
WcrctÍom le leert zoolls le leerl
Hoe kont het deil we mel de ene collega beter kunnen setrnenwerken dein rnet de
andere? lllÍeieirorn begint de ene leerling rneleen net het stellen Yeln YÍ_.lg_en en wil
de crndere eersl de h-ele tekst lezen? lnlichr in de ooÍsprong vetn verschillen lussen
i"r.""r, helpl docenten in de begeleiding vein leerlingen en helpt leerlingen hun
eigen leren le sluren.

Humon Dynomics@ is een ontwikkelingsgerichte theorie, die de verschil-

lende monieren von ziin beschriift. Het is doormee een ondere kiik op de

oorsprong von verschillen tussen mensen. Humon Dynomics, ontstoon in de

joren zeventig in Ameriko, heeft te moken met de diepste loog von iemonds

wezen. Het ziin de interne processen die ie de wereld loten zien zools iii hem

ziet, die bepolen hoe ie proot, somenwerkt en leert. De theorie goot ervon uit

dot ieder mens de beschikking heeft over drie principes: mentool, emotioneel

en fysiek. Het mentole principe mookt het denken mogeliik, zorgt voor een

visie en geeft siructuur en overzicht. Het emotionele principe droogt zorg

voor interoctie en communicotie met onderen, hei regeli de verbinding met

gevoelens von onderen en von iezelf. Het fysieke principe is op de proktilk

gericht, het plootst feiten en gebeurtenissen in een grotere context en zorgt

uoor" ,or"nhong. Hoe iemond is, denkt, hondelt en communiceert, hongt of

von de combinotie von deze verschillende principes.

Onderin de iisberg
De ontdekking von de verschillende persoonlilkheidsdynomieken kwom toi

stond toen men onderzoek ging doen noor de vroog welke processen er spe-

len onder zichtboor gedrog en oÍ deze processen voor iedereen geliik ziin.

"Het gedrog is olleen het zichtbore deel von de iisberg," legt Edith Fernon-

d"r uit. Zii is nomens SLO, notionool expertisecentrum leerplonontwikkeling,

betrokken bii de toepossing von Humon Dynomics in het onderwiis.

Het inzicht in ie persoonlijkheidsdynamiek

verklaart waarom je leert zoals ie leert, doet zoals je

doet en bent zoals je bent.

"Hoe iemond quo persoonliiksheidsdynomiek in elkoor zit, bepoolt onder

ondere hoe hii leert. De persoonliikheidsdynomieken zeggen niets over

intelligentie. Ze zeggen wel iets over hoe iemond het liefst iets oonpokt. Elke

persoonliikheidsdynomiek heeft ziin eigen voorkeur om een took te storlen

en eroon te werken. Alle persoonliikheidsdynomieken bereiken het eindpunt

uon de opdrocht, olleen wel ollemool op hun eigen monier. Het inzicht in ie

persoonliikheidsdynomiek verkloort woorom ie leert zools ie leert, doet zools

ie doet en bent zools ie bent. Bovendien geeft het inzicht in wot ie te ontwik-

kelen hebt."

Porlrelten
Hoe stel ie vost hoe iezelf of iemond onders in elkoor zit? Fernondes: "Dot

voststellen doen mensen in principe zelf. We gebruiken hiervoor portretien,

beschriivingen die tot stond ziin gekomen no uitgebreid onderzoek oP zeer

grote school bii zo'n 'l 00.000 mensen. Verder beschikken we over.een grote

Ëoeveelheid viieomoteriool, woorin de verschillen tussen mensen concreet

zichtboor ziin gemookt. Met die hulpmiddelen kunnen mensen zelf voststellen

hoe bi1 hen de principes gecombineerd ziin en dus wot voor hen von nolure

de prettigste monier is om oon het werk te goon en woor hun onwikkelings-

punten liggen."

De'hoe''kqnf
Edith Fernondes is ol ioren octief in het begeleiden von docenten, docenten-

teoms en leerlingen. "Vook goot het over de zelfverontwoordeliike leerling en

de op moot gesneden begeleiding die door bii hoort. De vrogen von docen-

ten goon echter vook over hei "hoe". Dus hoe begeleid ik don miin leerlin-

gen en zorg ik voor een mootwerktroiect? Je moet oonsluiten bii de interesse

von de leerling, moor hoe doe ie dot? En hoe stel ie vost wot de interesse von

de leerling is? ls het voldoende om te weten doi iemond ols hobby voetbol

heeft of goot een dergeliik gesprek verder don dot? Toen stuitte ik op Humon

Dynomics. Wot mii doorin oon irok wos dot deze theorie er niet opgerichi

is om iemond een sticker op te plokken. Het goot iuist om het "blootleggen"

von innerliike processen. lnnerliike processen die voor iedereen onders ziin,

moor woor wel potronen in woor te nemen ziin.

Als duidelijk is hoe 'het bij een bepaalde leerling werkt'

dan is de stap naar aansluitend - en ontwikkelingsgericht

begeleiden niet meer zo groot.

Vonuit dot perspectief zog ik direct de toepossingsmogeliikheden in het

onderwijs voor me. lk denk dot binnen competentiegerichtonderwiis een

instrument ols Humon Dynomics een geweldig middel kon ziin om leerlingge-

richt te werken. lmmers, ols het duideliik is hoe 'het bii een bepoolde leerling

werkt' don is de stop noor oonsluitend - en ontwikkelingsgericht begeleiden

nieï meer zo groot."

Vier scholen
Vonuit deze interesse besloot Fernondes zich te richten op de introductie en

foepossing von Humon Dynomics in het beroepsonderwiis. SLO sloot een

somenwerkingsverbond met REE!, het coórdinotiepuni Humon Dynomics

von de Benelux, om een proiect fe storten somen met scholen. Vier vmbo-

scholen schreuen zich hiervoor in. Elke school heeft ziin eigen doelstelling

met Humon Dynomics: "De eerste school wil Humon Dynomics overollbii

de begeleiding invoeren. De tweede school wil de somenwerking tussen

leerlingen verbeteren door middel von Humon Dynomics. De derde school

wil vio Humon Dynomics de overstop von vmbo noor mbo vergemokkeliiken.

Ten slotte is er het Accent College in Vloordingen-West, een school met een

speciole doelgroep, die de leerlingen weerboorder wil moken, zodol ze

beter in stoot ziin een goede beroepskeuze ie moken."

Troining
Bii de looiste school ziin SLO en REE! in de introductieperiode in klos I en

klos 2 een iroining gestort om no te goon of de leerlingen meer inzicht kun-
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nen kriigen in hun eigen processen en vonuii die processen een stort kunnen

moken met hun eigen ontwikkeling. Edith Fernondes: "Eerst hebben we de

docenien een iroining in Humon Dynomics gegeven, zodol ze inzicht kregen

in zichzelf en in wot de leerlingen zouden goon beleven. Op die monier ziin

de docenten in stooi de leerlingen optimool te begeleiden in hun Humon

Dynomics-ontwikkelingsproces. Doorno volgde de leerlingentroining. ln hei

koder doorvon hebben *e 'leerlingenboxen' gemookt, met voor elk principe

een eigen box. Er is dus een mentole, een emotionele en een fysieke box'

Doorin zitten moteriolen die de principes verbeelden' Denk oon videoclips,

spellen, illustroties en woorden. Aon de hond von die moteriolen leert de

leerling "hoe het bii hem werkt" en kriigt doordoor inzicht in hoe hii com

municeert, hoe hij leert, hoe hii zich ontwikkelt en woor ziin tolenten liggen.

Voor docenien is er een docentenbox met ollerlei begeleidingsmoteriolen "

Het uiteindeliike doel von SLO en REE! is een ontwikkelingsgericht ossessment

instrument te construeren woormee leerlingen biivoorbeeld tiidens de intoke,

mqor ook gedurende het leeriool zichzelf kunnen monitoren. Dot deze octie

voor input zorgt voor een begeleidingsgesprek spreekt eigenlilk voor zich.

Reacties of vragen? SL0, Edith Fernandes, (053) 484 02 95, e.Íernandes@slo'nl

REt!. ïruus van Putten (0344) 57 00 1 9. www.humandynamics nl

Humon Dynomics

ln 1979 ontdekten de Amerikanen Sandra Seagal en David

Horne na jarenlang onderzoek de oorzaak van verschillen

tussen mensen. Deze bliiken te ontstaan vanuit de interactie

tussen drie universele principes: mentaal, emotioneel en fy-

siek. Deze verschillen zijn bi! iedereen en overal waalneem-

baar, onaÍhankelijk van geslacht, cultuur en leeftijd. Seagal

en Horne gaven de universele principes de naam Human Dy-

namics. Het mentale principe maakt het denken mogelijk' het

emotionele principe z0r$ voor communicatie met anderen en

het fysieke principe hangt samen met acties in de praktiik'

Human Dynamics kijkt naar de interne processen en structu-

ren die ten grondslag liggen aan het menseliik gedrag' Het

kan mensen helpen in het herkennen en erkennen van wie

ze ziin, waarom ze denken, doen en voelen zoals ze denken,

doen en voelen.
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