Interview met Stan over zijn vrijwilligerswerk in de brede school SPW
Hoe kwam je bij de brede school terecht?
Via mijn moeder, zij leerde Aisling kennen tijdens een voorleesmoment in de bib in Hoeilaart en
nadat ze te weten kwam waar de brede school zoal mee bezig is, dacht ze direct aan mij. Ik ben
namelijk op zoek naar wat ik zou kunnen doen nu dat ik mijn studies in de filosofie heb afgewerkt.
Hoe lang werkte je als vrijwilliger bij de Brede School SPW?
Van eind januari tot eind mei, vier maanden dus.
Wat heb je zoal gedaan tijdens je vrijwilligerswerk?
Ik heb me eerst verdiept in de filosofie van brede school en het luik kritisch denken, wat mij
natuurlijk het meest interesseert. En dan ben ik workshops rond kritisch denken gaan voorbereiden
voor kinderen en tieners maar eerst heb ik enkele interessante mensen en organisaties leren kennen
zoals Eef Cornelissen van Filozoo en Jan Knops, oprichter van Initia. Ik heb veel van hen geleerd.
Uiteindelijk heb ik voor twee lagere scholen, één secundaire school en in het kader van SNeL een
atelier begeleid over kritisch denken.
Daarnaast heb ik een handleiding over gamen geschreven. Ik ben zelf een gamer en ik wil graag het
stigma rond gamen doorbreken. Gamen is een populaire hobby en sport bij veel kinderen en
volwassenen waarbij je verschillende competenties leert zoals strategisch en probleemoplossend
denken en handelen, samenspel en duidelijke communicatie, creativiteit en dan heb ik nog niet over
alle educatieve spellen die tegenwoordig in bedrijven en ook in het onderwijs gebruikt worden. Mijn
hoop is om de angst voor gamen te doorbreken en te laten zien dat het een interessant instrument
kan zijn om kinderen een bepaalde theorie, kennis en vaardigheid aan te leren zonder dat leerlingen
het gevoel hebben dat ze “moeten leren”. Door spelen en leren te combineren, verhoog je de
leermotivatie van leerlingen, vooral leerlingen die anders snel afdwalen in hun gedachten.
Heeft het vrijwilligerswerk jou geholpen met je zoektocht?
Eigenlijk wel, ik ben van plan om een leraarsopleiding te starten. Vooral die laatste workshop in het
secundair onderwijs heeft die idee aangewakkerd. Ik zou liefst voor een internationale school werken
omdat mijn Engels veel beter is dan mijn Nederlands en omdat ik zelf een internationale achtergrond
heb.
Bedankt voor je bijdrage aan de brede leer-, leef- en speelomgeving Stan! We zien je graag terug.

