
 

 

 

 

Worden wie je bent - een impactvolle schoolreis 

‘Worden wie je bent’ is een complete schoolreis naar Londen met als doel leerlingen een 

sprong te laten maken in hun persoonlijke ontwikkeling. Net als een normale schoolreis 

bezoeken leerlingen de highlights van de stad. Grote verschil is dat er een uitgebreid 

programma is van oefeningen en activiteiten gericht op persoonlijke ontwikkeling. Dit 

programma maakt gebruik van plekken in de stad voor een zo groot mogelijke impact. 

De reis begint al met een goede voorbereiding in Nederland. Leerlingen schrijven een 

motivatiebrief voor de reis en bedenken vooraf welke verwachtingen ze hebben. Tijdens de 

reis komen thema’s als verbinding, keuzevrijheid, koers, reflectie, kwetsbaarheid, oordelen 

en moed aan bod. Er zijn stilte-oefeningen, momenten om inzichten te delen, opdrachten 

die je anders leren kijken en meer. 

Elke leerling houdt een dagboek om inzichten en ervaringen in vast te leggen.  

 

 

 

Waarom doen we dit? 

De wereld van morgen vraagt om een ander type leider. Leiders moeten kunnen verbinden, 

zonder oordeel de ander tegemoet kunnen treden en de wereld als verbonden geheel 

kunnen zien. We hebben leiders nodig die moed tonen en zich tegelijk kwetsbaar op kunnen 

stellen. Leiders die weten wie ze zijn en wat hen te doen staat, zodat ze maximaal kunnen 

bijdragen aan de wereld die we overdragen aan onze kinderen. Een schoolreis biedt een 

uitgelezen kans om aan de slag te gaan met deze thema’s. Jongeren zijn even uit hun 

normale ritme en omgeving. Ze staan meer open voor nieuwe indrukken en inzichten en zijn 

dus in staat om makkelijk nieuwe dingen te leren. 
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Daar komt bij dat  jongeren van nu continue in de picture staan. Ze worstelen met hun 

virtuele wereld versus  de werkelijke wereld. Er is een grote afstand  tussen die 2 werelden. 

Leerlingen van deze tijd zijn hyper individueel, de CEO van hun eigen leven. Er is een groot 

besef dat ze zelf moeten zorgen van het beeld wat ze van zichzelf willen wegzetten. In de 

‘worden wie je bent schoolreis’ is veel aandacht voor deze facetten van onzekerheid en 

sociaal isolement  

We staan stil bij wie ze echt zijn, wat ze echt goed kunnen en willen. Reizen is hier een heel 

mooi instrument voor. Zo worden jongeren bewust gemaakt van wat ze  zelf nodig hebben 

en geprikkeld om hun eigen keuzes te maken.   

 

Praktisch  

- De reis duurt vier-vijf dagen en is een totaalpakket.  

- Binnen het reisprogramma zijn er keuze-opties rondom cultuur, groepsvorming, 

stadsverkenning, geschiedenis  

- Docenten krijgen vooraf een (fysieke of online) training om ze voor te bereiden op 

het begeleiden van deze reis. 

- Alle materialen die nodig zijn voor de reis, inclusief dagboekjes voor alle leerlingen, 

zijn inclusief. 

- Een gemiddelde dag heeft één of twee oefeningen of activiteiten; er is in het 

programma rekening gehouden met voldoende ontspanning en vrije tijd. 

- De speciale introductieprijs voor Travel Inventive klanten voor de ‘Worden wie je 

bent schoolreis’ bedraagt € 40,- per deelnemer.   

-  

Wat zijn de leerdoelen? 

De ‘Worden wie je bent schoolreis’ pakt de volgende leerdoelen aan: 

- Leerlingen leren andere leerlingen kennen dan waar ze normaal mee omgaan. 

- Leerlingen kunnen zonder oordeel de ander tegemoet te treden. 

- Leerlingen ervaren de waarde van stilte en aandacht zonder afleiding. 

- Leerlingen ontdekken wat ze belangrijk vinden en welke koers ze in het leven willen 

varen.  

- Leerlingen leren zich kwetsbaar opstellen en ervaren hoe waardevol dit is. 

- Leerlingen voelen zich verbonden, met elkaar, de docenten en de wereld om zich 

heen. 

- Leerlingen leren in teamverband werken en de waarde van ieder individu hierin te 

benutten. 

- Leerlingen worden bewust gemaakt van het maken van eigen keuzes en leren 

hiervoor verantwoordelijkheid te nemen in hun eigen leven.  

- Leerlingen leren te reflecteren op hun eigen normen, waarden en gedrag  

- Leerlingen leren zich te openen voor de wereld buiten hun eigen wereld.  

- Leerlingen leren focussen op het hier en nu los van hun virtuele wereld. 

De leerdoelen zijn gebaseerd op 21st century skills  
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