
N ieuwe onderwijsmethode:
Human Dynamics'

BUREN - 0ndeÍwijskundige TÍuu5 van Puten uit B!ren is erg enthousiaÍ oveÍ Human Dynamics.'l\,4ensen hebben verschillende

Ínanieren waarop zij leren, communiceren, leidinggeven, tamenweÍken en zkh ontwikke en. 0e manier waaÍop de methode van

Numan Dynarnic5 kijkt naaÍdeze verschillen, geeft inzlcht op een fundamenteel niveau.'

an plt1en is mêde eigenaaÍ van het advlesb!reau FEELZij

advÈeert en begelêidt proft en non profltorgan saties

met name bj het in pÍaktik bÍenqen van verandeÍ nsen en

verbeteÍ nqêó to1 op de weÍkvloeL De aatstejaíen lgtde
nadruk ln haarweÍk bÍ het onderwjswad zj veelervarinq heêít op-

sebouwd en waar haar hart ook a tljd hêêft 9eegen. De focus ligt

hierbijop hetloepasbaar maken van Human Dynàmlcs b nnen het

Nêdenandse onderwÍs.

Human Dynami(s
ln l979ontstond blj SandÍa Seagal en David Hor.e (UsA)een indrin

gende, nieuwe kik op deoorpÍons van vetsch

zj ontdekt€n dat dê2ê fundamentele veB.h llên ontstaan vanlir
drie univetsele pÍ ncipes: mentaal, emol onêe ei fysek Deze ver

(h enblijkenzoelementartêzljnlndemen5eliike deititetdatze
waarneembaar zjn over de hele wêÍeld.onaíhankeliik vai 9eíacht,
.uh!uÍ ên lêeftjd.VeKh en tu$en mensen on$taa n dooÍ de w jzê

waaróp dê2ê dÍ e prin.lpês inreccteren,waaÍbj steedséén van deze

d' e p n per o -r 
"r 

doÊ.ooÍd'o pe"lL Àhv edódr F o'i ' oe

comblneren, ontstaan er ne9ên vàrialies,d e peEoon jkhedsdyna'

ml€ken woden gÊnoemd. E ke peroon ijkheidsdyiamiek lormr
êenqehee eigenwÍzeváií!nctionêrenophetgebiedvancommu-

n cêÍen, qmenweÍken, prob eemop o$eni onlwlkkelen en eren.

Omdàt nm dde s Íulm hond€rddu zeod mensen uit êên groot aan

tal ándên en cuituren d€ofÍiciêeÍain ngsprogramma! hebb€.9e

volgd, G hêt gedachtegoed steeds veÍder oftwikke d en aànge

De leerkra(ht c€ntraal
Van Putien j d€ verteg€nwooÍdiger va. H!man Dynamics nierna

tiona in dê Benê ux. Oertienjaargeleden hebben sandc en Davd

ln NedeÍáid deee6teaftÍapqeqeven en na mljnopeiding in Ane

rika hebbenwe a e mateÍalen bewerkt naaronzeeigen taa en cul

tuur. Aige ópênj!.lvetrcheen het boek'De eerkrachtcenÍaal ie

deÍ€ docent kikt ande6. HleÍ n íaat de eerkrachtvan het primalr

ondeÍwÍs cenÍaal.Van Putten begint in haar boek met zes portret

tênvàn eeÍkÍachten.VeNogênsmáaktdêlêzêrkennÈmetdetheo

Íe van Human Dynam cs.ln hoofdÍuk dÍe worden de veKhlllên

tu$en k ndêrên duidelljk zt hebben net a s h!n leerkÍachten ver

(hilende pêtsooi ijkh€idsdynami€ken. Hoordstuk v er en viiÍ

seven extÍa pÊktjk!óorbeeden en t pj om de methodetoêtê pas

sen. Ze fs b j het .richten van e€n k as okaal. h het boek laat Vàn

Putten op een d! delijke en pretug le€sbaÍe manierzen dat de m€

thodede kwa te tván her ond€Íwis in de k asaanzienlÍkkan ve,be

teren door te kjken iá dê drie basisprin.lpes. nmiddels zij. eral

hondêÍden ex€mplaren van hêt boêk vêrkocht.Van Putrên: 5om-

mige dnêdê!ren kopen voor e ke leeÍkracht op hLn s.hóól êen

exempLaaL khoopdat men deze methode ookopde Pabo! gaatgê

br! ken Flet boêk s h€t €erte deel uit de serie werken met ver

schillen n de óideÍwispruktilk:Het volqende dee za dlepgaandeÍ

ingaa. op de vetschl e. ru$en kinderen.lndede€n daarnàzalh€1

onder meeÍ gaan over het toepa$en van de methode n het vóórt

sezet, midde baàr en hoger ond€rwljs €. ov€r ondeÍwi5 nÍ cht ng

BestelinÍoímatie
'Oe eerkràcht c€ntÍaa' s te beste en door € 27,s0 (ncl!sef ver
zendkosten en BTW) oveÍ te mak€n op nABO 38,12,63.128 t n v As

so.iatie voór Veranderàar HeÍenstÍaat 9 ll, BuÍen; onder v€imê-

d ng van het boek ên het adÍes van de kop€r.VooÍ mÊer níóÍmare

kunt u kijkei op www humandynami.s.n .
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