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Plattegrond | Aanwezigheid vergroten 
 

Pijler  

Aanwezigheid 

 

Doel  

In elke klas, op elk plein en in elke school zijn ‘stille of donkere plekken’ waar regelmatig 

dingen gebeuren. Ook zijn er plekken waar je minder vaak komt (zoals bij een kind dat erg 

stil is of weinig aandacht vraagt), terwijl je daar wél zou willen zijn. Juist op deze plekken is 

‘aanwezigheid’ een belangrijke pijler. Hierbij wordt niet een ‘controlerende’ aanwezigheid 

bedoeld (om te kijken wat er allemaal fout gaat), maar aanwezigheid met als doel om te 

verbinden. Dit kun je doen door het vergroten van je aanwezigheid. Dat wil zeggen: je gaat 

er bewust, vaker naartoe om te laten zien dat je er bent en om contact te maken.  

 

Deze werkvorm heeft als doel om bewuster te worden van plekken waar het (vergroten van) 

aanwezigheid gewenst is.  

 

Tijd  

15 minuten 

 

Benodigdheden 

Plattegrond (van de klas, het plein of de klas), of A4-papier en een pen om dit te tekenen. 

 

 

Werkwijze 

 

1. Je vraagt deelnemers om een plattegrond (van de klas, het plein, de school) erbij te 

nemen. Dit kan ook ter plekke gemaakt worden, indien nodig.  

 

2. Zodra iedereen de plattegrond heeft, vraag je om de (meeste gebruikelijk) looproute 
aan te geven op de plattegrond. Of de plek waar je meestal aanwezig bent. Hoe loop 
je? Waar sta je vaak? Waar kom je langs? Waar misschien ook niet? 
 

3. Als iedereen dat heeft gedaan, vraag je aan deelnemers of hen iets opvalt als ze zo 
naar de plattegrond en hun aanwezigheid kijken. 
 

4. Je kunt daarbij doorvragen, denk aan: 
 

o Waar kom je eigenlijk niet of weinig? Welk effect heeft dat? 
o Wat is je favoriete plek om te zijn? Waarom daar? Wat gebeurt daar? 
o Met welk kind heb je eigenlijk (te) weinig contact? Wat betekent dat? 
o Op welke plekken zou je meer of vaker aanwezig willen zijn?   
o Zou je iets willen veranderen wat betreft je aanwezigheid? 
o Zou je iets bewuster willen doen wat betreft je aanwezigheid? 

 

5. Je sluit af met een ronde waarin deelnemers één inzicht uit de werkvorm delen.  
 

 

 
Tip  Je kunt de plattegrond, met een markering van die plekken waar je je  

aanwezigheid wilt vergroten, zichtbaar neer voor jezelf leggen - als reminder.  
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