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VOORWOORD
Beste lezer,
Dit is de eerste editie van ons online
magazine het ‘Roerblad’. Middels dit
magazine wil ik een deel van de
ervaringen en kennis die we opdoen
bij Pean met u delen. Dit kunnen
ervaringen zijn uit onze eigen - bijna
50 jarige - historie maar ook kennis
die we opdoen samen met voor ons
belangrijke partners.
We proberen een afwissend blad te
maken waarbij we inhoudelijk ingaan
op verschillende thema’s die we op
Pean tegenkomen maar ook artikelen
die vooral leuk zijn om te lezen.
Deze eerste editie staat in het thema
van avontuurlijk leren. Gemaakt in
samenwerking met stichting ’t Wylde
leren. Samen met deze stichting
hebben we het afgelopen jaar twee
mooie school-zeilkampen weten neer
te zetten. De artikelen geven inzicht
in de achtergrond en ervaringen
tijdens deze kampen.
We verwachten aankomend jaar vijf
edities te maken van het Roerblad
met verschillende thema’s en achtergronden.
Natuurlijk wens ik u veel leesplezier
toe met deze eerste editie en heeft
u zelf input of ideeën waarover we
kunnen schrijven in komende edities
hoor ik het graag.
Groeten uit Friesland,
Christophe Meijer
Eigenaar Zeilschool Pean

GEZIEN HET LEVENSBELANG VAN LEREN IS
HET VREEMD ALS WE
NIET EVEN ZOUDEN
STILSTAAN BIJ DE VRAAG
‘WAT IS LEREN?’
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WAAROM LEREN WIJ?
Waarschijnlijk vraagt iedereen zich het wel eens af: waarom leer ik?
Veel jongeren vragen zich vooral af: waarom moet ik DIT leren?
AUTEUR: MEREL COLLENTEUR, 1e graads docent, schooladviseur en oprichter van stichting ‘t Wylde leren.

Een simpel biologisch antwoord is dat wij niet

als meer opzettelijk en gepland tot stand kan

zouden kunnen overleven als wij niet in staat

komen (formeel leren). In ons huidige onderwijs

zouden zijn om te leren. Wanneer we niet de

zijn we gewend om te denken aan leren in

mogelijkheid hebben om te leren van onze en

termen van gestuurd, doelbewust en uniform

andermans fouten dan zou onze gemiddelde

leren (zelfde leerdoelen voor iedereen). Ieder

levensverwachting niet 82 jaar zijn. Kortom,

mens leert echter altijd en overal; met of zonder

leren is van levensbelang!

planning of doel.

Niet gek dat veel ouders zich bekommeren om
de leerprestaties van hun kinderen. We vinden

JUIST HET ONGEDWONGEN,
AVONTUURLIJKE ELEMENT
ROEPT NIEUWSGIERIGHEID EN
MOTIVATIE OP BIJ JONGEREN!

het belangrijk dat ze leren, maar hoe ze zouden
kunnen leren staat minder centraal. Daarom
verliezen we soms uit het oog dat jongeren op
meer manieren kunnen leren dan de manier die
wordt gekozen in het huidige onderwijssysteem.

LEREN: WAT IS DAT EIGENLIJK?
Gezien het levensbelang van leren is het vreemd
als we niet even zouden stilstaan bij de vraag
‘wat is leren?’. Ongemerkt denken we bij leren
vaak aan ‘leren op school’ of een cursus op je
werk, vooral gericht op individueel leren met een
vooraf bepaald doel en duidelijk waarneembaar
resultaat.

Mede

hierdoor

associeert

niet

iedereen het woord ‘leren’ met veranderen, zich
ontwikkelen, ervaren en groeien.
Leren is echter een veel breder ‘proces’
waarbij verandering in houding, kennis en
vaardigheden belangrijke uitkomsten zijn. Leren
is een verandering die zowel weinig gepland of
doelbewust kan plaatsvinden (informeel leren)

De afgelopen jaren komt er gelukkig steeds
meer aandacht voor informeel, persoonlijk
en collectief leren (leren in een groep). Naast
een vast curriculum is er op sommige scholen
ook ruimte voor een open programma waarin
jongeren zelf keuzes maken en leren door te
ervaren. Een mooi voorbeeld hiervan is Keen
School, waar leerlingen vanuit persoonlijke
nieuwsgierigheid en eigenheid leren tijdens
projecten met thema’s zoals water, economie
of eigen ontwikkeling. Vaak blijkt deze manier
van leren de motivatie bij jongeren te verhogen.
Ze krijgen te maken met echte uitdagingen en
stellen voor hen belangrijke doelen. De vraag
‘waarom leer ik dit?’ beantwoorden ze daarmee
zelf.
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WAT IS
AVONTUURLIJK
LEREN?
Stel je eens voor: je beleeft de Noorse winter, doorkruist
besneeuwde hoogvlaktes en leert een sneeuwhol te graven na een
tocht op een hondenslee. Samen met de groep plan je kleine en
grotere expedities, met elkaar voer je deze uit. Op het moment dat
je het noorderlicht ziet vraag je je af hoe dat ontstaat en ga je het
uitzoeken. En tijdens het avondeten oefen je je Engels in gesprek
met Noorse jongeren.

ROERBLAD#01

|5

AUTEUR: MEREL COLLENTEUR, 1e graads docent, schooladviseur en oprichter van stichting ‘t Wylde leren.

Zo’n Noors avontuur is een enorme
leerervaring voor jongeren waarbij ze niet
alleen nieuwe kennis en vaardigheden
opdoen, maar ook persoonlijk en sociaal
hard groeien.
Voor jongeren is het belangrijk om buiten
het klaslokaal de kans te krijgen om begeleid
te leren.
Deze vorm van leren wordt ook wel avontuurlijk
leren genoemd. Een combinatie van contextrijk
leren, ervaringsleren, gepersonaliseerd leren
en community-based learning. Leren door te
ervaren, samen als groep, maar ook aan de
hand van persoonlijke doelen en uitdagingen.
Er is aandacht voor formeel én informeel leren
waardoor de motivatie om te leren toeneemt bij
veel jongeren.

EEN COMBINATIE VAN
CONTEXTRIJK LEREN,
ERVARINGSLEREN,
GEPERSONALISEERD LEREN
EN COMMUNITY-BASED
LEARNING
Een mooi voorbeeld van een ‘avontuurlijk leren’activiteit zijn de kampen die samen met Pean
worden vormgegeven. In deze kampweken staan
zowel leren als zeilen centraal. Jongeren leren
vanuit hun eigen persoonlijke doelen. Wat willen
ze bereiken? En op welke manier? Leerlingen
krijgen handvaten mee om zelf het leerproces op
te pakken en leerstof wordt verbonden aan het
zeilen. Denk bijvoorbeeld aan het natuurkundige
fenomeen krachten en hoe dit invloed heeft op
de zeilboot.
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LEREN ZEILEN IS
ONTZETTEND LEUK.
MAAR HEB JE ER WEL EENS
OVER NAGEDACHT DAT
JE - ONBEWUST- AL HEEL
VEEL VAN ZEILEN WEET?
DE NEDERLANDSE TAAL
ZIT NAMELIJK BOORDEVOL
ZEILLESSEN.

WAT HEBBEN WE AL VAN
ZEILEN GELEERD?
Nederland is een maritiem land. Al eeuwen geleden verliep bijna alles over
zee. Denk maar aan de handel en oorlog. De Hollandse Vloot was berucht. Niet
alleen waren Nederlanders door de eeuwen heen goede zeelui, ook bruggen en
dammen bouw(d)en ze als de beste. Water en wind spelen dus een belangrijke
rol in de Nederlandse cultuur en dat vinden we terug in onze taal.

ROERBLAD#01

|7

Een aantal uitdrukkingen spreekt zo voor zich,
dat we bijna vergeten hoe bijzonder ze eigenlijk
zijn, zoals deze:

HET ROER OMGOOIEN:
Wanneer er storm komt of je een koers niet haalt,
moet je op een gegeven moment misschien het
roer omgooien. Deze term wordt ook gebruikt in
het dagelijks leven als het je niet lukt iets voor
elkaar te krijgen. Op een dag denk je: ik moet
het helemaal anders doen! Ik gooi het roer om!

ALLE ZEILEN BIJZETTEN:

Maar er zijn ook woorden en uitdrukkingen

Om iets voor elkaar te krijgen, zul je regelmatig

waarvan we helemaal niet verwachten dat ze

alle zeilen bij moeten zetten. En dat is niet zomaar

uit de nautische wereld komen. Wat dacht je

een grootzeil en een fok. Deze uitdrukking

bijvoorbeeld van deze:

stamt uit de tijd dat we voeren met enorme
dwarsgetuigde schepen, die soms wel meer dan
30 zeilen hadden en die allemaal met de hand
gehesen werden.

ALS JIJ IN HET DAGELIJKS
LEVEN ALLE ZEILEN MOET
BIJZETTEN, BETEKENT HET DUS
DAT JE ER ÁLLES AAN MOET
DOEN OM JE DOEL TE BEREIKEN
Je zult zien, op een gegeven moment gaat het
je ‘voor de wind’. Die term komt ook van de
dwarsgetuigde schepen: die varen namelijk het
snelst op een voordewindse koers met hun grote
rechthoekige zeilen!

OP HET NIPPERTJE:
Het ”nippertje” is het achterste gedeelte van
het achterdek. Vroeger (en nu vast ook nog..)
sprongen de matrozen op het laatste moment
aan boord en landden ze op dat nippertje.
Kom jij ook altijd op het nippertje ergens aan? Als
je hier een gewoonte van maakt, kan het zijn dat
er van je gezegd wordt: met jou is ‘geen land te
bezeilen’. Weer zo’n nautisch zinnetje. Oftewel:
je maakt er een potje van.

ACHTERBAKS:
Je kent het vast wel. Mensen die iets achter
je rug om doen. Een beetje gemeen zijn.
Nou, ook dat woord stamt uit de tijd van de
grote ‘zeezeilreuzen’. Zeilen was toen geen
romantisch avontuur. Het leven aan boord was
zwaar. Matrozen werden slecht betaald, raakten
ondervoed en werden ziek of gingen dood. Ze
leefden in de bak, het voorste gedeelte van het
opperdek. Achter de bak konden ze dingen doen
uit het zicht van de kapitein en officieren.
Dit leidde soms tot misdrijven en dan werd
de betreffende matroos gestraft. In ernstige
gevallen werd iemand zelfs gekielhaald.

Dan

werd de matroos drie keer onder de kiel van het
schip getrokken. Eng he?
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MIJN VERHAAL

ERVARINGEN
Jordi (15 jaar) deelnemer tijdens leren-leren zeilkamp | Zeilschool Pean, herfst 2017.

HOE VOND JE HET LEREN-LEREN
ZEILKAMP?
Het hele kamp was gewoon leuk! Leraren waren
leuk, instructeurs waren leuk, gewoon alles was
leuk! Vooral het samen met elkaar zijn vond ik
fijn.

WAT HEB JE GELEERD TIJDENS HET
ZEILGEDEELTE?
Soms vond ik het nog spannend om alleen in een
Pico te zeilen. Ik heb geleerd dat ik daarom meer
aan mijn zelfvertrouwen wil werken tijdens het
zeilen.

KAN JE EEN ACTIVITEIT VAN HET
PROGRAMMA BESCHRIJVEN WAAR JE
HET MEEST VAN HEBT GELEERD?
Tijdens het zeilen heb ik het meest geleerd
van het plannen en varen van de tocht! Het
bedenken hoe we gingen varen vond ik moeilijk,
vooral omdat we dit met de hele groep moesten
plannen.

WAT HEB JE GELEERD TIJDENS HET
LEREN-LEREN GEDEELTE?
Bij het leren-leren heb ik vooral geleerd om me
te focussen op een ding. Dus niet 5 minuten
wiskunde, 20 minuten pauze en dan 3 minuten
geschiedenis en klaar met huiswerk!
Nu ga ik proberen te trainen om me te focussen,
dus 10 minuten leren even pauze en daarna 15
minuten leren zodat ik uiteindelijk misschien een
uur achter elkaar kan leren. Al is dat misschien
ook niet goed voor je…

Bedankt en tot de volgende keer!
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AVONTUURLIJK

BLIJVEN LEREN
5 redenen om (avontuurlijk) te blijven leren

1. JE BENT GELUKKIGER.
Leren is zwaar en vaak frustrerend, maar uit
onderzoek blijkt dat mensen die nieuwe dingen
leren gelukkiger zijn omdat ze meer voldoening
ervaren in hun (werkende) leven.

3. JE LEVEN LANG LEREN HELPT JE
OM BIJ TE BLIJVEN IN EEN STEEDS
VERANDERENDE WERELD.
Bedenk bijvoorbeeld hoeveel dingen je niet
had gekund als je niet geleerd had internet te
gebruiken.

4. LEREN IS HEEL ERG BELANGRIJK
VOOR ONS ZELFVERTROUWEN.
Iets leren houdt onze hersencellen actief en
helpt ons om iets nieuws voor elkaar te krijgen.

2. DOOR IETS NIEUWS TE LEREN
ONTSTAAN NIEUWE UITDAGINGEN EN
MOGELIJKHEDEN.
Leer je een nieuwe taal, dan wil je op een
gegeven moment ook naar het land toe om
de taal te spreken met de lokale bevolking. Dit
brengt je ook in contact met nieuwe mensen en
plekken.

5. AVONTUURLIJK LEREN GEEFT JE
MEER KENNIS OVER JOUW FYSIEKE
EN EMOTIONELE CAPACITEITEN.
Ieder mens is anders en jouw capaciteiten en
grenzen leren kennen geeft je zelfvertrouwen
en zelfkennis.

JOUW ZEILKAMP,
JOUW SCHOOLWERK

STICHTING
’T WYLDE LEREN
KERSTVAKANTIE

HUISWERKBEGELEIDING EN
STUDIEVAARDIGHEDEN
“WORD KAPITEIN VAN JE
EIGEN ONTWIKKELING”

MEIVAKANTIE

FOCUS OP BÈTAVAKKEN
“WELK VAK KAN WEL EEN
BOOST GEBRUIKEN?”

Stichting ’t Wylde Leren gelooft in
de kracht van avontuurlijk leren. Van
echte uitdagingen groeien jongeren
het hardst, in zowel persoonlijk als
sociaal opzicht. Daarom zeggen wij:
de wereld is je klaslokaal!
www.wyldeleren.eu

Heb je interesse in
avontuurlijk leren bij Pean?
Kijk op www.pean.nl

