
Zonder stress
 de werkdruk 

te lijf

4-daagse cursus op Texel
Vakantiepark de Krim, Cocksdorp

Cursusdata
De data van de cursusweek zijn van maandag 10 oktober 2016, aankomst 
tussen 16:00-18:00 uur, en vertrek vrijdag 14 oktober 2016 om 12:30 uur. 
De overnachtingen zijn in twee grote familiebungalows op het  
vakantiepark De Krim, Cocksdorp, Texel. (www.krim.nl)

Kosten
€ 925,- voor lid/donateurs AEDE
€ 975,- voor niet-leden

Begeleiders
Heleen Jansen  - vice-voorzitter AEDE-nl
Klaas Fokkinga  - Interprimair.nl
Charlotte Vellenga - bestuurslid AEDE-nl en contactpersoon voor de cursus
   ch.vellenga@aede.nl

Aanmelden
Voor het aanmelden en meer informatie zie de website www.AEDE.nl

AEDE -Nederland 2016 where global people meet



Zonder stress de werkdruk te l i j f
De werkdruk in het onderwijs is hoog. We ervaren het zelf en zien de koppen in de 
kranten: ‘Er zouden 9000 leraren bij moeten komen’, ‘Docenten maken 6 uur meer dan 
contractueel afgesproken.’ In het basisonderwijs ervaart men een te grote administra-
tieve last en de uitvoering van overige niet-les gerelateerde taken als te veel.

Maar niet alleen in Nederland, ook in 
andere Europese landen is de werkdruk 
in het onderwijs hoog. Daarom heeft 
AEDE-nl deelgenomen aan het opzetten 
van een Europees project dat stress- 
bestendigheid onder leraren PO en VO 
wil vergroten. 

Uit Europese onderzoeken blijkt dat een 
hoge werkdruk, stress en spanning veel 
voorkomen, ook in het onderwijs blijkt 
steeds vaker in welke mate dit het wel-
zijn van leraren beïnvloedt. 
Tijdens deze vierdaagse cursus op Texel 
willen wij handvatten geven om op een 
ontspannen manier om te gaan met 
werkdruk. 

Programma
Het programma bevat de volgende drie  
onderdelen:
1. Body/Mind sessies 

(trainer Mariette de Kroon, KiFlow)

2. Timemanagement  
(Klaas Fokkinga, Interprimair.nl)

3. Activiteiten en ontspanning

Body/Mind
Tijdens de Body/Mind sessies krijg je  
inzicht hoe lichaam, geest en adem- 
haling elkaar optimaal kunnen helpen. 
Je ervaart een unieke set aan bewegin-
gen (Lu Jong - bewegingsleer & Mind-
fulness) die een enorm effect heeft op 
gezondheid, welzijn en vitaliteit. 

Het Body/Mind onderdeel bestaat uit 
drie sessies: 
1.  Introductie en inzicht krijgen in een 

optimale samenwerking van lichaam 
ademhaling en geest, inleiding in de 
vijf elementen. Wat heb je nodig om 
gelukkig te zijn? 

2. Praktijk in twee groepen.  
Ervaar de oefeningen om dicht bij 
jezelf te komen en zo ruimte, kalmte, 
rust, plezier & inspiratie te vinden.

3.  Praktijk plenair, ervaringen delen. Je 
krijgt tips & inspiratie om deze tools 
op een goede manier te integreren in 
het dagelijks leven.

Docent Mariette de Kroon geeft de docent- 
opleiding Lu Jong Tibetaanse Yoga, is  
docent Mindfulness en verdiept zich 
sinds 2000 in de taal van lichaam en 
geest. 

Timemanagement
Timemanagement: prioriteren kun je leren.
Hoe zit het eigenlijk met je werkdruk? 
Kunnen we deze in kaart brengen? Hoe 
ziet je werkweek / dagindeling er uit en 
hoe zou deze er eigenlijk uit moeten 
zien?  
Praktische werkdruktips m.b.t. lesgeven. 
Maar ook tips voor de lesgebonden en 
de overige taken.

Activiteiten en ontspanning 
Daarnaast zijn er onderdelen die de 
mogelijkheid bieden om bovenstaande, 
intensieve programmaonderdelen op 
een ontspannen manier te laten  
bezinken:
» Stiltewandeling op het eiland

» Fotograferen met Renata Jansen

» Koken met Nico Heesterman

» Workshop schrijven ‘Geuren en  
kleuren’ met Heleen Jansen

» Oefeningen uit het handboek 
Stressless, opgesteld door de Europese 
deelnemers aan het project Stressless

Programma
‘Zonder stress de werkdruk te lijf’
maandag 10 oktober 2016

Aankomst op het park tussen 16-18 uur

’s Avonds kennismaken met andere 
deelnemers en cursusleiders

dinsdag 11 oktober

Ochtend: Uitleg inhoud cursus, eerste 
oefeningen uit het handboek Stressless

Eind ochtend: fotografie door Renata 
Jansen

Middag: fotografie in de praktijk

Middag: koken met Nico Heesterman

Avond: workshop ‘Geuren en kleuren’ 
met Heleen Jansen

woensdag 12 oktober

Ochtend: ‘Prioriteren kun je leren’ door 
Klaas Fokkinga

Middag, begin avond: Body/Mind sessie 
door Mariette de Kroon. Inzicht krijgen 
in optimale samenwerking van lichaam, 
ademhaling en geest.

donderdag 13 oktober

Ochtend: Body/Mind sessie.  

Praktijk in twee groepen, oefeningen 
om dicht bij jezelf te komen.

Middag: stiltewandeling

Middag: koken met Nico Heesterman

Avond: Body/Mind tips

vrijdag 14 oktober

Ochtend: Body/Mind sessie. Praktijk 
plenair. Tips en inspiratie om deze tools 
op een goede manier te integreren in 
het dagelijks leven.

Vertrek: 12.30 uur

Wijzigingen voorbehouden.


