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In 7 stappen naar zinvol leren 

 

‘Als leren zin heeft, dan heb je zin om te leren’. Deze uitspraak staat 

centraal in ‘In 7 stappen naar zinvol leren’. Auteur en 

theaterdocente ‘Chantal Trigallez beschrijft hoe je jongeren kunt 

helpen hun droom te vinden en hen helpt om deze na te streven. 

Hiervoor heeft ze zeven stappen uitgewerkt, uiteenlopend van de 

omgeving naar zelfverwezenlijking. Haar boek begint bij het 

eindresultaat, zelfverwezenlijking, en gaat steeds een stapje terug. 

Zo houd je steeds het doel voor ogen en merk je stapje voor stapje 

hoe je daar kunt komen. Om de jongere zelfverwezelijking te laten 

bereiken kun je hem of haar bijvoorbeeld helpen bij het ontdekken van zijn of haar droom en een 

plan op te stellen om dit te bereiken. Belangrijk is steeds het onderlinge vertrouwen tussen de leraar 

en leerling, jezelf mogen zijn en je kwetsbaar op mogen stellen. Niet alle hoofdstukken zijn uitgebreid 

uitgewerkt, maar samen bieden ze een compleet stappenplan waarmee je als leraar of mentor een 

jongere goed kunt helpen. (door Eline Geus) 
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