrdie er die dag behandeld moeten uordenrmaar
je moet or:k ueten rrrat je cursisten rJe vorige dag(en) hebben gedaan
en urat hun moeilijkheclen zijn.Betrek daarom ook je cursisten h,ij
hst opstellen van clit ptCIgxamma en pleeg overleg met de instructsurrdir: jouu cursisten de vCIrige dag heeft gehad.
gnk ti5Uens de dag moet je regelmat,ig aan je cursisten vertellen

je verder gaat rJnen.
Als bepaalrJe manoeuvres herhaald moeten urordenromdat bliikt dat' de
cursist deze nog niet helemaal beheerstrleg dan goed uit uaar de
knelptrnten zittenob.v.Een cursist lreeft moeilijkheden met ovexstag
gaanromclat hij niet goed hoog aqn de rrlind ken vàr€rlrDit moet hii
ius ócrst goecl beheersen.Hierbij moet je eraan denkenrdat je niet
teveel druk CIp hem uitoefentnhet kan zijn dat hii (het kan ook een
ttzijtt zijn) eerst liever zomaar rrlat rondvaart.
i-iet voordeel van een pro grammab espr eking i s I
Je i.ueet ruat je r,ritt bereil<en en je kunt achteraf goed bekijken
cí' je je cloel bereikt hebt.
(je kunt je lesnivo peilen aan de hand van de vooruitqang van
je cursisten ! )
De cursist rrleet urat de bedoeling is en het bevordert de duidelijkheid van je lesProgramma.
Je blijft betàr geconcentreerd op het bereiken van je doel.
u.rat

FOUT"ËN:

nder nooit cJat de cursist f out,en maakt ti jdens het uitvoeren
van r3e rnanseuvresrirJant zoals ik reeds gezegd heb:van fouten leer je.
Gemaakte fouten góven de cursisten ook inzicht in de logica van de
in.
uitvcering van de míinoeuv1e$:grijp daarom niet te snel
je
een hoop
goed
bekijkenrkun
te
de
eursisten
Daor de fóuten van
opstell.enr
foutr:nanalyse
te ureten knmen en een Zgfi.
-60Veï.hi

A1s een cursist bv. bij het laveten na overst,ag gaan niet hoog aan
de trrind gaat varenrkun je rJoor hem te observÊren zien uaarom hij
dit niet doet.Heeft, hij angstrziet hij gevaren of heeft hij nog
niet genoeg inzicht? Ívlet deze kennis kun je je verdere lesprogram-

ma êêOpáSs€llo
Ívlaur.Let goed op de handelingen van je cursistlFrobeer fouten te
doorzien en besluit cjan aan de hand van je analyse hoe je de fout

kan verhelpen.

---- v..s.h'l*

.1;x.sh

TAAKUERDEL

IN6:

Als er taken te verdelen zijnrdoe dit dan vreselijk duidelijk en
vraag je cursisten of ze uret,en ruat de bedoeling is.Betrek je hele
bemanning bij de instructie en maak de beurten nÍet te lang.Je kunt
lange manoeuvres het tieste verde.l" en, zoal s bv. het ankeren de ene
cursist lat,en doen en het ankerapgaan de volgende cursist laten
u

i tvoer en.

ZLÏLI]TGRIPP[N:

Zorg arvocrrdat de zeiLtermenrdie je geLrruiktrduidelijk zijn voor
je cursisten.Je staat er vaak niet bij stilrdat een leek de specifieí.:e zeiltetmen niet kent.Als je zietrdat je niet begrepen ruordtl
gebluik dan het geu,one nederlandse rrroord voor de termrdie je urilde
qebr'uiken.
B

LUN

i][ iIS:

Iecjer mens maak'b, fr:utenrmaar Írrobeer ze zoveel mogelijk te voorkoeÍl
Als je Êren fout naaktrvertel dit dan tegen je leerlingen en leg uit
waa"i:om heÈ mis ging.Verzuegr:n fouten kunnen de eursisten in grote

ÍTl

o

t,urijfel brengen.
/lls jr:zelf zeiltldoe dit cjan helemaal volgens het boekjerbv,ga ook
elke í<eer verzitten bij het laveren in een kanaal en bfijf dus niet
elke slag aan dezelfde kant zitten.0e cursisten krijgen anders het
verkeerde voorbeeldl (ueoenk vercJex dat je at qenoeg opvalt bij je
rnedeu,aters;:orters als je in cen tjotter zeilt).
Zorg verder ook alt,ijd dat je schip.prima ie opgeruimd en alles op
zi jn Í:laa bs I igt.
-61
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VTILIGHEID:

f,ontroleet regelmatig je schiP oP veiligheid:moeten er vallen vef,vangen rrlordenrzit je mastbout 1os 911 Zo €OZr
Let tiJdens het zeilen ook oP de veiligheid:
denk 0m de klaP van de giek
denk aan de vingertjes trij het afhouden
- ook bij slepen BÍlzr denken aan de mogelijkheden van afknijping
van Iichaamsdelen
bij regen 6:n buisrgater : gladde buikdenning! ! !
€flZr

êÍ'lZr

Betuerking van: tr0efeningen voor zeilinstructeurs?l
van de Vinea Domini en stichting voor
Zon en Vriiheid.
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PsYCHOLOGIE
[,.4

INLEIDING.

In de meest ru"lme zin kan psychologic opgevat rrrordenrals het streven van du ínuns orn zichzi:lf cn zijn medc,mens te l.cren kennen en te
b egri jp en r
lle psychclogir onderzoel<t factorenrdie ht-'t menselijk gcdrag bepalen
sn 'e'en van die factoren is cJe levensloop van cJe mens van baby tot
bejaalrde.llier ulillen uij urat u*pdeï filee gaan om u.rat achtergroncl te
krijgen voor ons samensp:e1. met de cursisten.
l"leb dor:l is om de onderlinqe relatie;s tussen de vr:rschillend{,'loeftijc'ísfasen beter te begrijpenrom te urt;tenrdat de dingenrdie je Íileemarakt in een trepi-ralde rclatir-r rnet;rnderu dingen staan:rriaardoox je
je afvraagtIturaarom gedr;:agt iemand zich zatt en je dus niet te snel
veroordeeltrmaar proireert iemands gedrag tp trergrijpen en je jc openstelt vo0r andr:re fierls€Fto

4.5 VERSCH ILLENDE LEEF TIJDSFASEN.
liicr vclqb rrilrr nnrJt.rrvr:rr.ir:Iiirg j-n verschil.tende leeftijctsgrot,:prt,rn/onturikkel ingssterdia.
dS _zui{lel.inq:
zoe[<t steunruarmteraandachtrzuig- en knijpreflexen. ( rr.reini.g codrdinatie ).
emotionele binding- ondersteuningronderzoek,
ÉÈ i: r:qteq:
t'rerkclijkheid leren kennenrtastcn en zuigen.
lJ r,,. kleuter
antuikkcling van rjDn eigen uilrdenkproces onti.rikkelt zichrvertlandFrn zien en relaties leggen.
Opm.:0ndE-'rzoeken en ontdekkr:n gaat met vallen
sn opsteian. De begeleiding moet zich niet tever:I
t;emr:eien meL, het voorkomen vátn valltlÍ1 or..,,
hFt_]qqe-qg_sqhoolkinrj;veel vsrtrourden in mensen uit r:igen omge---ÏiilG'(t'grote bronr")ral1er: draait om itn r:i[en
ulet el- cJ j e.
d-e, pr9Ê#bgt:
oui:irqanqsperl0 de tussen schoolkind en puberl de
hormonal e ontui ikk el in q is een biologisch proces,
r|ezt+ qro ei h e e ft grote invloed op het denken en

de

nuir

er:

het gedragn
emotioneel (u* rander in g enrk on t,eleurstrrllingen
gFivenr ulill en en arndete uer eld)
0nevenr.,richtigr (mensen ni et onfeilbaar )
zelfontrJckkinq (r,rie ben ik? )
te chni sche be.l angs tel t i ng; zailenrhoe gililt, dart?
trnieuuti erkel ijkht.idrf
De on turikk el in g gaat bi j de ,2êên
snel I ar rJan h i j
.
en 2têbn I er:f ti j dsde anderrgrote v r:rsch il I en b inn
ol

ur

9ro ep.
Dr,' puLr er cJenk

t
houdt rel< ening
kijkt zichzeJ f
zou m(-.n er van
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vecl. na over zichzelf.llij/zij
mct {?en ttcJenkbeeltjiqttpubliek.[]eme.t de ogen van een ander: tri,Jat
denken?tf[]e puber handelt vanuit

de oveltuiging dat alle aanrjacht voortdurend op
gericht is.Ien emotionelr: reactíe op dat
ttpubÍi*ktti" sctraamte. ( schaamtggqvoel, faal.angst).
De onzekerheicJ (a.0.v.lichame1ijke rreranderinq e nJ-ÏrT-:tÏïE-u i t e À i- n o n h a n d i g g e dr a g ( s.l u n g ehem

lis).

leeftijdgenoten biedt een belangop
ueg naar de zelfst,andigheid.Verrijke steun
schaft-Tekerheici en biedt exp;:rirnenteerruimte...
(confrontatiemogeli jkhr:cíen met ouders erd' )
ld;:nneer in de opvoedÍng ureinig ruimtr: is voor:
aandachty liefcJerbegriprvertrouwenrhet erbii horenruraarderingrdan uit zich dat uaak in een uantrouuendrbrutaalronhandelbaar en/of opstandig
De ómgang met

ge

de

acJol

escent:

drag.

pï?n: tussen de puberteit en de voluassenheid;
Rij dr.: Éên is cJat bij 1B arfgelopen en biirf de
ander pas bi j 26.l'langt sterk af van de voorgcschiedenisÍr.

4.6 CONFRONTAïÍE INSÏRUCTEUR-CURSIST.
Probeer er altijd achter Le komen ulat men veruracht van de zeiltr.reek
(r,.raaronr ben je hier en u,aarvoorr).
Ien cursist kan verschillende achLergronden hebben:
-gezc.l I i ghei dsk inderen
(komen voor de IoI).
-f:arkeerk inderen
-zonaanbidders
( r,ril l en aI I een bruin
uorden ).
-meegekomen kinderen.
-leer zeiLen kinderen
lekker leren,
al s tesul t,aat diploma.
-boot, aIs breloning kinderen
staan erg onder drukt
zeil en vaak er?n moeten.
-bange kinderen
I etten voortcjurend oP
de lijzijde.
Bn dan all r:rI ei tussenvormen
en samcnstellÍngen; PLAATS NCI0IT ITÍíIAí!D ÏN [ËN HOKJE.
De houding van cJe instructeur en ook de motivat,ie is bepalend voor
de sf eer áan boord -- vraag jezelf ook steeds ureer af : urat ben ik
aan het doen.
trlen moet aftijd schipperen tussen:
quzelliglreid ( persoonsgericht )
zeilen leren ( taak sericht )
0ver het algemeen berdient men zich beuiust, of onbetr;ust van de volgende houdingen3
uutoritair ( vermoeidheicJrpaniek )
dcmocrati sch

laissez-faire
selectief (.funest voor
Sta ook kritisch ten opzichte uan jezelf.
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zeilschoot
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Ien instructeur is beter naarmate?
hij/rij dr; stirf !::et,er Lrehc*rst en voor!:ereidt.
hij/zij met rje cursist{n) alf es.goed door- en na-praat.
hij/zij cen goedt: nachtrust kanr/rrril geniett:n enzr 1E(taot
fonclusie: [,en ieder neent zijn eigerr ur:relil meet
osrrJueL niet te snel rmaar
b ehanrJel ieder rnens rne t respr:ct en opentreidl
heti Lr egriJ: voor het gedrag van anderen.
le theorie is anrJers tlan rJe p:rraktiikrFasklare vonmen
zijn niet aan tr: eÍ3vÊFrr
ilit rtulcje is een Lrer.,rerkinq van g{:ge\/tsns
afkornsLiq van ïnby Ílraaf sma ( instruct,eurs,.,;erek 1g?S ) *n cJs hcer Kietstra (cursusleidcrs:ueekenrl 1gB?).

er i s s yn naÍnm e.
ït Iihï:en is hopeleas
de skaalle noch fol"1e mindr-rr
en f an e l. t?áráïPfl
het er inktlci lêst en hinder
syn .itders l-:inn l.?lrJeruretsk
syn suster kin i)ars neat es pelste
fan ciit hiele soadsj=
is hy noclr altyd tle bÊst,c
Pub

cJ

de pnprnusyk syn al.les
dy mei n{:ri:r 1firJ, f er jamme
rle hiele rrrrÊ"lLi is op him tsjin....
Puhi.lr, ís $yn namme.
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