Een Kijkje in de OO ‘sH Werkplaats
In de nieuwsbrief nemen wij met enige regelmaat een kijkje in onze Werkplaats. Deze maand nemen
we je mee in de training Groter Leren Denken. Dat is een training die denk- en sociale vaardigheden
stimuleert.
Wat is Groter Leren Denken?
‘Hoe zou het zijn als honden kunnen praten?’
Wat is hiervan een voordeel? En een nadeel? Welke vragen roept dit bij je op? Hoeveel voorbeelden
kun je samen met je collega’s of klasgenoten hierbij bedenken?
Groter Leren Denken is een aanpak voor het ontwikkelen en bevorderen van sociale vaardigheden.
Deze aanpak bestaat uit 7 denktechnieken die ontwikkeld zijn door OO in een train-de-trainer
programma. In de training is er een vertaalslag gemaakt met werkvormen, stellingen en vraagstukken
hoe je deze technieken kunt inzetten in je eigen werkomgeving. De training wordt vaak ingezet voor
de doelgroep jongeren tussen 12 en 19 jaar.
Rol van de Werkplaats
Vanuit het Europese project ‘Play Equal’ is er een werkgroep ontstaan om een training te
ontwikkelen. Elke dinsdagmiddag kwamen partijen samen om te werken aan onder andere Groter
Leren Denken. Wij als leden van de Werkplaats namen telkens alle input mee en maakten op
woensdagmiddag de vertaalslag. Zo heeft de Werkplaats het train-de-trainer programma
gerealiseerd.
Sinds een aantal maanden is Groter Leren Denken helemaal klaar. Dat wil niet zeggen dat er niks
meer aan de training wordt gedaan. Telkens als de training wordt aangevraagd, gaat de Werkplaats
ermee aan de slag, waardoor de training altijd goed aansluit. De vorige aanvraag kwam vanuit de
Bossche Talent School. In de werkplaats hebben we Groter Leren Denken omgebouwd voor deze
doelgroep met passende stellingen, vragen en werkvormen. Door elke training te personaliseren,
wordt er het maximale uitgehaald. Zo ook bij de Bossche Talent School!
Groter Leren Denken bij de Bossche Talent School
Maandag 15 februari tot en met vrijdag 19 februari is de tweede editie van de Bossche Talent School
geweest. Het doel van de Bossche Talent School is om middelbare scholieren tijdens deze Coronatijd
de kans te geven om zich op allerlei vlakken te ontwikkelen en nieuwe mensen te leren kennen, dit
allemaal onder het motto ‘Ontdek je talent!’. Er was een vol weekprogramma van 100 kleinschalige
(max. 10 deelnemers op ruime onderlinge afstand) workshops.
In de workshop Groter Leren Denken gingen jongeren aan de slag met verschillende stellingen en
werkvormen. Zo ook met de stelling ‘Er moet één wereldtaal komen’. Hier vloeiden mooie
antwoorden uit zoals:
“Het is een voordeel voor als je op vakantie gaat, je hoeft dan geen andere taal te leren.”
“Het is een voordeel omdat vluchtelingen kunnen dan makkelijk banen zoeken, omdat ze de taal dan
al spreken.”
“Een nadeel is dat er dan banen verdwijnen, zoals tolken.”
“Een nadeel is dat de creativiteit van mensen in manier van communiceren verdwijnt.”
“De vraag die dit oproept is wat gebeurt er dan met alle andere talen.”
“Wat interessant is, is dat de cultuur dan wegvalt, elke land heeft een taal en dat is uniek.”

Meer informatie over de Werkplaats
Elke woensdag is het tijd voor de OO Werkplaats, meestal
digitaal tegenwoordig. In wisselende samenstelling, met
mensen vanuit OO 'sH en erbuiten, is er dan een team aan het
werk om van allerlei prachtige ideeën daadwerkelijk concrete
leer- en ontwikkelingsmaterialen te maken. Iedereen brengt
zijn of haar eigen expertise mee naar het team, zodat al onze
materialen van hoge kwaliteit zijn. We werken altijd op
aanvraag. Dus heb jij een idee waar je onze hulp voor kan
gebruiken, schroom dan niet om contact met ons op te nemen! Dan kijken we samen wat we voor
elkaar kunnen betekenen. Zo zorgen we ervoor dat jouw idee een mooi product wordt!
Maart 2021
sh.ondernemendonderwijs@gmail.com

