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Just Breathe !

“ Leren pauzeren en……….. 
bewust reageren”
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3 minuten  ademruimte 
STAP 1 : Nu?
Mop wat je op dit moment ervaart in je:
• Gedachten
• Lichaam
• Emoties
• Gedrag: wat is automatische neiging?
Observeer, accepteer/erken wat nu is.

Stap 2 : Adem
Volg het proces van de adem.  
Volg de beweging van de adem. 
Waar voel je de adem? 
Zie de adem als anker om steeds naar terug te keren. 
Wat vertelt de adem je?

Stap 3: Lichaam
Breid je aandacht uit naar je lichaam als geheel.
Voel je hele lichaam.
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Je aandacht kan afdwalen. Als je afdwaalt breng je je aandacht vriendelijk 
terug. Complimenteer jezelf na de oefening. 
Kies bewust hoe je na deze oefening verder gaat.
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Mindless Mindful

Gesloten 
Automatische piloot
Verleden ..Toekomst
Gewoonte reactie

Monkey mind
Doen

Vechten, vluchten, 
bevriezen
Oordelen
Bepleiten

Druk, Druk 

Open
Bewust 

Hier en Nu 
Bewuste reactie

Open mind
Zijn

Realiteit zien zoals het 
is

Acceptatie/erkennen
Onderzoeken
Veerkrachtig

© well-bee 2018In werk

© well-bee.nl



Moment 
van 

aandacht

Body

Automatische 
reactie

Bewuste 
reactie

K
e
u
z
e

Driehoek van aandacht

Emoties Fysiek

Gedachten

Bewust van moment tot moment
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Zonder oordeel met open mind
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Wat is mindfulness?

Bewust Zijn
Observeren

Bewust handelen
Rust & reflectie
Logisch denken

Nieuwe info
Creatief

Langzame werking

Onbewust Doen
Reageren

Automatische 
piloot

Geprogrammeerd
Oude info
Ervaring

Snelle werking

Leren Pauzeren …..
en Bewust Reageren

Neocortex Limbisch system
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Stress opbouw  + Mindful Based Stress Reduction

Stress

tijd
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Mindfulness and the brain



Stimulus

Stimulus Respons

Respons

Keuze moment, moment van opmerkzaamheid (mindfulness)

“ Between stimulus and response there is a space.
In that space is our power to choose our response. 
In our response lies our growth and our freedom ”

Victor Frankl
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Momenten van aandacht
inbouwen voor de klas
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”Childeren learn more from what you are 
rather then what you teach”

Fases van toepassing Mindfulness :

1.Zelf mindfulness beoefenen
2.Een aandachts-oefening doen in de klas
3.Zelf een mindfulness oefening begeleiden
4.Zelf mindfulness geven in de klas
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Houdingskwaliteiten gebruiken bij lesgeven 

1. Niet oordelen
2. Geduld
3. Frisse blik
4. Vertrouwen
5. Niet streven
6. Aanvaarding/acceptatie
7. Loslaten
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”Mindful voor de klas”

Ø Stap uit je automatische piloot en kies waar je  je aandacht op wil richten.
Ø Start met een frisse blik
Ø Vertraag om te kunnen versnellen
Ø Bouw aandachtsmomenten in gedurende de dag met en zonder leerlingen
Ø Volg 3x de adembeweging tussen twee handelingen of op vaste momenten
Ø Neem een mindfulle pauzes
Ø Doe 1 ding tegelijk
Ø Luister met volledige aandacht
Ø Zorg voor balans tussen doen (actie en druk) en  zijn (flow, reflectie, rust)
Ø Sta stil bij geniet en kleine succes momenten, vertraag en land in het 

moment
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” Mindful met leerlingen”

Mindfulness gaat over aandacht, je gedachten opmerken,  wat je lichaam , wat 
je hoort, alles wat je hier en nu opmerkt. 
Oefeningen met leerlingen:
Ø Luisteren naar muziek
Ø Mindful eten van van iets lekkers (met alle zintuigen)
Ø Met aandacht de adem volgen in je buik. Als een ballon die vol loopt en leeg 

loopt. 
Ø Teken de adem 2 minuten. Omhoog als inademt en omlaag als je uitademt
Ø Aandachtig kijken, werken, observeren. Hoe lang kun je de aandacht erbij 

houden
Ø Een moment van stilte, 1 minuut, wat merk je dan?
Ø Sluit je ogen en check je weerbericht
Ø In gedachte een positieve wens naar jezelf of de ander sturen
Ø Verwijzen wie het ook doen: sporters, bekende artiesten, in het leger, bij de 

brandweer, etc.
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“Bedankt voor je aandacht”

www.well-bee.nl
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