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I work with children because I care
Als leerkracht en begeleider van kinderen heb je te maken met twee belangrijke aspecten: 
je kennis en je hart. Voor het overbrengen van je kennis, heb je kennis genoeg. Maar het 
gaat om méér dan kennis alleen. Hoe kun je je hart inzetten om de kinderen die je onder je 
hoede hebt, te begeleiden naar een leven waar hoofd en hart hand in hand gaan, waar ze 
kunnen bouwen op hun eigen authentiek leiderschap? Hoe kun je elk kind laten voelen dat 
hij gezien en gehoord wordt, óók de kinderen met een bijzonder vraagstuk (oftewel ‘label-
kinderen’)? 

In de tijd van nu wordt van leerkrachten en hulpverleners gevraagd dat ze een gids zijn die 
kinderen op hun levenspad begeleiden en ondersteunen. Hoe geef je dat vorm?  

Authentiek leiderschap vanuit verbinding
Kleuren-Wijs is een bewustzijnspad. Het ervaringsgerichte trainingsprogramma 
zorgt voor een stevig fundament waarop het kind zijn leven vanuit kracht, liefde 
en zelfvertrouwen kan opbouwen. We gaan uitgebreid in op de thema’s (zelf-) 
acceptatie, Liefde en bevrijding van oordelen. Kleuren-Wijs zet het denken om 
van normeren naar waarderen, zodat hoofd en hart in verbinding komen. Er wordt 
gekeken naar de vraagstukken: Wie ben ik? Wie ben jij? En ook: hoe kunnen we 
met elkaar omgaan zonder onszelf kwijt te raken? 

Het centrale uitgangspunt en doel van de Kleuren-Wijs filosofie is verbinding met 
authenticiteit. Verbinding maken met jezelf, met de ander en met de omgeving. 
Vanuit verbinding kan kennis uitgroeien tot wijsheid.  

Het programma heeft een unieke 
positieve invloed. Nadat elk thema 
uitgewerkt wordt vanuit ‘ik’ en ‘jij’, wordt 
een volgende verbinding gemaakt: de 
verbinding aangaan vanuit ‘wij’, zonder 
jezelf kwijt te raken. Deze aanpak creëert 
gelijkwaardigheid en brengt het hart in 
samenwerking met kennis. 

Kleuren-Wijs draagt bij aan de balans 
van consequent zijn, duidelijk zijn en 
bij jezelf blijven. Je eigen kwaliteiten 
en beperkingen op de juiste manier 
inzetten in je groep. Niet meer vanuit 
macht, maar vanuit je ware kracht 
omgaan met ‘klassenmanagement’ en 
‘ordehandhaving’. Helemaal jezelf zijn 
als leerkracht en/of begeleider, want 
kinderen voelen het meteen als je niet 
‘echt’ voor de groep staat. 

Je leert voelen dat verschillende 
meningen, waarheden en 
geloofsovertuigingen naast elkaar 
kunnen bestaan. Hierdoor worden 
dreiging en oordeel vervangen door 
ruimte en acceptatie. Elkaar leren zien 
en horen vanuit begrip en neutraliteit in 
plaats van uit (ver-)oordelen, resulteert 
in meer verbinding tussen leerlingen 
onderling en eveneens tussen leerling en 
leerkracht en/of begeleider.  

Het materiaal van Kleuren-Wijs 
ondersteunt, verdiept en verbreedt 
reeds aanwezige lesmethodes. Het 
kan toegepast worden in combinatie 
met weerbaarheidstechnieken, 
faalangsttrainingen, sociale 
vaardigheidstrainingen, dramalessen, 
mentorlessen, etc.   

De kracht van Kleuren-Wijs



Programma

Voor wie? 
Het Kleuren-Wijs programma is geschikt voor iedere leerkracht en begeleider die zijn hart 
met zijn kennis wil samenvoegen en open staat voor eigen ontwikkeling. Het kan ingezet 
worden in het basisonderwijs en voor het gehele voortgezet- en hoger onderwijs. Het 
programma is ook geschikt voor andere professionals die met kinderen werken: TSO/BSO, 
bureau jeugd & gezin, jeudgzorg, hulpverleners, etc..  

De trainingen en playshops zijn altijd ervaringsgericht. De oefeningen en praktijkgerichte 
voorbeelden worden op mentaal, emotioneel, fysiek en energetisch niveau aangeboden 
en uitgewerkt. Zo kun je het gedachtengoed integreren in je eigen levenswijze en kun je 
kinderen uit eigen ervaring laten zien en voelen hoe het werkt.  De materie wordt op een 
speelse, plezierige en kleurrijke manier verbonden en verdiept. Met Kleuren-Wijs voeg je hart 
en kennis samen.

Ik ben oké   -  Jij bent oké
Wij zijn samen oké zoals we zijn

Ruimte innemen vanuit eigenwaarde in plaats van angsten
• Veiligheid creëren, waardoor je je eigen plek in kunt en durft te nemen én de 

ander zijn plek kunt geven en gunnen 
• Respect hebben voor je eigen ruimte & de ruimte van de ander

Hoe omgaan met emoties
• Leren loslaten van denken en oordelen in goed en fout
• Luisteren naar de behoefte die onder de emotie zit
• Voor je eigen emoties leren zorgen

Daadkracht leren aanspreken en gebruiken
Acceptatie & oordeelloosheid

• Respect ervaren voor het uniek zijn van jezelf en de ander
• Jezelf & de ander niet opleggen hoe je moet zijn
• Verbinding aangaan met jezelf en de ander
• Geven en nemen/ontvangen in balans 
• Verantwoordelijkheid voor eigen gedrag, zonder angst je waarde te verliezen

Communiceren vanuit je hart in plaats van machtspatronen 
• Elkaar horen
• Communicatie vanuit gelijkwaardigheid, respect en zonder oordelen 
• Vanuit respect voor elkaar conflicten leren aangaan en oplossen 
• Buigzaam en flexibel zijn zonder jezelf kwijt te raken

Jezelf en de ander zien vanuit je hart in plaats van met normerende ogen 
• Elkaar zien
• Nieuwsgierig zijn naar elkaars verschillen 
• Elkaar zien en verbinding voelen in de overeenkomsten
• Een helder beeld krijgen van elkaars kwaliteiten en beperkingen

In verbinding blijven met je eigen kracht en waarden binnen een dualistische, 
oordelende wereld

• Ontdekken dat verschillende waarheden en geloofsovertuigingen naast elkaar 
kunnen leven zonder dat het een beter is dan het andere



Sociaal verbindingsprogramma 
Het sociale verbindingsprogramma wordt in drie dagdelen aangeboden en is 
speciaal gericht op leerkrachten en begeleiders die Kleuren-Wijs als fundament in 
hun groep willen toepassen. 

Playshops voor klassen/groepen 
De Kleuren-Wijs trainer komt in de groep voor een playshop van ongeveer 
anderhalf uur. Je krijgt praktische richtlijnen en voorbeeldinformatie om zelf met 
de kinderen aan de slag te gaan. 

Trainingsdagen voor leerkrachten/begeleiders 
Traject om Kleuren-Wijs in de hele school te implementeren. Ook belangrijk 
voor het onderwijsondersteunend personeel! Een trainingsdag duurt drie uur en 
het traject bestaat uit minimaal 2 bijeenkomsten en kan uitgebreid worden tot 
maximaal zes bijeenkomsten. 

Kijk op onze website www.Kleuren-Wijs.nl of neem contact op met uw Kleuren-
Wijs trainer voor actuele (prijs-) informatie en verdere mogelijkheden.

Mogelijkheden

Drie boeken Rood: Ruimte, Groen: Liefde 
en Oranje: Gevoel zijn een belangrijke 
bron van informatie. De boeken bestaan 
uit bewustzijnsverhalen met verdiepende 
vragen, waarna de materie middels 
verbindings– en verdiepingsoefeningen 
uitgewerkt wordt. Elk boek bevat een 
uitgebreid hoofdstuk met theorie en 
achtergrondinformatie. 

Meer informatie en achtergronden over de 
Kleuren-Wijs leef-, speel- en werkwijze 
vindt u op www.Kleuren-Wijs.nl
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