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                  Stichting Follow your Sun 



Wij zijn Kiymet Schipper en Myrthe Oostenbach. Een klein jaar geleden maakten wij de keuze om 

onze Zon te gaan volgen. We zegden onze banen op en startten Follow your Sun. Waarom? Omdat 

we ons zorgen maken. We maken ons zorgen omdat we zien dat veel (jonge) mensen zijn die niet 

meer in zichzelf, in elkaar en in onze samenleving geloven. Dat is een probleem. Want als we dat 

vertrouwen kwijt zijn, gaan we leven vanuit angst en tekorten. We voelen ons niet meer verbonden 

met de maatschappij. En dat staat onze ontwikkeling - zowel persoonlijk als maatschappelijk - in de weg.

Wanneer wij denken aan cruciale momenten in onze eigen ontwikkeling, dan zijn dat momenten waarin 

we aangemoedigd werden - en nog steeds - om te worden wie we zijn. Een ouder, leraar of mentor die 

oog voor onze talenten had en ons stimuleerde om deze te ontplooien. Zo groeide het vertrouwen in 

onszelf en ontdekten we dat we dit bewustzijn door konden geven aan onze omgeving. 

Om ons heen zien we veel mensen die niet in contact staan met zichzelf en zich daardoor niet verbonden 

voelen met de maatschappij. Een combinatie van verwachtingen uit de omgeving, prestatiedruk en 

een enorme hoeveelheid aan informatie en aan keuzemogelijkheden leiden tot haast en stress. Het is 

moeilijk om tijd en aandacht te creëren om na te denken over wie we écht zijn, wat bij ons hoort en wat 

wij belangrijk vinden. Terwijl zelfreflectie naar ons idee juist cruciaal is voor een inclusieve samenleving.

VOORWOORD

                  Stichting Follow your Sun 1

Initiatiefnemers Myrthe Oostenbach (links) en Kiymet Schipper (rechts)



Door het leven te leiden wat het beste bij jou past, ben je de meest echte versie van jezelf en straalt je dit 

ook uit naar hun omgeving. Het volgen van jouw Zon is daarom niet alleen belangrijk voor jezelf, maar ook 

voor de wereld in zijn geheel. Volgens ons is deze tijd en aandacht voor zelfreflectie en bewustzijn essentieel 

voor alle leeftijden. In deze startfase van Stichting Follow your Sun richten wij ons op kwetsbare kinderen in 

achterstandsituaties tussen de 10 en 12 jaar. Zij zijn immers de leiders van de toekomst. 

Door hen al op vroege leeftijd de tijd en ruimte te geven om te reflecteren op wie zij zijn en hen de mogelijkheid 

te geven om te ontdekken wat bij hen past, brengen we vertrouwen, positiviteit en verbeeldingskracht terug. 

Tijdens de Follow your Sun lessenreeks leren kinderen en jongeren te vertrouwen op zichzelf en hun omgeving. 

Leerlingen ontdekken dat iedereen andere talenten heeft, en dat ze die kunnen inzetten voor zichzelf en voor 

de wereld om hen heen. 

Pas dan bouwen we samen een wereld waar we van houden. 

En wij geloven dat dat in deze tijd hard nodig is. 

We hopen dat we op u kunnen rekenen.

Zonnige groet,

Myrthe Oostenbach en Kiymet Schipper

Initiatiefnemers Stichting Follow your Sun 
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WIJ DRAGEN BIJ 
AAN EEN WERELD 
WAARIN IEDEREEN 

KAN STRALEN



In deze complexe en snel veranderende maatschappij vol hoge verwachtingen, prestatiedruk, de constante 

informatiestroom en ontelbare keuzemogelijkheden is er voor kinderen weinig rust en ruimte om stil te staan 

bij wie zij zijn en wat hun unieke talenten zijn (Verhaege, 2012; Joseph, 2016). Dit is een probleem, omdat we 

slechter functioneren en ons niet optimaal kunnen ontwikkelen wanneer ons potentieel niet wordt benut. 

We kunnen pas echt bijdragen aan het grotere geheel, wanneer we erkenning krijgen en we in staat worden 

gesteld om onszelf te zijn (Verhaege, 2012; Joseph, 2016). Omdat veel ouders een drukke baan hebben 

of op andere manieren afwezig zijn in de opvoeding, komt het steeds vaker voor dat er minder tijd wordt 

gemaakt voor kinderen. Juist kwetsbare kinderen die opgroeien in een omgeving waarin sociaal-economische 

problematiek een grote rol speelt, hebben extra persoonlijke aandacht nodig om zich volledig te kunnen 

ontwikkelen om zo uiteindelijk ook een bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving. 

Een tekort aan persoonlijke aandacht kan ervoor zorgen dat kinderen fundamenteel onzeker in het leven 

staan of negatief gedrag vertonen (Feddema, 2017). Hierdoor voelen zij zich niet verbonden met elkaar 

en met deze samenleving. Dit gebrek aan vertrouwen bij kinderen kan leiden tot stress, onzekerheid, burn 

out’s, depressiviteit, boosheid en een laag gevoel van eigenwaarde (Verhaege, 2012). In de klas uit zich dit 

bijvoorbeeld in pestgedrag, faalangst, een onveilige sfeer, moeite met samenwerken en onderprestatie. Op 

maatschappelijk niveau kan dit zelfs leiden tot grotere maatschappelijke problemen als schooluitval, criminaliteit, 

onbegrip, agressie, verharding, racisme, discriminatie, polarisatie, haast en onverschilligheid. Alleen door ieder 

voor zich andere keuzes te maken, kunnen we dit systeem veranderen (Verhaege, 2012). Met elkaar vormen 

we immers een samenleving.

DEEL 1: STRATEGIE

1.1 VISIE

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de visie, missie, kernwaarden, doelgroep en de filosofie van Stichting 
Follow your Sun. De doelgroep van Stichting Follow your Sun wordt afwisselend aangeduid met ‘jongeren’, 
‘kinderen’, ‘jonge mensen’ en ‘leerlingen’. Primair wordt er gedoeld op leerlingen uit de bovenbouw van 
het basisonderwijs. 
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    ALS KINDEREN HUN 
TALENTEN KENNEN,
MAKEN ZIJ KEUZES 

DIE BIJ HEN PASSEN EN
WORDT CRIMINALITEIT

EN SCHOOLUITVAL
VOORKOMEN
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Volgens Stichting Follow your Sun vraagt deze maatschappij om vertrouwen in plaats van angst, en om 

bewustzijn in plaats van stress. Om deze tijd, aandacht en ruimte te creëren heeft Stichting Follow your 

Sun een lessenreeks ontwikkelt, waarin het zelfvertrouwen van kinderen wordt vergroot door middel van 

talentontwikkeling. Gedurende de Follow your Sun lessenreeks leren kinderen hun eigen unieke talenten 

ontdekken, waardoor zij het vertrouwen krijgen om de meest echte versie van zichzelf te zijn. Leerlingen leren 

daarnaast dat wanneer iedereen zijn of haar talenten inzet, zij samen een stralende wereld kunnen creëren. 

Stichting Follow your Sun beoogt hiermee bij te dragen aan meer plezier, geluk, dankbaarheid, veerkracht, 

zingeving en zelfverzekerdheid voor ieder kind. In de klas kan dit leiden tot meer rust, betere leerprestaties, 

minder pestgedrag, een veilige sfeer, betere samenwerking en een besef van keuzevrijheid. Door naast de 

persoonlijke ontwikkeling ook maatschappelijke reflectie mee te nemen in de programma’s van Stichting 

Follow your Sun, leren kinderen over de rol die zij zouden willen spelen in onze samenleving. Zij leren om 

bewuste keuzes te maken, wat er voor zorgt dat zij beter weten wat ze willen en daardoor eerder een 

passende beroepskeuze maken. Hierdoor vinden zij hun plek in de maatschappij, waardoor zij erkenning en 

waardering ervaren en het gevoel hebben ergens bij te horen. Het bouwen van deze bewuste generatie, 

waarin iedereen een plek heeft en bij kan dragen, start het met geven van de Follow your Sun lessenreeksen. 

1.2 DOELSTELLING
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Vertrouwen

Positiviteit

Aandacht

Betrokkenheid

Flexibiliteit

Creativiteit 

Veiligheid

Bewustzijn

1.3 KERNWAARDEN
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Kwetsbare leerlingen op basisscholen in krachtwijken (10-12 jaar)

Stichting Follow your Sun focust zich primair op scholen in ‘krachtwijken’. Dit zijn wijken waarin zich 

een opeenstapeling van maatschappelijke problematiek voordoet, waaronder een relatief hoge mate van 

criminaliteit, schooluitval en (jeugd)werkloosheid. Uit verscheidene gesprekken met directies en leerkrachten 

van deze scholen blijkt dat er een grote behoefte is aan extra aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling 

van ieder kind en voor positieve voorbeelden van gewenst gedrag en toekomstperspectief.

De doelgroep waar Stichting Follow your Sun zich op richt, zijn kinderen in de leeftijd van de bovenbouw 

van de basisschool. De beginnende adolescentie is een periode waarin er voor de opgroeiende jeugd veel 

verandert en waarin zij zich in een hoog tempo ontwikkelen. Gedurende deze periode dienen zich een aantal 

belangrijke (keuze)momenten aan, zoals de transitie naar de middelbare school. Stichting Follow your Sun 

gelooft dat het op deze momenten essentieel is dat kinderen zichzelf kennen en leren om vertrouwen te 

hebben in zichzelf en in anderen. Schooluitval kan namelijk worden voorkomen wanneer kinderen weten wat 

bij hen past en wanneer zij gemotiveerd zijn om dit te bereiken. Juist kinderen in achterstandssituaties hebben 

soms een grotere afstand tot de arbeidsmarkt of een gebrek aan perspectief. Stichting Follow your Sun gelooft 

dat het versterken van sociaal-emotionele competenties en het begeleiden van kinderen in beroepsoriëntatie 

essentieel is om te zorgen dat ook deze kinderen de mogelijkheid hebben om mee te doen in de samenleving.

1.4 DOELGROEP

‘‘Deze kinderen worden ontzettend vaak 
gewezen op hun negatieve gedrag. 

Het is essentieel dat zij juist positieve aandacht 
krijgen en leren wat alternatieven zijn.’’

Directrice basisschool Leidschendam-Voorburg
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Deze foto is genomen tijdens de workshop die Stichting Follow your Sun gaf 
aan de kinderen van de IMC Weekendschool in Amsterdam Noord op zondag 19 maart 2017.



DEEL 2: ANALYSE

2.1 BEHOEFTE
In de maatschappij

Zoals beschreven in de visie gelooft Stichting Follow your Sun dat een combinatie van (technologische) 

veranderingen in de maatschappij, de hoge prestatiedruk, het gevoel niet volledig jezelf te kunnen zijn en een 

tekort aan persoonlijke aandacht leidt tot een gebrek aan vertrouwen (Sinek, 2016). Dit is te zien in afbeelding 

1 op pagina 11.

In het onderwijs

In het huidige onderwijssysteem ligt meer focus op het behalen van hoge CITO-scores, dan dat er ruimte, tijd 

en aandacht is voor wie het kind is en wat zijn of haar talenten zijn. Kwantitatieve beoordeling, in grafieken 

en cijfers, is belangrijker geworden dan kwalitatieve beoordeling, gebaseerd op vertrouwen en gesprekken 

(Verhaege, 2012). Gestandaardiseerde toetsen lijken er meer te zijn voor de overheid en voor scholen om 

zichzelf te evalueren, dan om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren (Wouters, 2017). Deze manier van 

beoordeling mist volgens Stichting Follow your Sun en vele andere docenten en directeuren (zie box A) 

cruciale informatie over het kind. Veel kinderen hebben het gevoel hebben dat ze dom zijn, slechts omdat 

hun vorm van intelligentie niet wordt aangesproken. De gevolgen hiervan worden in de volgende paragrafen 

toegelicht. Kinderen bewust maken van hun eigen kwaliteiten, en kinderen laten ervaren dat het mooi is dat 

iedereen andere talenten heeft staat daarom centraal in de lessenreeks van Follow your Sun.

Om haar missie en visie te onderbouwen, heeft Stichting Follow your Sun twee afbeeldingen gecreëerd.  
Hierin wordt zowel het probleem dat Stichting Follow your Sun wil aanpakken, als de manier waarop zij 
voorziet dit op te lossen, toegelicht (zie pagina 11 en 12). In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de 
huidige situatie, de gevolgen in de klas en gevolgen voor de maatschappij besproken.
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Deze foto is genomen tijdens de pilot lessenreeks in groep 8 van een basisschool te Utrecht.
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BRIEF VAN EEN DIRECTEUR
Beste kinderen, wij zijn heel trots op de manier waarop jullie weer je best hebben gedaan om de CITO-

toetsen zo goed mogelijk te maken. Toch zijn we bezorgd dat deze toetsen niet tonen wat elk van jullie 

speciaal en uniek maakt. Want de mensen die deze toetsen maken en het resultaat erbij geven, kennen 

jullie helemaal niet. Niet op de manier waarop de meesters en juffen jullie kennen en zeker niet zoals ze 

je thuis kennen. Ze weten niet dat je al meer talen kent, of op een muziekinstrument speelt, dat je kan 

dansen of mooie kunstwerken maakt. Ze weten niet dat je vrienden op je kunnen rekenen als ze je nodig 

hebben of dat jouw vrolijke lach een sombere dag helpt te verdwijnen. Ze weten niet dat je gedichten of 

liedjes maakt of dat je meedoet aan sport. Ook niet dat je je afvraagt wat de toekomst je zal brengen of 

dat je soms zorgt voor je broertje of zusje na schooltijd. Ook weten ze niet dat je reizen hebt gemaakt naar 

mooie plaatsen, dat je een mooi verhaal kunt vertellen, of dat je het fijn vindt om tijd door te brengen bij 

speciale familieleden en vrienden. Ze weten niet dat je betrouwbaar bent, lief, aardig, zorgzaam en attent 

en dat je elke dag weer probeert goed je best te doen. Dus kijk tevreden naar je resultaten en wees er trots 

op, maar onthoud vooral dat er heel veel manieren zijn om slim en een goed mens te zijn.

Geschreven door de directeur van basisschool Plateau Openbaar Onderwijs te Assen

Box A



Gebrek aan (zelf)vertrouwen in zichzelf en in anderen kan bij kinderen leiden tot stress, onzekerheid, burn out’s, 

depressiviteit, boosheid en een laag gevoel van eigenwaarde (Verhaege, 2012) (zie afbeelding 1). Volgens een 

onderzoek van EenVandaag over stress en burn-outs onder jongeren ervaart 27% van de scholieren een heel 

hoge prestatiedruk en 56% een redelijk hoge druk. De helft van de scholieren geeft aan wel eens te zijn thuis 

gebleven van school door oververmoeidheid of stress (van der Beek, 2014; Einder, 2016). Deze persoonlijke 

gevolgen hebben ook consequenties in de klas, waaronder onderprestatie, pestgedrag, faalangst, een onveilige 

sfeer, conflicten, moeite met samenwerken (zie afbeelding 1). Het is hierbij belangrijk om aan te geven dat deze 

gebreken in het onderwijssysteem op geen enkele manier aan te rekenen zijn aan de leerkrachten of docenten 

zelf. De werkdruk die zij ervaren is enorm, waardoor er simpelweg weinig persoonlijke aandacht kan worden 

gegeven. Het programma van Stichting Follow your Sun vormt dan ook een ondersteuning voor leerkrachten 

en zijn een essentiële aanvulling zijn op het huidige curriculum.

2.2 GEVOLGEN IN DE KLAS

Deze foto is genomen tijdens de workshop die Stichting Follow your Sun gaf 
aan de kinderen van de IMC Weekendschool in Amsterdam Noord op zondag 19 maart 2017.
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Stichting Follow your Sun heeft daarom als missie om meer tijd en ruimte te creëren waarin kinderen leren 

hun unieke talenten te ontdekken om zo het vertrouwen dat jonge mensen hebben, in zichzelf en in de wereld 

om hen heen, te vergroten. Zelfkennis en zelfinzicht speelt hierin een belangrijke rol. Stichting Follow your Sun 

gelooft dat wanneer jonge mensen goed weten wie ze zijn, waar zij blij van worden en wat de talenten zijn die 

zij willen inzetten, zij gemakkelijker keuzes maken die hen in staat stellen om het leven te leiden dat het beste 

bij hen past. Deze aandacht, tijd en ruimte voor reflectie leidt tot meer vertrouwen, waardoor jongeren meer 

plezier, geluk, dankbaarheid, geduld, veerkracht, zingeving, en zelfverzekerdheid ervaren. In de klas kan dit leiden 

tot meer rust, betere leerprestaties, meer plezier, minder pestgedrag, meer zelfvertrouwen, een veilige sfeer, 

betere samenwerking en het besef van keuzevrijheid (zie afbeelding 2 op pagina 12). 



2.3 GEVOLGEN VOOR DE 
MAATSCHAPPIJ

Persoonlijke gevolgen en problematiek in de klas zoals hierboven beschreven kunnen volgens Stichting Follow 

your Sun een voorloper zijn van grotere maatschappelijke problemen zoals onbegrip, agressie, verharding, 

racisme, discriminatie, polarisatie, onverschilligheid en haast (zie afbeelding 1). Stichting Follow your Sun gelooft 

dat deze problemen voorkomen kunnen worden wanneer jongeren al op jonge leeftijd begeleid worden in 

het reflecteren op wie zij zijn en wat hun rol in de samenleving is. Wanneer jonge mensen, als resultaat hiervan, 

meer vertrouwen hebben in zichzelf, zullen zij ook meer openstaan voor anderen. Dit zal verschillende positieve 

maatschappelijke consequenties hebben, waaronder  harmonie, bewustzijn, solidariteit, verbondenheid, 

zelfredzaamheid, acceptatie en veiligheid (zie afbeelding 2). Door op individueel en groepsniveau te beginnen, 

beoogt Stichting Follow your Sun ook op maatschappelijk terrein resultaat te boeken, aangezien deze niveaus 

voor haar onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
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    ‘Ik ben zo opgelucht’. 
‘Waarom ben je opgelucht?’ 

‘Dat ik eindelijk iemand kan 
vertellen wat ik in mij heb.’ 

‘Heb je dat nog nooit 

met iemand gedeeld?’ 

‘Nee, nog nooit.’
Leerling (12 jaar)



                  Stichting Follow your Sun 11

Afbeelding 1

Stress                Schooluitval
Onzekerheid              Agressie   
Depressiviteit           Verharding 
Eenzaamheid           Racisme 
Onrust            Discriminatie
Boosheid            Polarisatie
Burn-outs            Onverschilligheid
Laag gevoel van eigenwaarde          Onbegrip          

Gebrek aan vertrouwen

EEN GEBREK AAN ZELFVERTROUWEN ZELFVERTROUWEN

Plezier           Openheid
Geluk            Harmonie
Dankbaarheid          Bewustzijn
Geduld                 Solidariteit
Veerkracht            Verbondenheid 
Zingeving           Zelfredzaamheid
Zelfverzekerdheid          Acceptatie
Bewustzijn           Duurzaamheid

Vertrouwen

De angst om tekort te komen
De angst om niet genoeg te zijn

Gevolgen voor jongeren Gevolgen in de klas Persoonlijke effecten Maatschappelijke effecten

Het bewustzijn dat jij talenten hebt die je kunt inzetten
Het bewustzijn dat je jezelf mag zijn

Een tekort aan
persoonlijke aandacht

Prestatiedruk en
(hoge) verwachtingen

Het probleem De oplossing

Maatschappelijke gevolgen Effecten in de klas

Onrust
Onzekerheid
Conflicten
Pestgedrag
Faalangst
Onveilige sfeer
Moeite met samenwerken
Onderprestatie 

De aandachtsgebieden
van de Follow your Sun

lessenreeks

Persoonlijke aandacht
en reflectie

Ruimte om jezelf 
te kunnen zijn

Tijd om je talenten
te ontwikkelen

Meer rust
Betere leerprestaties
Meer plezier
Minder pestgedrag/conflict
Meer zelfvertrouwen
Veilige sfeer
Betere samenwerking
Besef van keuzevrijheid

Hier draagt 
de Follow your Sun
lessenreeks aan bij

kan ontstaan door kan versterkt worden door

Veranderingen in
de maatschappij

Het gevoel niet
jezelf te kunnen zijn



                  Stichting Follow your Sun 11                   Stichting Follow your Sun 12

Afbeelding 2

Stress                Schooluitval
Onzekerheid              Agressie   
Depressiviteit           Verharding 
Eenzaamheid           Racisme 
Onrust            Discriminatie
Boosheid            Polarisatie
Burn-outs            Onverschilligheid
Laag gevoel van eigenwaarde          Onbegrip          

Gebrek aan vertrouwen

EEN GEBREK AAN ZELFVERTROUWEN ZELFVERTROUWEN

Plezier           Openheid
Geluk            Harmonie
Dankbaarheid          Bewustzijn
Geduld                 Solidariteit
Veerkracht            Verbondenheid 
Zingeving           Zelfredzaamheid
Zelfverzekerdheid          Acceptatie
Bewustzijn           Duurzaamheid

Vertrouwen

De angst om tekort te komen
De angst om niet genoeg te zijn

Gevolgen voor jongeren Gevolgen in de klas Persoonlijke effecten Maatschappelijke effecten

Het bewustzijn dat jij talenten hebt die je kunt inzetten
Het bewustzijn dat je jezelf mag zijn

Een tekort aan
persoonlijke aandacht

Prestatiedruk en
(hoge) verwachtingen

Het probleem De oplossing

Maatschappelijke gevolgen Effecten in de klas

Onrust
Onzekerheid
Conflicten
Pestgedrag
Faalangst
Onveilige sfeer
Moeite met samenwerken
Onderprestatie 

De aandachtsgebieden
van de Follow your Sun

lessenreeks

Persoonlijke aandacht
en reflectie

Ruimte om jezelf 
te kunnen zijn

Tijd om je talenten
te ontwikkelen

Meer rust
Betere leerprestaties
Meer plezier
Minder pestgedrag/conflict
Meer zelfvertrouwen
Veilige sfeer
Betere samenwerking
Besef van keuzevrijheid

Hier draagt 
de Follow your Sun
lessenreeks aan bij

kan ontstaan door kan versterkt worden door

Veranderingen in
de maatschappij

Het gevoel niet
jezelf te kunnen zijn



DEEL 3: ORGANISATIE

3.1 ORGANISATIESTRUCTUUR

In dit hoofdstuk wordt de organisatiestructuur van Stichting Follow your Sun in kaart gebracht. 
Achtereenvolgens worden de Raad van Advies, het bestuur, team en trainers, vrijwilligers, bestaande 
samenwerkingen en partners toegelicht.

Kiymet Schipper
Secretaris & Penningmeester

Marc Schauten
Raad van Advies

Anouk Pruim
Raad van Advies

Jacqueline de Vries
Raad van Advies

Team van
vrijwilligers

Team van
trainers

Myrthe Oostenbach
Voorzitter

Bestuur
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Deze foto is genomen tijdens de introductieworkshop van 7 januari 2017 waarin deelnemers het nieuwe jaar bewust begonnen.
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Marc Schauten - Financiën en bedrijfsvoering  

Marc Schauten (1966) is universitair hoofddocent bij de sectie Finance van de Faculteit der Economische 

Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Vrije Universiteit Amsterdam en kerndocent bij de School voor 

Economie Delft van ROC Mondriaan. Hij is in 2008 gepromoveerd op het proefschrift ‘Valuation, Capital 

Structure Decisions, and the Cost of Capital’ en doet onderzoek op het terrein van ‘Corporate Finance’. 

Eerder was Marc universitair docent bij de sectie Finance van de Erasmus School of Economics van de 

Erasmus Universiteit Rotterdam, directeur van het Erasmus Center for Financial Training en bedrijfskundig 

adviseur voor de Nationale Investeringsbank N.V. in Den Haag. Marc zal zijn kennis op het gebied van 

bedrijfseconomie en bedrijfskunde inzettten om Follow your Sun te adviseren in haar bedrijfsvoering.

Jacqueline de Vries - Pedagogische onderbouwing & creatieve expressie 

Jacqueline de Vries-Schuitenmaker (1959) is twintig jaar lang leerkracht geweest op verschillende 

basisscholen in de Randstad. In die periode heeft zij eigen lesprogramma’s ontwikkeld en toegepast. 

Vervolgens volgde Jacqueline een kunstopleiding en heeft zij momenteel een eigen galerie en schildersatelier 

in Bussum. Daarnaast is ze teamlid van het Emmakunstatelier in het Emma kinderziekenhuis. Jacqueline zal 

haar pedagogische en didactische ervaringen in het onderwijs en haar creativiteit gebruiken om Stichting 

Follow your Sun te adviseren.

3.2 ONAFHANKELIJKE RAAD VAN ADVIES

Anouk Pruim - Communicatie en ontwerp

Anouk Pruim (1969) richtte in 2000 een kindercentrum op in Amsterdam gebaseerd op de pedagogische 

ideeën van de Italiaanse filosoof Loris Malaguzzi. Hierin stond respect voor de talenten van het kind en 

de ontwikkeling van de eigen identiteit, zelfstandigheid en creatieve vaardigheid van het centraal. Samen 

met een kunstenaar, een pedagoog en begeleiders werkte zij vijf jaar met grote idealen aan dit centrum. 

Inmiddels is Anouk eigenaar van een grafisch ontwerpkantoor en combineert ze creatieve opdrachten 

met de opvoeding van haar drie kinderen. Anouk zal haar kennis op het gebied van communicatie en 

ontwerpen inzetten om Stichting Follow your Sun te adviseren.

Het uitvoerende bestuur van Stichting Follow your Sun staat onder onafhankelijk toezicht van een driekoppige Raad van Advies. Het 

uitvoerende bestuur zal verantwoording afleggen ten opzichte van de gestelde doelstellingen en de uitvoering van projecten. Tijdens 

bijeenkomsten zullen zowel de behaalde resultaten als de toekomstplannen van Stichting Follow your Sun worden besproken, waarbij 

de raadsleden het uitvoerende bestuur zullen adviseren vanuit hun eigen expertise en ervaring.
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Myrthe Oostenbach - Voorzitter

Myrthe Oostenbach (1992) rondde in 2016 haar Bachelor in Internationale Betrekkingen & 

Organisaties af en begeleidde ondernemend onderwijs-programma’s voor het Centre for Innovation 

van de Universiteit van Leiden. Daarnaast is ze tot voorjaar 2017 voorzitter van Stichting Meet Kate en 

is creatieve expressie haar grootste passie. Myrthe’s Zon is het ontwerpen van ervaringen waardoor 

mensen weer in contact staan met zichzelf, elkaar en de wereld om zich heen.

3.3 BESTUUR

Kiymet Schipper - Secretaris & Penningmeester

Kiymet Schipper (1990) werkte tot 2017 op de Universiteit van Amsterdam als onderzoeksassistent 

bij een tweejarig onderzoeksproject over de rol van onderwijs in vredesopbouw, in samenwerking 

met UNICEF. Ze heeft een Bachelor afgerond in Ontwikkelingspsychologie, en is afgestudeerd met 

een tweejarige Onderzoeksmaster International Development Studies gefocust op de rol van jeugd 

in conflictsituaties. Kiymet’s Zon is het creëren van bewustzijn over ieders unieke talenten om zo het 

vertrouwen dat mensen hebben te vergroten.

Het dagelijkse bestuur van Stichting Follow your Sun wordt verzorgd door de initiatiefnemers van de stichting.
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3.4 TEAM EN TRAINERS
In 2017 zullen de trainingen worden verzorgd door initiatiefnemers Myrthe Oostenbach en Kiymet Schipper. In het 

meerjarenplan van Stichting Follow your Sun wordt voorzien dat zij met de jaren zal groeien. Dit betekent dat naar verwachting 

vanaf 2018 gewerkt zal worden met externe trainers om een grotere doelgroep te kunnen bereiken. Dit houdt in dat Stichting 

Follow your Sun in 2018 een trainingsprogramma zal ontwikkelen voor Follow your Sun trainers. Follow your Sun trainers 

dienen te voldoen aan een aantal criteria, waaronder:

• Professioneel:  Een academische achtergrond en/of werkervaring in het onderwijs, de pedagogiek en/of psychologie, 

ervaring met coachen (waarvan ruimte ervaring met jongeren).

• Persoonlijk: Sterk empatisch vermogen, een positieve en bewuste instelling, creatief, stressbestendig, ondernemend, 

proactief, betrouwbaar, sterke affiniteit met de doelgroep, zelfvertrouwen in het begeleiden van groepsprocessen en 

persoonlijke leerervaringen.
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3.5 VRIJWILLIGERS
Stichting Follow your Sun beoogt een actieve deelname aan de maatschappij te stimuleren. Vrijwilligerswerk is volgens haar een 

belangrijke vorm van bijdrage aan de samenleving, zowel voor de persoonlijke ontwikkeling als voor een gevoel van betekenis 

op maatschappelijk niveau. Een samenwerking met vrijwilligers in de nabije toekomst is dan ook waarschijnlijk. Vanaf 2018 

beoogt Stichting Follow your Sun te werken met vrijwilligers. Deze vrijwilligers en/of stagiaires zullen een deel van de taken 

van de oprichters overnemen waaronder: het bijhouden van de website en sociale media, administratieve werkzaamheden, 

contact met deelnemers en (technische) ondersteuning van de workshops en workshopreeksen.

Stichting Follow your Sun is in het voorjaar van 2017 gestart met een pilot van de zesdelige Follow your Sun lessenreeks in:

Groep 8 van de Openbare Dalton Basisschool Pieterskerkhof in Utrecht

Groep 7 van een basisschool in een krachtwijk van Leidschendam-Voorburg* 

Groep 8 van een basisschool in een krachtwijk van Leidschendam-Voorburg* 

* in verband met privacy wordt de naam van de school hier niet genoemd

Daarnaast heeft deze basisschool in Leidschendam-Voorburg aangegeven dat zij ook graag met Stichting Follow your Sun 

zouden willen samenwerken in het schooljaar 2017/2018, om de impact van de lessen te vergroten en een duurzame relatie 

op te bouwen. Tevens hebben zowel basisschool OBS de Kleine Dichter in Utrecht en basisschool de Vijverhof in Voorburg 

aangegeven dat zij geïnteresseerd zijn in een Follow your Sun lessenreeks in het schooljaar 2017/2018. 

3.6 BEHOEFTE OP SCHOLEN: 
BESTAANDE SAMENWERKINGEN
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3.7 PARTNERS
Om een zo groot mogelijke impact te realiseren, gelooft Stichting Follow your Sun in het belang samenwerking. Zij ambieert 

daarom haar netwerk steeds verder uit te breiden. Om de projecten van Stichting Follow your Sun uit te kunnen voeren, 

werkt zij momenteel samen met verschillende partners, waaronder:

• De Gemeente Leidschendam-Voorburg

• De IMC weekendschool in Amsterdam-Noord

• De Universiteit van Amsterdam

• Leiden Universiteit

• Knowmads Alternative Business School Amsterdam 

• Directieleden, docenten en/of ondersteunend personeel van scholen

• (Particuliere) Fondsen

‘‘Deze kinderen worden 
ontzettend vaak gewezen 
op hun negatieve gedrag. 

Het is essentieel dat zij juist 
positieve aandacht krijgen en leren 

wat alternatieven zijn.’’

Directrice basisschool 
Leidschendam-Voorburg



DEEL 4: COMMUNICATIE
In dit onderdeel wordt de communicatiestrategie van Stichting Follow your Sun besproken.  Allereerst wordt 
de kernboodschap van Stichting Follow your Sun toegelicht, gevolgd door haar communicatiekanalen en 
doelstellingen op dit gebied. 

In de communicatiestrategie van Stichting Follow your Sun staan onder andere de volgende kernboodschappen 

centraal:

• Door tijd te creëren voor persoonlijke reflectie en ruimte te maken voor het ontwikkelen van persoonlijke 

talenten neemt zelfvertrouwen toe.

• Het creëren van momenten waarin je stil kunt staan bij wie jij bent en wat jouw unieke talenten zijn, is 

essentieel voor het vergroten van bewustzijn.

• Iedereen is de regisseur van zijn of haar eigen leven. Neem verantwoordelijkheid over het leven dat jij wilt 

leiden door bewuste keuzes te maken.

• Door het volgen van jouw Zon, leid jij het leven dat het beste bij jou past. Wanneer je de meest stralende 

versie van jezelf bent, kun je ook het meest betekenen voor jouw omgeving. Het ontdekken van jouw Zon is 

daarom enorm waardevol.

4.1 KERNBOODSCHAP

4.2 COMMUNICATIEKANALEN
Om haar kernboodschap te verspreiden maakt Stichting Follow your Sun gebruik van verschillende kanalen die 

onderstaand verder worden toegelicht.

Website

Sinds juni 2016 heeft Stichting Follow your Sun een website: www.followyoursun.nl. Op de website stelt Follow 

your Sun alle informatie beschikbaar over de stichting, de visie en de introductieworkshops, workshopreeksen en 

lessenreeksen die Stichting Follow your Sun aanbiedt. In bijlage 8.3 vindt u een afbeelding van de homepagina van 

de website van Follow your Sun. 

Social media

• Facebook           

Sinds mei 2016 gebruikt Stichting Follow your Sun Facebook als belangrijkste kanaal om haar volgers te 

informeren over aankomende workshops en workshopreeksen. Via Facebook worden evenement-pagina’s 

aangemaakt waarvoor potentiële deelnemers worden uitgenodigd. Op deze manier houdt Stichting Follow 

your Sun contact met deelnemers die een workshop(reeks) willen volgen. Daarnaast wordt dit kanaal gebruikt 

om zowel de visie van de stichting als inspiratie te delen. Stichting Follow your Sun heeft momenteel 351 

volgers op Facebook. In bijlage 8.5a vindt u een afbeelding van de Facebookpagina.
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• Instagram            

Sinds mei 2016 gebruikt Stichting Follow your Sun Instagram als medium om haar volgers te 

informeren over activiteiten van Follow your Sun. Daarnaast wordt dit kanaal gebruikt om zowel 

de visie als inspiratie te delen. Aangezien de gebruikers van Instagram een internationale diversiteit 

kennen, worden de meeste berichten in het Engels geplaatst. Follow your Sun heeft momenteel 

94 berichten gepost en heeft 207 volgers. In bijlage 8.5b vindt u een afbeelding van het Instagram-

account van Stichting Follow your Sun. 

Nieuwsbrieven

• Updates           

Sinds september 2016 stuurt Stichting Follow your Sun nieuwsbrieven naar haar achterban, om hen 

te informeren over de ontwikkelingen binnen de stichting. Deze berichten bestaan uit afwisselend 

blogs, vlogs, aankomende events en beeldmateriaal van Stichting Follow your Sun.  Momenteel 

bestaat deze mailinglijst uit 115 personen. In bijlage 5.6a vindt u een voorbeeld van een verzonden 

nieuwsbrief.

• Follow your Sun(ny) mails         

Sinds 20 februari 2017 is Follow your Sun begonnen met het versturen van tweewekelijkse Follow 

your Sun(ny) emails. Leden van deze lijst krijgen twee keer per week een e mail over onderwerpen 

die Follow your Sun inspireert. Aan de hand van korte informatie, opdrachten, video’s en korte 

meditaties kunnen personen op deze manier op een laagdrempelige manier kennismaken met de 

filosofie en werkwijze van Follow your Sun. Momenteel bestaat deze mailinglijst uit 121 personen. In 

bijlage 8.6b vindt u een afbeelding van een Follow you Sun(ny) Mail. 

Aantal unieke websitebezoekers per maand:

2017     300
2018     500
2019     1.000 
2020     2.500
2021     6.000

Aantal likes Facebook:

2017 500
2018 1.000
2019 2.000
2020      5.000
2021      10.000

Aantal volgers Instagram:

2017 300
2018 500
2019 1.000
2020      2.500
2021      5.000

Aantal e-mail-aanmeldingen:

2017  250
2018  500
2019  800
2020      1.500
2021      3.000
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4.3 DOELSTELLINGEN



DEEL 5: UNIEKE AANPAK

5.1 INTRODUCTIE LESPROGRAMMA
Met als doel om tijd en ruimte te creëren waarin leerlingen zichzelf kunnen zijn en hun talenten kunnen 

ontdekken, heeft Stichting Follow your Sun een zesdelige lessenreeks ontwikkeld. In iedere les wordt een 

eigen thema behandeld en worden uiteenlopende technieken als creatieve expressie en persoonlijke reflectie-

oefeningen ingezet om het vertrouwen van de leerlingen - in zichzelf en in elkaar - te vergroten. Dit projectplan 

richt zich op vijf lessenreeksen op basisscholen vanaf oktober 2017. 

In dit deel wordt verder ingegaan op de werkwijze van Stichting Follow your Sun. Het lesprogramma en 
de financiële bijdrage van scholen wordt toegelicht, waarna er nader wordt ingegaan op de verschillende 
onderdelen van het scholentraject en de rol van maatwerk hierin, de resultaten, de methodiek, voorbeelden 
van oefeningen, het lesprogramma, en ten slotte de sterke en zwakke punten van het project. 
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Deze foto is genomen tijdens de eerse introductieworkshop van Stichting Follow your Sun op 7 januari 2017 
bij Thomas & Charles in Amsterdam.

5.2 FINANCIËLE BIJDRAGE SCHOLEN
Stichting Follow your Sun gelooft in samenwerkingen waarin alle partijen waarde toekennen aan het 

lesprogramma. Scholen zullen dan ook altijd een eigen financiële bijdrage van ten minste € 100,00 doen om 

de realisatie van de lessenreeks mogelijk te maken.
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5.3 MAATWERK: HET SCHOLENTRAJECT

1. Aanmelding

Een school of jeugdinstantie meldt zich aan bij Follow your Sun met de wens om deel te nemen aan een van haar programma’s met 

als doel talentontwikkeling in te zetten voor een positiever zelfbeeld van het kind.

2. Intake: anamnese en hulpvraag

De trainers van Follow your Sun gaan in gesprek met de schooldirectie en/of de desbetreffende docent(en). Hierin worden de 

specifieke behoeften en mogelijkheden besproken, waarna een hulpvraag wordt geformuleerd.

3. Ontwikkeling lesprogramma

Op basis van de behoeften, mogelijkheden en de geformuleerde hulpvraag wordt er een projectplan opgesteld door de trainers van 

Follow your Sun met daarin de leerdoelen en het bijbehorende traject. Het aantal sessies, de duur en specifieke inhoud hiervan en het 

aantal tussentijdse reflectiemomenten wordt bepaald afhankelijk van de desbetreffende situatie. Het projectplan wordt goedgekeurd 

door de schooldirectie en/of de desbetreffende docent(en).

4. Gefaseerde projectuitvoering

De groep volgt de lessenreeks van Follow your Sun, opgedeeld in zes fasen. Voorafgaand aan de inhoudelijke lessen zal er afhankelijk 

van de behoeften een introductie gegeven worden waarbij het creëren van een positieve en veilige sfeer centraal staat. De eerste 

drie fasen zijn gericht op talentontwikkeling en beslaan grotendeels een individueel proces. De deelnemers ontdekken wat hun 

unieke talenten zijn en krijgen zo meer vertrouwen in zichzelf. De laatste drie fasen richten zich op maatschappelijk bewustzijn: een 

groepsproces waarin de kinderen leren hoe ze kunnen samenwerken en hoe ze hun talenten in kunnen zetten om samen een fijne 

(leer)omgeving, sfeer en wereld te creëren. 

5. Tussentijdse evaluatie

Follow your Sun hecht veel belang aan het evalueren van haar programma’s. Afhankelijk van de lengte van de lessen(reeks) zal er 

een bepaald aantal momenten van tussentijdse evaluatie opgenomen worden in het traject. De trainers van Follow your Sun en het 

contactpersoon van de school bespreken op dat moment de voortgang en eventuele benodigde aanpassingen.

6. Afronding

De zesde en laatste fase van een volledige lessenreeks bestaat uit een openbare presentatie van de kinderen aan hun omgeving. Na 

deze afsluitende les zullen de deelnemers nog eenmaal terugblikken op hun ervaringen en leerproces tijdens een afrondende reflec-

tiesessie samen met de trainers van Follow your Sun.

7. Eindevaluatie

De betrokken partijen blikken binnen één maand na afronding van de lessenreeks terug op het proces tijdens een gezamenlijke 

eindevaluatie. Hierin zullen de geleerde lessen en mogelijke vervolgstappen besproken worden.

8. Advies

Ten slotte stellen de trainers een adviesrapport op op basis van de eindevaluatie met daarin mogelijke vervolgstappen. 

                  Stichting Follow your Sun 20

Binnen twee weken na aanmelding

Binnen een maand na de intake

Duur: 6 tot12 weken

Na drie lessen (3 tot 6 weken)

Tijdens de laatste les

Binnen een maand na de afronding

Binnen twee weken na de eindevaluatie
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5.4 RESULTATEN
De volgende leerdoelen staan tijdens het lesprogramma centraal: 

• Leerlingen ontdekken wie ze zijn en waar zij van gaan stralen

• Leerlingen leren te geloven in hun eigen talenten 

• Leerlingen leren dat zij zichzelf mogen zijn

• Leerlingen ontdekken wat zij belangrijk vinden voor zichzelf en voor de wereld

• Leerlingen leren dat zij hun omgeving positief beïnvloeden door hun talenten in te zetten

• Leerdoelen op maat:  Bovendien zullen er aan de hand van het op maat gemaakte lessenplan nog 

leerdoelen worden toegevoegd die zijn toegespitst op de specifieke behoeften van de desbetreffende 

groep

Bij een succesvolle afronding van de Follow your Sun lessenreeks, zullen bovenstaande leerdoelen in de klas 

leiden tot: betere leerprestaties, een veilige sfeer, meer rust, minder pestgedrag en betere samenwerking.

Deze feedback is afkomstig van de pilot workshopreeks in groep 8 op Basisschool Pieterskerkhof in Utrecht.

In het kader van feedback en actieve deelname schrijven de leerlingen aan het einde van iedere les op wat ze
leuk vonden en wat er volgens hen anders of beter kan: een tip en een top!

Tip: Ik vond het zo leuk, 
van mij mag het wel langer.

Top: Een super leuke les en kan 
niet wachten op de volgende!

Tip: Iets minder schrijven.

Top: Het is heel leerzaam.

Top: Iedereen werd heel vrolijk.

Top: Het was leuk en ook goed dat 
jullie ons zo veel laten doen.

  
    

  

FEEDBACK VAN LEERLINGEN
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5.5 METHODIEK
Het wetenschappelijk onderbouwde programma zorgt ervoor dat kinderen zichzelf beter leren kennen, 

waardoor zij zichzelf en anderen meer vertrouwen: de basis voor een veilig schoolklimaat. De lessenreeks van 

Stichting Follow your Sun is gebaseerd op verschillende bewezen theorieën, waaronder positieve psychologie 

(Martin Seligman en Milhaly Csikszentmihalyi), oplossingsgerichte coaching (Steve de Shazer) en cognitieve 

gedragstherapie (Aaron Beck en Albert Ellis). Uit onderzoek blijkt dat aandacht besteden aan positieve 

ervaringen en kwaliteiten van mensen essentieel is in het bevorderen van persoonlijke groei (Seligman & 

Csikszentmihalyi, 2000). Het ontplooien van unieke talenten genereert positieve emoties, wat zowel de 

motivatie als de creativiteit verhoogt (Seligman, 2002). 

In de lessenreeks wordt daarom gebruik gemaakt van onder andere de volgende methoden en technieken:

• Reflectie: groepsgesprekken, individuele opdrachten en coaching

• Creatieve expressie: waaronder tekenen en het maken van moodboards/collages

• Gestructureerde schrijfopdrachten: o.a. mindmaps en brainstorms 

Door reflectie wordt de zelfkennis vergroot, zijn kinderen en jongeren zich bewuster van hun emoties en 

krijgen zij meer inzicht in hun gedachten en hun gedrag. Uit onderzoek blijkt dat creatieve expressie en 

visualisatie een zeer positieve stimulans zijn voor de hersenen (Scherder, 2016). Er wordt bewust een diversiteit 

aan technieken toegepast in de sessies, om zo aan te sluiten bij verschillende individuele voorkeuren voor 

informatieverwerking. Door niet alleen ons mentaal bewustzijn maar ook het creatief en sociaal-emotioneel 

bewustzijn aan te spreken, beoogt Stichting Follow your Sun meer leerervaringen te activeren. 
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• De ‘Mijn Zon tool’ (zie ook bijlage 8.7)

De oefening die centraal staat in de eerste les, en die ook de basis vormt voor 

de rest van het programma, is de ‘Mijn Zon tool’. Deze tool bestaat uit vier 

onderdelen en stimuleert de leerlingen om na te denken waar zij blij van worden, 

waar zij goed in zijn, wat ze belangrijk vinden voor hun eigen leven (kernwaarden) 

en wat zij wensen voor de wereld om hen heen. De tool is bijgevoegd als bijlage.

• Complimenten-confetti

Deze oefening staat in het teken van oefenen met het geven én ontvangen van complimenten. Kinderen leren 

de ander en hun talenten echt te zien, hun waardering over die ander te uiten, en bovendien deze waardering 

ook te ontvangen. De leerlingen schrijven op gekleurde confetti-blaadjes ten minste één compliment over 

iedere klasgenoot in hun groepje. Vervolgens lezen ze de complimenten aan elkaar voor, en oefenen ze met 

het ontvangen hiervan en het uiten van dankbaarheid. De oefening wordt gevolgd door een klassikaal gesprek. 

Tijdens deze groepsreflectie delen de kinderen wat ze geleerd hebben, hoe het voor hen was en waarom het 

belangrijk is om hiermee te blijven oefenen. 

• Het oogcontact-experiment

Geïnspireerd op het inmiddels wereldwijd bekende Eye Contact Experiment, ontdekken de leerlingen hoe 

het is om de ander - minimaal een minuut lang -  in stilte aan te kijken. Wat gebeurt er als we de ander 

echt zien? Voorafgaand aan de oefening bekijken de kinderen een filmpje met beelden van het oogcontact-

experiment uitgevoerd in 156 steden in 2015, waarna besproken wordt wat de kinderen opvalt aan wat ze 

in dit filmpje zien. Ook delen ze ervaringen over het hebben van met oogcontact met elkaar, in het dagelijks 

leven. Vervolgens gaan ze kinderen in tweetallen tegenover elkaar staan - waarbij ze aangemoedigd worden 

om iemand te kiezen met wie ze normaliter niet veel omgaan - om elkaar minimaal één minuut in stilte aan te 

kijken. Omdat deze oefening vaak veel emoties losmaakt, worden de gedachten en ervaringen van kinderen 

die opkwamen tijdens het experiment met elkaar gedeeld. 

5.6 VOORBEELDEN VAN 
OEFENINGEN UIT DE LESSENREEKS



                  Stichting Follow your Sun 23                   Stichting Follow your Sun 24

5.7 PROGRAMMA LESSENREEKS
De lessenreeks van Follow your Sun bestaat uit zes elkaar opvolgende fasen. Onderstaand en in de tabel 

hiernaast worden de verschillende thema’s, en bijbehorende doelen en eindproducten weergegeven.

Leerlingen ontdekken hun talenten:
wie ben ik en waar ga ik van stralen?

Leerlingen leren te geloven
in hun talenten

Leerlingen gebruiken hun creativiteit
en visualiseren hun stralende zelf

Leerlingen reflecteren op de wereld:
wat heeft de wereld nodig om te stralen?

Leerlingen delen hun talenten
met hun omgeving: time to shine!

1. Wat is
mijn Zon?

2. Hoe vertrouw
ik mijn Zon?

3. Wat heeft
mijn Zon nodig?

4. Wat heeft
de wereld nodig?

6. Mijn Zon
straalt!

Leerlingen bedenken hoe ze hun talenten
kunnen inzetten voor de wereld

5. Hoe creëren we
een wereld die straalt?

De lessenreeksen worden altijd op maat gemaakt in nauwe 

samenwerking met zowel de directie als met de leerkracht(en)

en de leerlingen. Op deze manier kan er aan specifieke behoeften 

worden voldaan en is de impact maximaal.



Deelnemers Duur

Aantal: een klas
Leeftijd: 10 tot 12 jaar

Een les duurt normaliter 2 uur, 
dit kan aan de hand van de behoeften aangepast worden. 
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Thema Focus Leerdoel Eindproduct

Les 1:
Wat is mijn Zon?

Ontdekken en 
onderzoeken

Deelnemers ontdekken hun 
natuurlijke talenten: waar ben jij 
goed in en wat hoort bij jou?

Mijn Zon-tool

Les 2: 
Hoe vertrouw ik mijn Zon?

Ontwikkelen en 
vertrouwen

Deelnemers leren te 
vertrouwen op hun unieke 

talenten door hun waardering 
uit te spreken: wat vinden 
anderen bijzonder aan jou?

Jij straalt! -
complimenten confetti

Les 3: 
Wat heeft mijn Zon nodig?

Creëren, visualiseren 
en hulp vragen

Deelnemers creëren een 
Sunny visionboard waarin zij 

visualiseren hoe hun Zon eruit 
ziet: wat heb jij nodig om jouw 

Zon te kunnen volgen? 

Moodboards

Les 4: 
Wat heeft de wereld nodig?

Brainstormen & 
idealen formuleren

Deelnemers reflecteren op een 
wereld waarin zij zouden willen 

leven: wat heeft de wereld 
nodig om te stralen?

Onze wenswereld

Les 5: 
Hoe creëren we 

een wereld die straalt?

Uitvoeren en 
samenwerken

Deelnemers bereiden de eind-
presentatie voor en oefenen 
samen met hun klasgenoten 

met het uitvoeren van hun Zon.

Plan van aanpak

Les 6: 
Mijn Zon straalt!

Delen en reflecteren

Deelnemers presenteren hun 
stralende wereld en reflecteren 
op hun leerproces: wat heb jij 
geleerd over jouw talenten en 

hoe je die kunt inzetten?

Eindpresentatie-/
uitvoering
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5.8 STERKE EN ZWAKKE PUNTEN

Sterke punten

De betrokkenheid van zowel leerlingen, als de leerkrachten en de schooldirectie. In het ontwikkelen van 
het lesprogramma wordt zowel in de voorbereiding als in de uitvoering veel aandacht besteed aan de input 
en feedback van de schooldirectie, de leerkrachten en ook de kinderen zelf. De kennis en ervaring van de 
leerkrachten, ziet Stichting Follow your Sun als essentieel voor het ontwikkelen van de lessen. Na iedere 
les worden de kinderen om ‘tips’ en ‘tops’ gevraagd, om het beste aan te sluiten bij wat de leerlingen nodig 
hebben. Ook krijgen zijn de ruimte om gezamenlijk een activiteit te verzinnen die uitgevoerd kan worden in de 
laatste les. Voor deze afsluitende activiteit worden ook ouders en familieleden uitgenodigd. Op die manier zijn 
de kinderen actief betrokken bij de vormgeving van het programma en is er tevens interactie met meerdere 
doelgroepen. De lessenreeks  kan op deze manier zo goed mogelijk aansluiten op de behoefte en hulpvraag 
van de desbetreffende school en klas waardoor de impact maximaal is. 

De flexibiliteit van de organisatie. Doordat initiatiefnemers Myrthe Oostenbach (24) en Kiymet Schipper 
(27) in dit stadium de lessenreeksen verzorgen en betrokken zijn bij alle fasen van het traject, vindt er directe 
en snelle communicatie plaats tussen de verschillende betrokkenen. Door deze flexibiliteit is er veel mogelijk. 
Daarnaast staan de initiatiefnemers vanwege hun leeftijd dicht bij de doelgroep, en kunnen zij zich goed 
inleven in de belevingswereld van de kinderen.

De kwaliteit en de toegankelijkheid van de methodiek. De lessenreeks van Stichting Follow your Sun is 
gebaseerd op verschillende bewezen theorieën, waaronder positieve psychologie (Martin Seligman en Milhaly 
Csikszentmihalyi), oplossingsgerichte coaching (Steve de Shazer) en cognitieve gedragstherapie (Aaron Beck 
en Albert Ellis), en is daarmee sterk onderlegd. Daarnaast ziet Stichting Follow your Sun het als haar taak om 
onderwerpen - zoals vertrouwen, zelfbewustzijn of actief burgerschap - die soms lastig of groot kunnen lijken, 
zo persoonlijk en concreet mogelijk te maken, zodat ze ook toegankelijk worden voor kinderen en jongeren. 
Tot nu toe is de ervaring dat de (creatieve) oefeningen en open gesprekken die daaruit voortvloeien zorgen 
voor zeer waardevolle inzichten, reflecties en positieve leerervaringen bij de kinderen.   

Zwakke  punten

Deze specifieke methodiek is (nog) niet wetenschappelijk bewezen. De methodiek van Stichting Follow your 
Sun is vanwege de opstartende fase waarin de Stichting zich bevindt, nog niet wetenschappelijk onderzocht. 
Idealiter zal dat in de toekomst wel het geval zijn. 

De impact van de lessenreeks kan nog worden vergroot en verdiept. Om de impact van de lessenreeks 
te verduurzamen, is het nodig dat de desbetreffende leerkracht - en idealiter het gehele docententeam - de 
Zon-filosofie en de bijbehorende methodiek uitdraagt. Op die manier zullen de leerlingen hier dagelijks 
mee in aanraking komen. Hoewel dit nu nog geen vast onderdeel is van de lessenreeks, bestaat de wens om 
mogelijkheden hiervoor op korte termijn te onderzoeken.



6.1 DE OPSTART
juli 2016 - augustus 2017

Sinds het ontstaan van Stichting Follow your Sun, hebben oprichters Kiymet Schipper en Myrthe Oostenbach 

uit eigen middelen geïnvesteerd om de fundering van de organisatie te bewerkstelligen. Vanaf medio 2016 

hebben zij gewerkt aan de online identiteit en zichtbaarheid van de organisatie en aan productontwikkeling, 

en daarnaast deden ze onderzoek naar de behoefte en de markt. Onderstaand wordt een opsomming van de 

uitgevoerde activiteiten en de bijbehorende resultaten gegeven: 

Ontwikkeling en organisatie van workshops

• Introductieworkshops voor (jong)volwassenen (vanaf augustus 2016)

• Zesdelige workshopreeks voor (jong)volwassenen (vanaf maart 2017)

• Pilots lessenreeksen op basisscholen (vanaf april 2017)

Online identiteit en zichtbaarheid

• Ontwikkeling website

• Ontwikkeling social media-kanalen

• Ontwikkeling mailinglijst

• Het creëren van blogs en filmpjes

Productontwikkeling

• Ontwerp foldermateriaal

• Ontwikkeling en verspreiding van nieuwsbrieven

• Ontwikkeling en verspreiding van Follow your Sun(ny) Mails 

Behoefte- en marktonderzoek

• Doelgroeponderzoek

• Onderzoek naar bestaande organisaties en aanverwante initiatieven

DEEL 6: FINANCIERING
Dit hoofdstuk richt zich op de financiële situatie en de planning van Stichting Follow your Sun. De 
opstartfase, de initiële ontwikkeling van de lessenreeks, de kosten van de lessenreeks, de begroting en de 
plannen van Stichting Follow your Sun komen hierin achtereenvolgens aan bod.
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6.2 ONTWIKKELING BASISPROGRAMMA
september 2016 - augustus 2017

In het najaar van 2016 zijn initiatiefnemers Kiymet Schipper en Myrthe Oostenbach naar Zuid-Oost Azië 

afgereisd om inspiratie op te doen, toonaangevende initiatieven te bezoeken en het basisprogramma van de 

Stichting Follow your Sun te ontwikkelen in de vorm van een zesdelige workshop-/lessenreeks. Gedurende 

deze drie maanden bezochten Kiymet en Myrthe onder andere de vooraanstaande Green School in Bali, 

Indonesië en volgden zij een intensieve vijfdaagse training over faciliterend leiderschap. Daarnaast bezochten 

zij een monnik school en liepen zij mee met de non-profitorganisatie Point B Design + Training in Myanmar 

Zie bijlage 8.6a voor een nieuwsbrief betreffende deze reis.

                  Stichting Follow your Sun 28

Deze foto is genomen tijdens de introductieworkshop van Stichting Follow your Sun
op 7 januari 2017 waar deelnemers het nieuwe jaar bewust begonnen.



6.3 TOELICHTING 
KOSTEN LESSENREEKS

Voorbeeldsituatie

School X doet een aanvraag voor een lessenreeks van Follow your Sun. Tijdens het intakegesprek worden de  actuele 

situatie en de behoeften besproken, waarna de invulling van de lessen nader wordt toegespitst. In onderstaand 

overzicht worden de bijbehorende uren en kosten gedefinieerd. 

De berekening is gebaseerd op een individueel uurtarief van 25 euro voor de trainers en ontwikkelaars en gaat uit 

van een klas van 30 leerlingen. De eigen bijdrage van de scholen zal gezamenlijk worden vastgesteld, en een minimum 

van 100 euro bedragen. In deze fase zal het overgrote deel van de kosten gefinancierd worden door fondsen. 

                  Stichting Follow your Sun 29

1. Aanmelding

Kostenloos

2. Intake: anamnese en hulpvraag

Kostenloos

3. Ontwikkeling lesprogramma

900 euro

4. Gefaseerde projectuitvoering

900 euro

5. Tussentijdse evaluatie

250 euro

6. Afronding

450 euro

7. Eindevaluatie

500 euro

8. Advies

250 euro

Materiaalkosten

540 euro

Totaal excl. BTW    € 3.790,00

21% BTW           € 795,90  

Totaal incl. BTW     € 4.585,90

Kosten per leerling € 152,86



                  Stichting Follow your Sun 29                   Stichting Follow your Sun 30

Omschrijving kostenpost Bedrag

  Notariële kosten Statuten Stichting   €    500,00   Sponsoring

  Inschrijving KvK   €      50,00   Eigen bijdrage

  Opstart communicatiekanalen   €  3.000,00   Eigen bijdrage

  Ontwikkeling basisprogramma   €  5.000,00     Fondsdonatie

  Openen zakelijke rekening   €      50,00   Eigen bijdrage

  Hosting- en serverkosten   €    173,91   Eigen bijdrage

   

*Op basis van vijf lessenreeksen op basisscholen in Nederland

Omschrijving kostenpost Bedrag

  Ontwikkelingskosten   €   6.210,00   Fondsdonatie

  Uitvoeringskosten   € 14.600,00   Fondsdonatie(s)

  Uitvoeringskosten   €     500,00   Eigen bijdrage scholen (€ 100,00 per school)

  Evaluatie- & doorontwikkelingskosten   €  7.250,00   Fondsdonatie

  Materiaalkosten   €  3.300,00   Fondsdonatie

   Vrijwilligerskosten   €    500,00   Fondsdonatie

   
   Totaal sponsoring                                            €      500,00
   Totaal eigen bijdrage                                        €     3.273,91
   Totaal bijdrage scholen                                    €       500,00
   Totaal fondsdonaties                                        

   Totaal inkomsten                                                 

6.4 BEGROTING EN DEKKINGSPLAN
1 september 2017 - 31 december 2017 

A. OPSTARTKOSTEN (1 juni 2017 - 31 augustus 2017)

B. REALISATIE (1 september 2017 - 31 december 2017)

Methode van financiering

Methode van financiering

  €    36.860,00

  €    41.133,91
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6.5 PLANNING
1 juli 2017 - 31 december 2017 

Periode Activiteit Beoogd (cumulatief) resultaat

Juli
Voorbereiding Follow your Sun lessenreeksen: 

intakegesprekken (fase 1) Samenwerkingsovereenkomsten met scholen

Augustus
Voorbereiding Follow your Sun lessenreeksen: 

ontwikkeling op maat (fase 2 en 3)
Vijf (gedeeltelijk) op maat gemaakte 

Follow your Sun lessenreeksen

September Gefaseerde projectuitvoering (fase 4) Start uitvoering van vijf Follow your Sun 
lessenreeksen

Oktober Gefaseerde projectuitvoering (fase 4 en 5)
Het zelfvertrouwen van 60 kinderen 

(2 klassen) wordt vergroot door 
middel van talentontwikkeling

November
Gefaseerde projectuitvoering en 

tussentijdse evaluatie      
(fase 4 en 5)

Het zelfvertrouwen van 120 kinderen 
(4 klassen) wordt vergroot door middel van 

talentontwikkeling

December
Afronding, eindevaluatie en advies 

(fase 6, 7 en 8)

• Het zelfvertrouwen van 150 kinderen (5 
klassen) wordt vergroot door middel van 
talentontwikkeling

• Vijf adviesrapporten met daarin 
voorstellen om de impact van het 
programma duurzaam voort te zetten
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Bovenstaand vindt u voorbeelden van een deel van de presentatie van de eerste Follow your Sun les, 
waarin kinderen onder andere ontdekken wat hun talenten zijn.



DEEL 7: TOEKOMST
In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de toekomststrategie van Stichting Follow your Sun. De 
beoogde groei, de doelgroepuitbreiding, en toekomstige onafhankelijkheid van fondsen komen hierin 
achtereenvolgens aan bod.

7.1 GROEI
Onderstaande figuur toont de beoogde groei van het bereik van de programma’s van Stichting Follow 

your Sun. Het uiteindelijke doel is om een bewuste generatie te creëren, een generatie die bestaat uit een 

diversiteit aan doelgroepen: leerlingen op scholen, individuen, en teams binnen organisaties. Afbeelding 3 geeft 

een indicatie weer van de verwachte groeicijfers. Mede door inzet van een team aan trainers en het verzorgen 

van programma’s aan docenten en begeleiders, zal de impact van Stichting Follow your Sun sterk toenemen. 
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Afbeelding 3



7.2 DOELGROEPUITBREIDING
Hoewel Stichting Follow your Sun zich in deze opstartende fase primair richt op het aanbieden van lesprogramma’s aan 

kwetsbare leerlingen op basisscholen, heeft de stichting als droom om haar activiteiten in de toekomst aan te bieden aan 

een breed en inclusief publiek. Volgens de stichting schuilt er namelijk enorme potentie in het samenbrengen van mensen, 

door ontmoeting leren we elkaar beter kennen en begrijpen. Hiermee beoogt Stichting Follow your Sun bij te dragen aan 

de cohesie en inclusiviteit binnen onze samenleving en tracht zij onbegrip, angst en eenzaamheid te verminderen.

Naast het uitvoeren van de Follow your Sun lessenreeks zal Stichting Follow your Sun daarom vanaf december 2017 

onderzoeken welke (aanvullende) doelgroepen het meest baat hebben bij haar programma’s. De Stichting stelt zichzelf als 

doel om drie doelgroepen aan te boren: 

• Leerlingen op middelbare scholen en in het hoger onderwijs

• Specifieke kwetsbare individuen zoals vluchtelingen, zwerfjongeren en/of personen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt 

• Teams van (armlastige) organisaties, scholen en/of non-profits
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7.3 ONAFHANKELIJKHEID VAN FONDSEN

2017: experimentele fase

Stichting Follow your Sun heeft als doelstelling om op termijn (zoveel mogelijk) financieel onafhankelijk van 

fondsen te opereren, en tegelijkertijd haar projecten te kunnen blijven aanbieden aan kwetsbare of armlastige 

doelgroepen. Hiervoor kunnen verschillende mogelijke scenario’s geschetst worden die de stichting het 

komende jaar zal gaan onderzoeken. Onderstaand worden de drie meest waarschijnlijke scenario’s toegelicht. 

Hoogstwaarschijnlijk zal de praktijk een combinatie van deze scenario’s inhouden. Stichting Follow your Sun 

hoopt aan het einde van de experimentele fase, najaar 2017, een duidelijk beeld te hebben van welke koers zij 

gaat varen. 

De te onderzoeken scenario’s

Scenario 1: Opdrachten voor bedrijven maken lessenreeksen op armlastige scholen mogelijk

Door het percentage aan workshops aan organisatieteams voor commerciële tarieven te verhogen, kunnen de 

kosten voor programma’s op (armlastige) scholen worden gedekt. In dit scenario functioneert Stichting Follow 

your Sun als het ware als een sociale onderneming, waarbij het ‘buy one for one’-principe van toepassing is. 

Scenario 2: Financiering door gemeenten

Het inrichten van onze samenleving begint op gemeente- en/of stadsniveau. Daarom voorziet Stichting Follow 

your Sun duurzame samenwerkingen aan te gaan met verschillende gemeenten. Op die manier kunnen 

meerdere scholen en doelgroepen gemakkelijker en sneller worden bereikt. 

Scenario 3: Uitbreiding programma’s voor individuen 

Naast de workshops voor scholen en organisaties, ontwikkelt en faciliteert Stichting Follow your Sun ook sessies 

voor individuen. De huidige vorm hiervan, eenmalige introductieworkshops en de zesdelige workshopreeks, kan 

uitgebreid worden naar retraits, jaarprogramma’s, vervolgtrajecten etc. die particulier zullen worden bekostigd 

door de eigen bijdrage van deelnemers. 

7.4 DOELSTELLING
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7.4 DOELSTELLINGEN

  
    

JOUW ZON STAAT
SYMBOOL VOOR DE

DINGEN DIE JOU
ENERGIE GEVEN

Waar ga jij van stralen?



DEEL 8: BIJLAGEN

INHOUDSOPGAVE
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8.1 Statuten Stichting Follow your Sun

8.2 KvK Uitreksel Stichting Follow your Sun

8.3 Homepagina website

8.4 Flyer lessenreeks

8.5 Social media

8.6 Nieuwsbrieven

8.7 Voorbeeld-oefening: ‘Mijn Zon-Tool‘

8.8 Literatuurlijst
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8.1 STATUTEN
STICHTING FOLLOW YOUR SUN
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8.2 KVK UITREKSEL
STICHTING FOLLOW YOUR SUN
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8.2 HOMEPAGINA WEBSITE
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Leerlingen ontdekken hun talenten:
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Leerlingen leren te geloven
in hun talenten

Leerlingen gebruiken hun creativiteit
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8.4 FLYER LESSEN
REEKS
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8.5a Facebook

8.5b Instagram

8.5 SOCIAL MEDIA
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8.6 NIEUWSBRIEVEN

8.6a Nieuwsupdate
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8.6b Follow your Sun(ny) mail
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8.7 VOORBEELD-OEFENING:  ‘MIJN ZON TOOL’

Dit is mijn Zon!

Hier word ik blij van

Hier ben ik goed in

Wat ik belangrijk vind

Dit wens ik voor de wereld

Hoeveel ik dit nu al doe of ervaar

Hoeveel ik dit al laat zien

Hoeveel dit nu al in mijn leven is

Hoeveel ik hier zelf aan kan bijdragen

Les 1: Ontdek jouw Zon
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