
Conceptboek

Het grote dieren

safari spel



“Wie is pauw zonder al zijn veren
Wie is beer zonder zijn gebrul

Wie is wesp zonder scherpe angel
Wie is slak zonder slijmig spul
 
Wie is leeuw zonder grote manen 
En slang zonder zijn lange tong

Wie is uil zonder zijn goede ogen 
En pad zonder een verre sprong

Net als pauw heb jij vermogen
Net als leeuw heb jij een kracht

In de ochtend of de avond
Als je huilt en als je lacht.”

- Jip

Jij hebt een kracht
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Inleiding
Voor u ligt het conceptboek wat is ontwikkeld voor openbare basisschool IXIEJE. De eerste stap die is ondernomen 
voor het ontwikkelen van het concept is het opstellen van een onderzoeksplan. Hierin staat beschreven wat het 
probleem is, wat aangepakt moet worden en hoe dit is aangepakt. 
Het concept is ontwikkeld aan de hand van het probleem dat introverte kinderen vaak worden overschaduwd door 
extraverten kinderen en hierdoor het gevoel hebben dat ze niet zichzelf kunnen zijn. Hierdoor ondervinden zij al 
op jonge leeftijd hinder, bijvoorbeeld bij het moeten samenwerken en het constant moeten participeren. Maar ook 
op latere leeftijd heeft dit gevolgen, bijvoorbeeld dat ze niet worden aangenomen bij sollicitaties omdat ze niet 
genoeg op de voorgrond zijn. 
Het doel van het concept is om de kwaliteit van leven van introverte basisschoolkinderen te verbeteren. Belangrijk 
hierbij is dat zij volledig zichzelf kunnen zijn en dat duidelijk wordt gemaakt dat ieder kind authentiek en uniek is. 
Om ervoor te zorgen dat met het ontwikkelde concept dit doel wordt bereikt, is er vooraf uitgebreid onderzoek 
gedaan naar de doelgroep, de opdrachtgever (IXIEJE), interessante trends en de sectoren die van invloed zijn op dit 
onderwerp. 
Meer informatie over dit onderzoek en hoe dit van toepassing is op het concept leest u in de samenvatting van 
het onderzoek op pagina 8. 
Vervolgens is er aan de hand van het onderzoek een valuefit opgesteld. Een valuefit geeft de belangrijkste uitkom-
sten van het onderzoek weer in de vorm van pains en gains (voordelen en nadelen) die de doelgroep ervaart, en 
kansen die hieruit voortkomen. Deze kansen zijn gebaseerd op het hele onderzoek en vormen de basis waarmee 
een concept kan worden ontwikkeld. Wat er precies uit de valuefit is ontstaan, wat de basis is geweest voor het 
ontwikkelde concept, vindt u wederom in de samenvatting voorafgaand aan het concept. 
Aan de hand van de valuefit zijn er creatieve sessies uitgevoerd waarbij er is gebrainstormd over manieren om het 
probleem op te lossen met in gedachten de wensen en behoeften van de doelgroep, de wensen van de opdrachtge-
ver, de trends die van invloed zijn en de belangrijke ontwikkelingen in de sectoren. 
Hieruit zijn twee conceptontwerpen ontstaan die beide getest zijn. Na een korte test met basisschooldocenten is 
het eerste conceptontwerp al afgevallen. Daarna is het tweede conceptontwerp op verschillende manieren en met 
verschillende mogelijkheden binnen dit concept, nogmaals getest op de doelgroep en betrokkenen en hier is het 
uiteindelijke concept uit ontstaan. Meer over de keuzes die hier na zijn gemaakt en de precieze inhoud van dit 
conceptboek is te vinden in de leeswijzer op de volgende pagina. 
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Leeswijzer
Het conceptboek is zojuist ingeleid met een woord vooraf, een inhoudsopgave waar u kan terugvinden waar 
alle onderdelen van het concept beschreven staan en een inleiding waar in beschreven staat wat de aanlei-
ding is van deze opdracht en het probleem wat is ondervonden en geprobeerd op te lossen door dit cncept. 

In deze leeswijzer wordt u kort meegenomen in wat u precies kan verwachten in dit conceptboek, waarom 
bepaalde keuzes zijn gemaakt en waar rekening mee is gehouden. 
De officile inhoud begint met een korte en bondige samenvatting van het gehele conceptboek. 
Vervolgens worden de uitkomsten van het onderzoek dat is vooraf gegeaan aan het ontwerpen van het 
concept met u behandeld. Hierbij gaat het om de DOTS (doelgroep, opdrachtgever, trends en sectoren) waar 
onderzoek naar is gedaan. Aan de hand van dit onderzoek is, zoals eerder al aangegeven de valuefit opge-
steld, de creatieve sessies uitgevoerd en de concepten getest. Hier is uiteindelijk het concept uitgekomen 
wat hier aan u gepresenteerd zal worden

Dit concept wordt na de inzichten uit de DOTS aan u gepresenteerd. Eerst in de vorm van tekst, als een con-
ceptdefinitie/uitleg, vervolgens in de vorm van een customer journey. 
Bij de customer journet wordt door middel van beeld en kleine stukjes teskt letterlijk de”route” uitgelegd 
die een persoon aflegt wanneer hij of zij deelneemt aan dit concept. Door de customer journey is goed te 
zien hoe het concept zal verlopen. 

Vervolgens zal toegelicht worden voor wie het concept precies bedoeld is en hierbij wordt ook een zoge-
heette ijkpersoon getoond. Dit is een persoon die model staat voor de hele 
mentaliteitsgroep. 

Het volgende onderdeel zijn de conceptdragers. Deze lichten toe wat er precies allemaal nodig is om het 
concept goed tot zijn recht te laten komen. Deze conceptdragers, zoals bijvoorbeeld de materialisatie, de  
communicatiiemiddelen en het netwerk, dragen letterlijk het concept en zijn belangrijke middelen om 
het gedachtegoed wat schuilt achter het concept goed tot zijn recht te laten komen en over te dragen. 

Vervolgens wordt de haalbaarheid behandeld. De haalbaarheid is opgesplitst in organisatorische en 
economische haalbaarheid. Hier zal dus ook besproken worden hoeveel het concept ongeveer zal gaan 
kosten en wat voor organisatorische zaken er komen kijken bij het realiseren van het concept. De 
economische haalbaarheid is niet gericht op een verdienmodel. Er zal niks verdiend worden met dit 
concept omdat het concept niet ontwikkeld wordt voor een profit-organisatie. 

Dan bent u aangekomen bij de focuspunten van ILS. International Lifestyle Studies hanteert een aantal 
focuspunten waaraan het concept moet voldoen. Per focuspunt wordt kort besproken hoe het concept 
hier op inspeelt. 

Aansluitend worden er een aantal modellen met u besproken, waaronder het Quality of Life model, het 
value framework en het 6 dimensions model waarin voornamelijk wordt getoond hoe het concept be-
paalde waarden vervuld. 

Vervolgens wordt er een conclusie gegeven. Hierna worden ook de voorwaarden en de conceptbewaking 
behandeld. Tot slot is er een advies uitgebracht voor u, de opdrachtgever, wat betreft dit concept. 

In de leeswijzer wordt vooral toegelicht 
welke keuzes zijn gemaakt en waarom. Dit 
is belangrijk omdat zo duidelijk wordt dat 
de methodieken die zijn gebruikt niet uit de 
lucht komen vallen en dat uitkomsten op 
onderzoek zijn gebaseerd. 
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Samenvatting van het onderzoek 
Naar het probleem, de kloof tussen introverten en extraverten, is uitgebreid 
onderzoek gedaan. Er is gebruik gemaakt van de DOTS-analyse waarbij de 
doelgroep, opdrachtgever, de relevante trends en de ontwikkelingen binnen 
vooraf bepaalde sectoren worden onderzocht. Dit is van belang om te weten 
op welke manier het te ontwikkelen concept zo goed mogelijk kan aansluiten 
op de wensen, waarden en behoeftes van de doelgroep, de structuren en wen-
sen van de organisatie voor wie het concept wordt ontwikkeld en de trends en 
ontwikkelingen die te zien zijn in de maatschappij. Deze laten namelijk zien 
wat er speelt en wat belangrijk is in de hedendaagse samenleving. 
De uitkomsten van dit onderzoek zijn kort voor u samengevat op de volgende 
pagina’s. 

Doelgroep
In eerste instantie is onderzoek gedaan naar de doelgroep introverte 
basisschoolkinderen met de leeftijd 4 tot 6 jaar. Uit onderzoek is ge-
bleken dat op zo’n jonge leeftijd er nog zelden labels worden gegeven 
zoals introversie of extraversie. Daarom is uiteindelijk gekozen om 
de doelgroep voor het concept zelf wat breder te trekken, maar het 
concept biedt wel vooral handvaten aan de oorspronkelijke 
mentaliteitsgroep voor op latere leeftijd. De nieuwe doelgroep is 
basisschoolkinderen van vier tot en met zes jaar. 
Deze doelgroep, voor zover dit bekend was in de groep, heeft wel 
behoefte aan contact met andere kinderen, maar vooral wanneer dit 
op rustig en beheerste manier gebeurt. 

Wat vooral is gebleken uit het onderzoek is dat kinderen zich snel 
vervelen en dan vervelend gaan doen of aan elkaar gaan trekken en 
duwen. Kinderen die wat meer op de achtergrond en wat stiller lijken 
te zijn, nemen soms het initiatief om hun vinger op te steken of om 
iets te zeggen, maar wanneer zij hier niet de kans voor krijgen omdat 
ze bijvoorbeeld de beurt niet krijgen of er door hen heen gepraat 
wordt, zullen ze dit niet snel nog eens doen.
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Opdrachtgever
Bij de opdrachtgeversanalyse is goed gekeken naar de kerncompetenties 
en -waarden, de visie en missie, de bedrijfsorientatie en bedrijfscultuur 
van de organisatie (OBS IXIEJE).  

Het belangrijkste wat hieruit naar voren komt is dat OBS IXIEJE hun
 leerlingen wortels wil geven om vanuit daar verder te kunnen groeien 
naar hun eigen mooie zelf.  
De kernwaarden sluiten hier mooi op aan.  
De kernwaarden lef, ontdekkingsreis, jezelf kunnen zijn, verrijking en 
kostbaarheid vloeien mooi over in de boodschap die de school wil mee-
geven aan hun leerlingen en de manier waarop zij onderwijs aanbieden. 

Aan deze kernwaarden en missie en visie is ook gedacht bij het ontwik-
kelen van het nieuwe concept en het nieuwe concept voldoet aan deze 
eisen, zodat het perfect inblendt in het onderwijs wat al wordt gegeven. 

Verder is er ook gedacht aan de informele bedrijfscultuur die heerst 
binnen OBS IXIEJE. Daarom is het in het concept ook gelet op een laag-
drempelige en informele vorm van contact tussen leerlingen en leer-
krachten (uiteraard met behoud van respect naar elkaar toe, wat ook erg 
belangrijk is).  
 

Trends
De trends die interessant waren om te bekijken in deze context zijn de 
trends all-inclusive en Future Protection. 
 
All Inclusive 
De trend all inclusive gaat over het feit dat we tegenwoordig steeds 
meer proberen iedereen in de samenleving te betrekken. Iedereen mag 
zijn wie hij of zij wil zijn en hoort erbij. Niemand valt nog langer buiten 
de boot. Door de ontwikkeling van deze trend moet bij alles wat nu 
gebeurt goed gekeken worden naar het meenemen van ieders wensen 
en gevoelens. 
Dit is heel belangrijk, want anders slaat een concept niet aan. 

Future protection
De trend future protection speelt in op dat we onze kinderen op een 
steeds jongere leeftijd en in steeds grotere mate willen beschermen 
voor falen in de toekomst. We willen hen goede en stevige handvaten 
geven zodat ze zo min mogelijk pijn zullen hebben en zoveel mogelijk 
voorbereid zijn op wat de wereld hen brengt. Deze trend is belangrijk 
om mee te nemen, vooral voor deze doelgroep, omdat blijkt dat ouders 
van deze doelgroep vaak niet meer “zomaar” iets doen voor de leuk. Het 
is voor hen wel belangrijk dat er altijd een les achter zit voor hun kind.

Deze trends zijn meegenomen in het uiteindelijke concept. 
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Sector
In de sectoranalyse is voornamlelijk onderzoek gedaan naar de sectoren 
health en leisure oftewel gezondheid en vrije tijd, omdat dit de sectoren 
zijn waar de doelgroep het meest mee in aanraking komt. 

Vanuit de sector health is een belangrijke ontwikkeling die te zien is, die 
van toename in de preventieve zorg. Hierin zie je hetzelfde terug wat je 
ook ziet in de trend future protection, die al eerder is benoemd.  
Mensen gaan sneller en eerder de regie over hun eigen gezondheid 
overnemen en hierbij wordt ook vooral gericht op mentale gezondheid. 
De mentale druk onder jongeren neemt namelijk heel hard toe. Deze 
ontwikkeling is meegenomen in het concept op een manier die er voor 
zorgt dat deze druk voorkomen wordt (wederom preventieve zorg!).

Vanuit de sector Leisure is de belangrijkste ontwikkeling het toene-
mende belang van het diversiteitsbeleid in de vrijetijdssector. Dit kan 
wederom gekoppeld worden aan een trend die al eerder is behandeld: 
all-inclusive. Ook de vrijetijdsbranch houdt met het organiseren van 
evenementen rekening met het feit dat we diverser moeten gaan den-
ken en evenementen geschikt moeten kunnen zijn voor een grote groep 
verschillende mensen. Dit komt terug in het concept in de vorm intro-
vert/extravert en rekening houden met elkaar kwaliteiten en eventueel 
gebreken. 

Het grote dieren

safari spel

En dan nu...
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Het grote dieren safari spel is een spel dat een combinatie van intellectuele kennis en 
persoonlijke kennis aanleert aan de doelgroep. 
Het doel van het spel is om tot een gezamenlijk einddoel te komen. Dit einddoel kan 
alleen bereikt worden door samenwerking, acceptatie en inzet van ieder kind. 

Het spel werkt als volgt. Binnen een ruimte ingericht als jungle gaan de kinderen letter-
lijk en figuurlijk op safari. Ieder kind representeert een dier. Dit kan het lievelingsdier zijn 
van het kind, of het dier waar het kind zich het meest tot aangetrokken voelt. Ieder kind 
krijgt een kaartje met het dier erop. Voorbeelden van deze kaartjes vindt u op pagina 16 
en 17. 
De dieren zijn allemaal gekoppeld aan bepaalde kwaliteiten. Dit zijn kwaliteiten die over-
eenkomen met de werkelijkheid. Zo is bekend van een olifant dat die goed kan onthou-
den en van een antilope dat die snel kan rennen. 

Ieder dier is gekoppeld aan kleine spelletjes. Zo is de olifant, die goed kan onthouden, 
gekoppeld aan het spelletje memory. Via een luisterspel wordt het verhaal achter het spel 
verteld, inclusief geluiden van dieren en de jungle. 
De kinderen beginnen aan de safari en er zijn steeds’ problemen’ binnen het verhaal van 
de safari, die de kinderen moeten oplossen door middel van de kleine spelletjes. 

Bijvoorbeeld: de dieren (de kinderen) bereiken een grote rivier. Ze moeten de rivier over-
steken maar hoe? Door het spelletje bij de rivier op te lossen kunnen ze een brug bouwen 
die ze naar de andere kant brengt. Het spelletje is memory. Nu is het tijd om te bepalen 
wie het spel gaan spelen. Dit wordt bepaald naar aanleiding van de kwaliteiten van de 
dieren. Voor dit spel memory, is het belangrijk dat je goed dingen kunt onthouden. Oli-
fanten kunnen goed dingen onthouden, dus de kinderen die een olifant zijn mogen het 
spel gaan spelen. Dit wordt aan hen duidelijk gemaakt door de vraag van het luisterspel: 
welk dier kan goed onthouden? Vervolgens valt er een korte stilte en vervolgens horen de 

 Ze raden het dier en de kinderen die de olifant zijn beginnen aan het spel. Wanneer het 
spel succesvol is afgerond, bouwen ze de brug en kunnen ze via de brug door naar de 
volgende uitdaging. 

Niemand wordt in dit spel buitengesloten. Ieder dier (dus ieder kind) draagt zijn of haar 
steentje bij aan het grote dieren safari spel. Zo leren de kinderen dat iedereen bepaal-
de dingen goed kan of minder goed kan maar dat dat juist goed is. Ze leren dat je door 
samen te werken een bepaald einddoel kan bereiken en dat het daarbij niet uitmaakt wie 
wat wel kan of wie wat juist niet kan. Het is een opstapje naar leren dat iedereen an-
ders is en iedereen andere kwaliteiten heeft maar dat dat hen juist stuk voor stuk mooi 
maakt. 

De safari staat symbool voor de letterlijke tocht die de kinderen afleggen over het speel-
veld, van spel naar spel, maar ook voor de figuurlijke safari die kinderen afleggen binnen 
hun persoonlijke ontwikkeling in hun leven. Ieder kind komt in zijn of haar leven obsta-
kels en uitdagingen tegen, hobbels op de weg en andere dieren die het hen lastig maken 
of hen juist door het leven helpen. Door kinderen op jonge leeftijd al te confronteren met 
verschillen, tegenslagen en overwinningen bouwt het kind weerstand op. 
Dit zijn bouwstenen die het kind draagvlak bieden voor de toekomst. 
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De Leeuw

- Is een goede leider
- Verzint creatieve 
  oplossingen voor 
  problemen
- Is sociaal en werkt
  graag samen met 
  anderen              

De Olifant

- Kan goed 
  problemen oplossen
- Kan goed dingen 
  onthouden
- Leert snel en veel

De krokodil

- Is een sterk individu 

  er graag alleen op uit
  gaat)
- Wordt niet snel moe
- Hebben veel
  maniertjes om te 
  overleven
  

De Neushoorn

- Is heel sociaal 
- Zorgt goed voor 
  anderen
- Is een doener

Alle kwaliteiten van de 
dieren zijn gebaseerd op 
echte informatie over 
gedragd en innerlijke 
kenmerken van deze dieren. 
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Amina komt aan op school. 
Het is woensdag, en woens-
dag is gymdag. Als ze bij 
aankomst op school al stiekem 
even langs de gymzaal loopt 
om te kijken wat ze vandaag 
gaan doen, ziet ze dat er 
allemaal bomen, planten en 
dieren in de gymzaal staan. 
Het ziet er zo mooi uit! Ze is 
helemaal enthousiast en ze 
kan niet meer wachten tot de 
gym begint. Als ze de klas 
binnen komt zijn alle kinderen 
aan het kletsen over de dag 
van vandaag. 

1
De juf vertelt dat vandaag de 
hele dag gymdag is. Ze gaan 
een speciaal spel doen, maar 
wat dat is wil de juf nog niet 
vertellen. Dan neemt de juf 
hen mee naar de gymzaal. 
De juf begint te vertellen wat 
de bedoeling is van het spel 
dat ze vandaag gaan spelen. 
Het wordt muisstil. De kinde-
ren vinden het allemaal super 
spannend. Dan vertelt de juf 
dat ze eerst allemaal een dier 
mogen kiezen. “Kies het dier 
wat het beste bij je past”. 
Amina kiest de olifant, wat 
dat is haar lievelingsdier. 

Op safari 2

Vervolgens zet de juf een luis-
terspel aan. Amina en haar 
klasgenootjes luisteren goed 
naar de stem van de mevrouw 
die hen verteld dat ze op sa-
fari gaan. Om het einde van 
de safari te bereiken moeten 
ze allemaal spelletjes doen.
De mevrouw van het luister-
spel vertelt dat ze naar de 
rivier moeten gaan. De kinde-
ren kijken om zich heen en de 
juf helpt hen een beetje.  
“Kijk daar!”, wijst ze. En 
de kinderen rennen naar de 
rivier.  

3 Bij de rivier staat een spelletje 
klaar. De mevrouw van het 
luisterspel legt uit dat ze eerst 
het spelletje moeten oplossen 
voordat ze een brug kunnen 
bouwen om de rivier over 
te kunnen steken. Voor het 
spelletje hebben we een dier 
nodig, dat goed kan onthou-
den. Welk dier kan goed ont-
houden? De kinderen horen 
het geluid van een olifant. Ze 
raden het dier dat goed kan 
onthouden en Amina loopt sa-
men met Sara naar het spelle-
tje toe. Sara en Amina zijn de 
twee olifanten in de groep. 

4 
Amina en Sara beginnen 
samen aan het spelletje me-
mory. Ze moeten ieder om de 
beurt een kaartje omdraai-
en en samen paren vinden. 
Amina merkt dat Sara het 
best wel moeilijk vindt om te 
onthouden waar de plaatjes 
liggen. Daarom helpt ze Sara 
een beetje. “Kijk, hier ligt het 
plaatje van de aap,” wijst ze 
aan. En zo lossen ze samen 
het spelletje op. Yes! De burg 
kan worden gebouwd en de 
rivier kan worden overgesto-
ken om door te gaan naar het  
volgende spel!

5 
Als ze alle spelletjes hebben 
gedaan en alle kinderen 
elkaar hebben geholpen 
hebben ze het eind van de 
safari bereikt en is het spel af-
gelopen. Amina gaat aan het 
einde van de dag enthousiast 
mee met mama, aan wie ze in 
geuren en kleuren verteld wat 
ze allemaal heeft geleerd. 
Waar ze het meest enthousi-
ast over is is dat ze Sara kon 
helpen met memory. Ze vond 
het heel leuk dat ze kon laten 
zien dat ze dat goed kan, 
en ze was blij dat wanneer 
zij iets moeilijk vond, iemand 
anders haar ok wilde helpen. 

6 
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MentaliteitsgroepVoor wie is het concept eigenlijk bedoeld?

Oorspronkelijk is er onderzoek gedaan naar de doelgroep introverte bassisschoolkinderen van vier tot zes jaar. Er is zowel onderzoek gedaan naar deze doelgroep door een oudere doelgroep te interviewen over hun erva-
ringen van vroeger als het volgen, schaduwen en observeren van de doelgroep zelf. Uiteindelijk is hier uitgekomen dat er wel degelijk dingen zijn waar de doelgroep op jonge leeftijd behoefte aan heeft en die zijn dus ook 
gewoon meegenomen in het concept.  
Echter is er ook uitgekomen dat jonge kinderen van deze jonge leeftijd vaak nog niet als extravert of introvert kunnen worden gezien en hier ook nog geen label aan kan worden geplakt. Gezien het probleem, de kloof tus-
sen introverte en extraverte kinderen die zo groot is, is er gekozen voor een aanpassing van de doelgroep voor wie het concept geschikt is.Het concept is dus niet alleen geschikt voor “introverte” basisschoolkinderen uit de 
kleuterklas, maar ook voor hen die wat “extraverter” zijn. Hier is dus voor gekozen omdat de kloof niet verkleind kan worden of kan vedwijnen als beide groepen niet samenwerken. Er is hierbij wel extra rekening gehouden 
met de wensen, waarden en behoeften van de mentaliteitsgroep die in eerste instantie is vastgesteld. Dit omdat dus is gebleken dat zij zich vaak niet gehoord en begrepen voelen. De nieuwe mentaliteitsgroep zijn basis-
schoolkinderen met de leeftijd vier tot en met zes jaar. 

De mentaliteitsrgoep waar in eerste insantie onderzoek naar is gedaan blijkt vooral veel behoefte te hebben aan zelfstandigheid. Ze willen vaak gewoon hun eigen gang kunnen gaan en laten zien wat ze kunnen, Ze vinden 
het ook fijn als er naar hen wordt geluisterd en ze vinden het heel vervelend als er aan hen wordt getrokken en geduwd. 

In dit concept is hier extra rekening mee gehouden door ieder kind zijn eigen kans te geven om iets te laten zien. Geen enkel kind dat mee doet aan het Grote Dieren Safarispel wordt overgeslagen of hoeft niet mee te doen.  
Omdat het eind van het spel alleen bereikt kan worden wanneer ieder kind zijn of haar eigen bijdragen levert moeten de kinderen goed opletten wanneer ieder van hen aan bod komt. Zo zal er geen verveling heersen omdat 
iedereen moet opletten wanneer hij of zij aan de beurt is. Omdat kinderen mogen laten zien wat ze kunnen en hier trots op zijn zal dit een gevoel van blijdschap oproepen bij hen. Ook zullen de kinderen iets van elkaar 
leren omdat ze zien wat de een goed kan en ook wordt gezien wat zij goed kunnen. Hiierdoor zullen ze verschillen van elkaar meer leren accepteren, waarderen en omarmen. 

Op de volgende pagina vindt u de persona, het kind wat centraal staat voor de hele doelgroep. 
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Amina el Amrani

4 jaar oud Moordrecht OBS-IXIEJE

Bio
Amina mag sinds een paar maanden 
eindelijk naar de basisschool. Haar 
ouders geven aan dat ze hier lang op 
heeft gewacht en er heel veel zin in 
had. Ze is een heel leergierig meisje. 
Altijd heel vrolijk, maar ook in zichzelf 
gekeerd en een dromer.  

Waarden en behoeften
Wil graag veel leren en weten, heel nieuwsgierig, wil ook graag laten zien wat ze kan

Heeft ook wel veel behoefte om soms alleen gelaten te worden
 
Wil graag met andere kinderen spelen maar op een rustige manier

Kleuren

Balspelletjes

Met de blokken spelen

Hobby’s

HulpbehoevendZelstandig

DrukTeruggetrokken

PassiefLeergierig

Persoonlijkheid 

“Amina is een zelfstandig, wat terugetrokken meisje. Je 
merkt aan haar dat ze veel haar gang wil gaan en af 
en toe tijd voor zichzelf nodig heeft. Desondanks merk 
je aan haar dat ze graag wil leren en ze vraagt daarbij 
ook hulp aan mij of klasgenootjes. Ondanks het feit dat 
ze soms graag alleen is, vindt ze het ook leuk om met 
klasgenootjes te spelen. Als het te druk wordt zie je wel 
een heftige reactie. Dan deinst ze wel terug.”

De juf over Amina:
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De conceptdragers zijn de letterlijke “dragers” 
van een concept. De laten zien wat het con-
cept nodig heeft om het volledig te laten zijn. Conceptdragers

Organisatie
Het is belangrijk dat de leerkracht in 
kwestie die het spel moet gaan uitvoe-
ren met de kinderen op de hoogte is 
van het doel van het spel en natuurlijk 
hoe het spel in elkaar zit. 
Het handigste is om het spel uit te 
voeren met minimaal 2 begeleiders, 
tenzij je in een hele kleine groep speelt. 
Daarom is het wellicht handig om een 
extra leerkracht in te zetten. 
Omdat het om een concept gaat voor 
een jonge doelgroep, voor een non-pro-
fit organisatie en een leeromgeving is 
het belangrijk dat de leerkracht gewoon 
zichzelf blijft en dezelfde rol aan neemt 
binnen dit concept als hij of zij altijd 
doet in de klas. 

Er zijn in principe weinig organisaties 
waar IXIEJE mee in aanraking komt 
wanneer dit concept wordt geïmple-
menteerd. 
Wanneer wordt gekozen voor decor-
stukken is IXIEJE afhankelijk van ex-
terne bedrijven die deze decorstukken 
kunnen maken. Er kan ook gekozen 
worden voor het zelf maken van de-
corstukken, bijvoorbeeld met hulp van 
ouders. In dit geval is er alleen hout 
nodig. 
Het belangrijkste netwerk is het net-
werk wat de school met de ouders 
heeft. Zoals eerder ook al bij communi-
catie werd vermeld, is het erg belangrijk 
om ouders op de hoogte te brengen van 
en mee te nemen in het concept. 

Op het gebied van communicatie kunnen verschillende middelen worden gebruikt om het con-
cept te introduceren en de betrokken partijen te informeren. 
Allereerst moeten de ouders en verzorgers op de hoogte worden gebracht van het nieuwe leson-
derdeel van hun kinderen. Er moet rekening worden gehouden met de lading die het spel met 
zich mee kan brengen. Het is belangrijk om ouders en verzorgers zo veel mogelijk te betrekken 
bij het proces om te zorgen voor volledige transparantie. Daarom kunnen er in de eerste plaats 
berichten worden gepost op de social media accounts van XIEJE. 
Het bericht kan ook worden geplaatst op de site en op het communicatiesysteem van IXIEJE; 
Parro. 
Offline communicatiemiddelen kunnen worden verzorgd door een poster met aankondiging op 
de prikborden in de school te hangen. Zowel ouders en kinderen worden hieraan blootgesteld 
wanneer zij op school komen. 
Wat betreft de communicatie naar de kinderen zouden ze op de hoogte kunnen worden ge-
houden door een mysterieuze aankondiging van het spel. Dit kan bijvoorbeeld door allemaal 
plaatjes van dieren in de school op te hangen op onaangekondigde plekken. Wanneer de kin-
deren steeds platen van dieren vinden worden zij nieuwsgierig wat dit betekent en dit creëert 
enthousiasme bij hen. 

NetwerkCommunicatie
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Materialisatie
Aan de fysieke omgeving waar het spel 
uitgevoerd zal worden, worden niet 
heel veel eisen gesteld. De belangrijkste 
voorwaarde is een grote (lege) ruimte die 
geschikt is om in te spelen en waar niks 
in de weg staat. Er moet een mogelijkheid 
zijn om wat decorstukken op te bouwen, 
banken neer te zetten of spellen op de 
grond te installeren. 
Het meest geschikt zal dus waarschijnlijk 
een gymzaal zijn. Het is in ieder geval 
heel belangrijk (vanuit het gedachtegoed 
van het concept) dat het een ruimte is 
waar de kinderen zich op hun gemak 
voelen. Het liefst dus een ruimte waar de 
kinderen al eens zijn geweest. 
Ze moeten niet het gevoel hebben dat 
ze niet veilig zijn want dan zullen ze zich 
ook niet open kunnen stellen. 

Wat betreft de keuze voor de materialisatie zijn er twee opties. Hoeveel materialen je nodig 
hebt is afhankelijk van de keuze voor het originele concept of de budgetversie.  
Dit vergt wat extra uitleg. 

Origineel
Het Grote Dieren Safarispel speelt zich af in een jungle. In de originele versie van het concept 
sluiten de materialen en de attributen aan bij het conceptidee en de doelgroep. 
De hele gymzaal wordt omgebouwd tot een jungle en hierbinnen zullen de kinderen de spel-
len uit gaan voeren. Er worden decorstukken van hout opgezet. Deze decorstukken bevatten 
cartoonachtige beelden. Het is niet van belang dat het er extreem realistisch uit ziet. Cartoon-
achtige uitstralingen sluiten goed aan bij de mentaliteitsgoep. De decorstukken zullen veelal 
groene, blauwe en bruine kleuren bevatten. Ook de materialen die aanwezig zijn in de gymzaal 
zullen worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld banken, ballen en kasten. 
Er is tevens ook een (draagbare) cd-speler nodig voor het luisterspel. 

Budgetversie
Het concept kan nog steeds goed uitgevoerd worden als deze decorstukken er niet zijn. Het 
idee van het spel is dat kinderen van elkaar leren en elkaar waarden zien. Het verhaal wat hier 
omheen is bedacht is bedoeld om het meer kracht aan te zetten en ervoor te zorgen dat de aan-
dacht van de kinderen wordt vastgehouden. Wanneer er geen behoefte, tijd of geld is voor de 
decorstukken zijn alleen de gymattributen nodig en de attributen die bij het spel zijn ontwik-
keld zoals de kaartjes en het luisterspel. De kans is dan wel aanwezig dat het minder echt zal 
voelen voor de mentaliteitsgroep en zij sneller verveeld zullen raken. 

Fysieke omgeving
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Haalbaarheid
Expertise, vaardigheden en menselijke capacitieit. Dat is wat organisatorisch nodig is om dit concept te 
realseren. Omdat het concept in de basis heel simpel is en makkelijk uitgevoerd kan worden moet het 
altijd op een bepaalde manier haalbaar zijn. Echter is de vraag hoe uitgebreid en lang je het concept wil 
introduceren en wat voor een rol je het concept wil geven in het dagelijks onderwijs, wat bepaalt wat er 
nodig is om het concept te realiseren. 

Voor elke versie zijn er sowieso begeleiders nodig. Sowieso een maar het liefst twee leerkrachten die 
ervaring hebben in het basisonderwijs. Het beste hiervoor is natuurlijk de eigen leerkracht van de klas(-
sen) die de kinderen goed kennen. 
Daarnaast is er kennis nodig over de kwaliteiten van de kinderen. In eerste instantie is het de bedoeling 
dat de kinderen er zelf achter komen en zelf de eerste stappen zetten richting het helpen van een ander. 
Echter, wanneer dit niet gebeurt, moet er een begeleider aanwezig zijn die hen een duwtje in de rug kan 
geven naar het helpen van een ander. 

Ook moet er natuurlijk een ruimte zijn waar het concept kan worden uitgevoerd. Dit is in het meest 
ideale geval een gymzaal of andere grote ruimte waarin decor kan worden opgezet en vrij kan worden 
bewogen. Met goed weer kan dit ook buiten, maar dan kan het niet voor een langere tijd blijven staan. 

Organisatorische haalbaarheid
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Financiële haalbaarheid
Voor de financiële haalbaarheid van dit project is een inversteringsbegroting gemaakt. Een inversteringsbegro-
ting is een begroting van kosten die eenmalig zijn. Voor dit concept zijn er geen terugkerende kosten behalve 
wellicht de kosten van reparatie. Daarom is er alleen een inversteringsbegroting gemaakt en geen exploitatie-
begroting. 

De inversteringsbegroting heeft wellicht wat uitleg nodig. 
In eerste instantie zijn er kosten voor de communicatie van het concept; namelijk de posters die in de school 
worden opgehangen. Als we er vanuit gaan dat er ongeveer 50 posters in de school zullen worden verspreid kan 
dit bij drukwerkdeal voor €37,40 worden gedrukt.  
Vervolgens worden er tijdens het spel natuurlijk attributen en decorstukken gebruikt. 
Bij Theathercollectief de Muzen kunnen er voor een redelijke prijs decorstukken worden gehuurd. 
De kosten voor het huren van deze decorstukken zijn ook meegenomen in de begroting en spreken als het goed 
is voorzich. 
Dan zijn er natuurijk nog de kaartjes met de dieren die aan de kinderen zijn gekoppeld. Het ontwerp van deze 
kaartjes zijn uiteraard al ontworpen voor dit concept, dus deze moeten alleen nog gedrukt worden. De prijs 
voor 50 kaartjes, die hergebruikt kunnen worden, bedraagt €173. De laatste kostenpost is het luisterspel, wat 
redelijk ingewikkeld is om te laten maken. Bij wegmetdebaas wordt er een cursus hoorspel maken aangeboden 
in een echte studio. Dit kost €48 per persoon en als er vanuit wordt gegaan dat dit met een groep van 4 perso-
nen wordt gedaan zijn de kosten hiervan €192. 
In totaal komen we dan dus uit op €1065 eenmalige kosten. 

Er zijn ook onderelen van het concept die niet in de begroting zijn meegenomen zoals bijvoorbeeld de gyma-
trributen en de kleine spellen die tijdens het concept worden gespeeld. Dit is omdat de school zelf al over deze 
onderdelen beschikt en hier dus geen kosten aan heeft. 
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Focuspunten
Cross-sectoraal Innovatie Trends Lifestyle QoL

International Lifestyle Studies hanteert een aantal focuspunten voor 
een goed concept. Aan hoe meer focuspunten het concept bestaat 
hoe sterker het concept is. 
Er wordt nu kort behandeld per focuspunt waar het concept aan 
voldoet hoe het concept hier precies aan voldoet. 

Is het concept cross-sectoraal?

Is er in relatie tot 

de doelgroep juist 

geinnoveerd?

Zijn 
macrotrends herkenbaar meegenomen?

Is er gebruik 

gemaakt van de 

juiste waarden?

Is QoL (Quality 

of life) 

herkenbaar 

meegenomen?

Cross sectoraliteit van een concept 
houdt in dat het concept inspeelt op 
meerdere ILS-sectoren. De zes ILS-sec-
toren zijn Leisure, Living, 
Human movement, 
Appearance, Health en Food. 
In eerste instantie is het concept ont-
wikkeld vanuit de sectoren Health en 
Leisure. Het concept bevindt zich in de 
sector Health omdat er wordt gewerkt 
aan de mentale gezondheid van de kin-
deren door hen handvaten te geven en 
hen te laten spelen en ontwikkelen. Het 
bevindt zich in de sector Leisure omdat 
de kinderen spelen en vrij zijn om te 
doen wat ze willen, het is in die zin een 
vrije tijdsactiviteit.  
Dan speelt het concept ook nog in 
op Human movement omdat er veel 
beweging plaatsvindt tijdens het spelen 
van het spel. Als laatste speelt het 
concept ook in op de sector appearance, 
wat onder andere te maken heeft met 
ideniteit, omdat de kinderen hun eigen 
kwaliteiten en dus hun eigen identiteit 
leren kennen en ontwikkelen. 

Deze jonge doelgroep is 
nog weinig in aanmerking 
gekomen met innovatie. 
Desondanks vindt er in 
het concept wel innovatie 
plaats omdat het ontwik-
kelen van een kind van 
zo’n jonge leeftijd vaak 
nog geen prioriteit is. Dit 
concept geeft de ontwik-
keling van het kind de 
hoogste prioriteit. 
Ook wordt er gebruik 
gemaakt van de eigen 
wil van het kind en zijn 
zij als het ware in control 
over het verloop van het 
spel. Ook dit is nieuw. De 
uitdaging aan dit concept 
is juist het uit handen 
geven van de controle. 

De trend All-inclusive is 
zichtbaar en voelbaar mee-
genomen in het concept om-
dat er met iedereen rekening 
wordt gehouden binnen dit 
concept. Ieder kind mag zelf 
kiezen wat voor dier hij of zij 
wil zijn en wordt niet in een 
hokje geplaats. Bij dit spel 
komt het kind er zelf achter 
wat zijn of haar kwaliteiten 
zijn en hier wordt ook naar 
geluisterd.  
De trend Future Protection 
is misschien nog wel zicht-
baarder te zien in dit concept 
omdat kinderen echt hand-
vaten mee worden gegeven 
waar ze wat aan hebben in 
de toekomst. Er wordt hen in 
dit spel vanaf jongs af aan al 
een boodschap meegegeven 
waar ze hun hele leven iets 
aan zullen hebben. 

De waarden van de jonge 
doelgroep zijn vooral ge-
richt op het willen leren en 
ontwikkelen. Deze doel-
groep is vaak heel enthou-
siast en wil veel doen en 
niet stilzitten. De doel-
groep wordt in dit concept 
constant uitgedaagd om 
dingen te ondernemen en 
(soms letterlijk) stappen te 
zetten.  
Ook is een belangrijke 
waarde voor de doelgroep 
veiligheid en rust.  
In dit spel zal de rust 
hoogstwaarschijnlijk 
bewaard blijven omdat 
niemand zich verveelt. Ie-
dereen heeft een bepaalde 
rol in dit spel en daarom 
zal niemand buiten de 
boot vallen. 

De Quality of Life oftewel 
de kwaliteit van leven van 
de doelgroep, wordt zowel 
direct als indirect verbe-
terd. Omdat de kinderen 
elkaar zullen moeten hel-
pen in het spel en zo leren 
wie waar goed in is en naar 
wie ze toe kunnen gaan 
voor hulp, leren ze dat 
iedereen anders is en ie-
dereen andere dingen goed 
kan. Dit zal op ten duur 
de sfeer in de klas verbe-
teren en kinderen zullen 
leren dat ze elkaar kunnen 
helpen in plaats van altijd 
hulp te vragen aan de 
leerkracht. Indirect wordt 
de kwaliteit van leven ver-
beterd omdat het spel de 
eerste stap is naar handva-
ten voor de toekomst waar 
ze op latere leeftijd zeker 
iets van zullen merken. 32 33



user

organization

ecosystem

society

Economy

ecologysociology

psychology

Value Framework Het value framework (Van Ouden, 2012) is een model die laat zien op welke manier er binnen het concept waarde wordt 
gecreeërd.  In dit model wordt onderscheid gemaakt tssen economische, psychologische, sociologische en ecologische 
waarde en dit wordt bekeken op maatschappelijke, ecologische, organisatorische en gebruikersniveau (den Ouden, 2018.)
Dit concept creeert vooral waarde op het psychologische en het sociologische gebied. 

Het psychologische domein 
User: De deelnemer van het concept wordt op psychologisch niveau beinvloed omdat hij of zij iets leert over zijn of haar 
kwaliteiten en zo zal hij of zij zichzelf beter leren kennen en zich hierdoor meer op zijn of haar gemak voelen. Ze zullen 
zo op den duur meer geluk ervaren. 
Organization: Het concept speelt in op de belangrijkste kernwaarden van de organisatie kostbaarheid, verrijking, jezelf 
zijn, ontdekkingsreis en lef. 
Ecosystem: Het is belangrijk dat alle partijen die betrokken zijn bij het concept dezelfde waarden delen. Het is dus 
belangrijk dat alle deelnemers zich gedragen naar de manier waarop we binnen dit ecosysteem met elkaar omgaan. 
Society: De wellbeing van de  deelnemers wordt verbeterd binnen dit concept omdat hen handvaten worden gegeven 
voor de toekomst. 

Het Sociologische domein 
User: Door het concept zal in het meest ideale geval de kloof tussen introverten en extraverten (vooral of latere leeftijd) 
verkleind blijken. Hierdoor zullen meer mensen het gevoel hebben dat ze erbij horen in plaats van dat ze altijd buiten de 
boot vallen. 
Organization: De organisatie neemt met dit concept verantwoordelijkheid voor haar medeleerlingen door hen handva-
ten te geven voor de toekomst. 
Ecosystem: Het is ontzettend belangrijk dat alle deelnemers beseffen dat zij een sterk individu zijn, maar nog steeds 
bijjdragen aan het grotere geheel. Dit betekent in dit geval dat de deelnemers blijven beseffen dat het spel samen wordt 
gespeeld, ook al draait het om de ontwikkeling en de kwaliteiten van ieder individu.  
Society: Door dit concept zal de school en wellicht de deelnemers het gevoel hebben dat ze iets voor anderen hebben 
kunnen betekenen en in het klein zal dit dus een betekenisvoller leven opleveren. 
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Quality of life model
Dit is het Quality of Life 
model van Felce & Perry 
(1995)

De kwaliteit van leven is al eerder kort behandeld bij de ILS focuspunten maar omdat er 
op zoveel verschillende gebieden kwaliteit van leven kan worden verbeterd wordt dit hier 
nog wat verder toegelicht door middel van het Quality of Life model van Felce & Perry 
(Felce & Perry, 1995) 

In de eerste plaats wordt de kwaliteit van leven verbeterd op het gebied van fysieke 
gezondheid. Dit is omdat de deelnemers van het concept veel moeten bewegen, spelen, 
rennen en klimmen. Dit is goed voor hun fysieke gezondheid. Zeker voor kinderen is het 
belangrijk om veel te bewegen en actief te zijn. 

In de tweede plaats wordt de kwaliteit van leven verbeterd op het gebied van sociale 
gezondheid. De kinderen leren elkaar in dit concept beter kennen door elkaars kwaliteiten 
te erkennen en te gebruiken. Dit zal wellicht ook sneller combinaties van vriendschappen 
creeeren die nog niet eerder waren bedacht. 

In de derde plaats levert het concept een bijdrage aan de ontwikkeling en de activiteit 
van de doelgroep. Want niet te vergeten is dat het concept ook intellectuele kennis bij 
de leerlingen bijbrengt. Vooral het aspect More possibilities beceause of comfort and 
acceptance is een mooi voorbeeld van hoe de kwaliteit van leven wordt verbeterd met dit 
concept. Omdat de leerlingen zich, door het leren kennen van elkaars kwaliteiten en het 
leren vragen om hulp, meer gewaardeerd en op hun gemak voelen, zullen ze meer kansen 
voor zichzelf creeeren om te leren en te ontwikkelen. 

En dan de emotionele gezondheid, die met dit concept wordt verbeterd doordat de kinde-
ren door het erkennen van elkaars kwaliteiten meer respect en acceptatie zullen voelen 
naar elkaar. Bovendien bouwen ze veel zelfvertrouwen op omdat ze mogen laten zien wat 
zij kunnen en dat ze hier een ander mee kunnen helpen. Dit zorgt ook voor een gevoel 
van uniek zijn. 
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Conclusie 
Het doel van het onderzoek en het ontwikkelen van een concept aan de hand van dit onderzoek, is de kwaliteit van 
leven van de mentaliteitsgroep introverte basisschoolkinderen van 4 tot 6 jaar, verbeteren. Hierbij waren de grootste 
uitdagingen, zorgen dat de mentalieitsgroep zich op hun gemak voelt, hen bijbrengen dat ze uniek en zichzelf mogen 
zijn en hierdoor op den duur de kloof tussen introverten en extraverten te verkleinen. 

Uiteindelijk, na dieper het onderzoek in te zijn gedoken, is gebleken dat de mentaliteitsgroep deels aangepast moest 
worden omdat kinderen van zo’n jonge leeftijd vaak nog niet het label “introvert” krijgen. Dit is de reden dat het 
concept bedoeld is voor alle basisschoolkinderen van IXIEJE met de leeftijd 4 tot 6 jaar. Het concept zal echter op de 
langere termijn wel veel voordelen bieden aan hen die introvert zijn, wat nog steeds het grootste doel dient (het ver-
kleinen van de kloof tussen introverten en extraverten). 

Voor deze uitdaging is het concept Het grote dieren safarispel ontwikkeld. In het spel wordt elk kind een ander dier en 
elk dier heeft bepaalde kwaliteiten. Elk spel dat de kinderen moeten uitvoeren om bij het einddoel te komen is be-
doeld voor andere dieren. Door te kijken en luisteren naar anderen en elkaars kwaliteiten te erkennen leren de kinde-
ren dat iedereen anders, maar ook uniek is. Dit levert een gevoel van respect en saamhorigheid op. 

Omdat het een vrij laagdrempelig concept is waarbij vooral het psychologische en sociologische aspect heel belang-
rijk zijn, hoeft er minder uitgebreid dan normaal silgestaan te worden bij bijvoorbeeld materialisatie en het netwerk. 
De houding van de organisatie (de leerkrachten) en de communicatie van het concept naar zowel de ouders als de 
mentaliteitsgroep, zijn wel heel belangrijk voor de realisatie van dit concept. Met dit concept wordt geen geld ver-
diend omdat het concept is ontwikkeld voor een non profit organisatie. De totale inversteringskosten (eenmalige 
kosten om het concept te realiseren) komen uit op €1065,-. 

Ten slotte creeert het concept op veel verschillende gebieden waarden en draagt het op veel domeinen bij aan de 
kwaliteit van leven. Het belangrijkste waar het concept aan bijdraagt is het aspect 
More possibilities because of comfort and acceptence, het aspect uit het QoL model, wat goed samenvat wat het 
kerndoel van het concept is. 
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Voorwaarden en 
conceptbewaking

Advies
Om er voor te zorgen dat het concept de aangegeven waarden en de lading behoudt, zijn er een aantal 
voorwaarden en grenzen waar het concept aan moet blijven voldoen om het concept te bewaken.  

Ten eerste is het belangrijk dat de keuze voor de dieren die de kinderen representeren, aan de kinderen 
zelf blijft. Het is misschien verleidelijk om op basis van vooroordelen of kennis over een kind, dat kind 
te koppelen aan een bepaald dier om dit kind iets duidelijk te maken. Dit is echter niet de bedoeling. De 
bedoeling is juist dat het kind door het spelen van het spel hier zelf achter komt. Dit is essentieel voor de 
bedoeling van het concept. Het uiteindelijke doel is namelijk de kloof tussen introverten en extraverten te 
verkleinen en dit zal niet gebeuren wanneer de kinderen wederom in hokjes worden geplaatst. 

Ten tweede is het belangrijk dat de beleider van het spel zo min mogelijk ingrijpt om de kinderen “bij de 
les te houden”. Het is van groot belang dat de kinderen zelf kunnen ontdekken, spelen en leren. Binnen 
dit concept is het belangrijk dat er zoveel mogelijk vrij wordt gelaten en dat de kinderen zo min mogelijk 
restricties worden opgelegd om het proces van individuele- en groepsontwikkeling te bevorderen. 

Het advies dat de opdrachtgever gebruik moet maken van de vrijheid die het concept biedt aan de  
kinderen. Deze vrijheid stelt de kinderen in staat om hun eigen proces van ontwikkelen vorm te geven.  
Zo zullen de kinderen ook leren dat ze hun eigen proces doorlopen en dat dit ook goed is. Natuurlijk mag 
en moet zelfs worden aangesproken op onacceptabel gedrag en vooral als dit de onderdrukking of beledi-
ging van een kind betreft of de kwetsbaarheid van een kind beschadigd.  
Dit concept biedt de opdrachtgever een grote mogelijkheid om op een laagdrempelige manier, deze jonge 
doelgroep ontzettend veel draagvlak en handvaten te bieden voor hun eigen toekomst.  
Het is ook ontzettend belangrijk om te allen tijde de persoonlijke ontwikkeling en vrijheid van de kinderen 
op de eerste plaats te zetten. 
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Dankwoord
U bent aan het einde beland van dit conceptboek. Graag zou ik van deze mogelijkheid gebruikmaken om een aantal mensen te bedanken. Om te beginnen wil ik basisschool IXIEJE, en dan met name Rianne, 
ontzettend bedanken dat zij mij de kans heeft gegeven om dit project voor hen uit te voeren. Zonder een goede opdrachtgever had dit project niet kunnen slagen dus daar ben ik erg dankbaar voor.  
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Ik vond dit project een enorme uitdaging op zowel professioneel als persoonlijk gebied. ik ben regelmatig tegen mijzelf aangelopen en uitdagingen tegengekomen die ik niet had verwacht op mijn pad aan te 
treffen. Ik heb mijzelf tot het uiterste gedreven om een mooi en waardevol concept te ontwikkelen voor de kleintjes onder ons die nog vol in de bloei van hun leven zijn en het verdienen om nu al te worden 
uitgedaagd in het leven, zodat zij later goede handvaten hebben om verder te kunnen groeien.  
Dus wederdom, bedankt iedereen dat ik dit project heb kunnen realiseren en dit mooie concept heb mogen ontwikkelen. Ik heb er ontzettend veel van geleerd en ik ben er onwijs trots op! 
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