
 

 

 

Zo ziet uw klas eruit na vijf lessen .. een klas: 

Waar het betrekken van een buitenstaander normaal is  

Waar het troosten van elkaar voor zichzelf spreekt  

Waar een kind met zelfvertrouwen zijn of haar eigen gevoelens kan uiten  

En dat actief bijdraagt aan hechte, sociale binding in de Nederlandse 

samenleving 

 

 

Er zit een held in iederéén! Deze innerlijke kracht kost moeite om te bevrijden; 

heldhaftigheid vereist oefening en training. Je hoeft niet te wachten op de juiste 

situatie voor een grote, heroïsche daad. Je kunt dagelijks kleine heldendaden 

verrichten. Vraag je elke dag af: “hoe kan ik iemand speciaal laten voelen?” Door 

oogcontact maken, een knipoog of een glimlach, een compliment geven, de deur 

openhouden voor een ander, vragen of een ander hulp nodig heeft, iemand troosten 

en opkomen voor een klasgenoot. Dagelijks oefenen met kleine heldendaden is de 

juiste voorbereiding voor heldengedrag in meer uitdagende situaties als deze zich 

voordoen, zoals het redden van een leven als iemand door het ijs zakt. Vanuit de 

overtuiging dat iedereen het in zich heeft om een held te zijn als de situatie daar om 

vraagt, wil Hero Town NL door middel van trainingen, evenementen en heel veel 

oefenen iedereen de mogelijkheid geven om de held in zichzelf te ontplooien.  

 

Het doel 
Het Nieuwe Helden project van de stichting Hero Town NL is de training die kinderen 

bewust maakt over de invloed van de sociale omgeving. Daarnaast leren de kinderen 

in uitdagende situaties heldhaftig reageren, met de mogelijke persoonlijke risico’s die 

het met zich meebrengt. Hero Town NL streeft ernaar mensen bewust te maken van 

hun capaciteit om de wereld positief te stimuleren door kleine en grote heldendaden! 

Op deze manier worden kinderen actief betrokken bij hun omgeving en kunnen zij de 

basis vormen van een positieve en betrokken maatschappij. 

 

Toegevoegde waarde voor uw school 
Het Nieuwe Helden project wordt geheel kosteloos aangeboden dankzij de steun van 

het Madurodam Kinderfonds. Wereldburgerschap is het mooie kader van de Nieuwe 

Helden training, het helpt het kind hun plaats in de wereld te bepalen. Tijdens de 

lessen wordt er aandacht besteed aan thema’s zoals identiteit, vrede, conflict, geluk 

en betrokkenheid. Onze kinderen zijn namelijk de wereldburgers van morgen en 

daarin is het zeer belangrijk dat zij zich samen kunnen inzetten voor een betere wereld. 
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Maar het Nieuwe Helden project is natuurlijk veel meer dan alleen een 

burgerschapsles! Het proces leidt tot meer sociale weerbaarheid, meer 

inlevingsvermogen en meer zelfinzicht bij de kinderen. Kinderen worden met 

zelfvertrouwen en het gevoel van zelfwaardering vaardig in het oplossen van 

problematiek zoals pesten, misstanden in de klas en de uitsluiting van buitenstaanders. 

Het project biedt klassen – zowel docent als leerling – de kans om individueel te 

groeien en samen bewust een betrokken gemeenschap te vormen. 

 

De werkwijze 
De methode is berust op wetenschappelijke kennis inclusief een effectiviteitsmeting 

en zorgt voor een langdurig effect door de duurzame verandering, zodat de nieuwe 

held in verschillende situaties het verschil kan maken. Hierdoor verandert niet alleen 

het mens, maar ook diens omgeving. Bovendien is Hero Town NL onderdeel van de 

wereldwijde Hero Movement. Deze samenwerking op internationaal niveau zorgt voor 

positieve verandering binnen Nederland, en buiten deze grenzen! 

 

Het lesprogramma 

In het schoolprogramma leren kinderen en hun docenten ten eerste wat het 

“omstander effect” is en hoe deze situationele invloed te doorbreken is. De kinderen 

werken in de tweede les aan een “groei-mindset”, zodat ze ontdekken dat ze met 

oefening en moeite iets kunnen leren wat ze eerst nog niet konden of durfden. Tijdens 

de derde les wordt mindfulness gebruikt om de kinderen meer grip te geven op wat 

er binnen zichzelf afspeelt. In de laatste twee lessen leren de kinderen met sociale 

zelfverdediging en de praktische les Eerste Held Bij Ongevallen (EHBO) vertrouwen op 

dat ze daadwerkelijk kunnen ingrijpen als dat nodig is. De lessen laten de leerlingen 

ervaren hoe de situatie, de sociale omgeving en hun eigen mindset doorwerken in 

hun gedrag. De Nieuwe Helden ontdekken zodoende hoe ze op een constructieve 

manier kunnen reageren op verschillende invloeden. 

 

De doelgroep 
Het Nieuwe Helden project is ontwikkeld voor kinderen van tien tot twaalf jaar oud. 

Het project bestaat uit 5 lessen voor het basisonderwijs, inclusief een voor- en na 

training voor docenten zodat de geleerde kennis behouden blijft. 

 

Nieuwe Helden op uw school 
Door contact op te nemen met nieuwehelden@herotown.nl kunt u zich aanmelden 

voor een vrijblijvend gesprek over hoe het project vorm kan worden gegeven op uw 

school. Wij zien uw reactie graag tegemoet! 

Alledaagse held zijn, begin klein! 
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Les 1: Heldhaftigheid en omstandereffect 
In deze les gaan de leerlingen bezig met het betekenis geven aan het woord held. In 

deze eerste les krijgen de kinderen de kennis over het omstander effect en leren de 

kinderen meer over groepsprocessen. Na de theoretische kennis volgt de praktijk 

waarin de leerlingen leren situationele invloeden tegen te gaan en op die manier zelf 

een nieuwe held te worden. De scholieren merken hoe ze zich los kunnen maken van 

hun natuurlijke neiging tot passief gedrag en leren hoe ze kunnen overgaan tot actie. 

 

Les 2: Groei-mindset 
In les 2 wordt er aandacht besteed aan het geloof dat kennis en sociale 

vaardigheden geen vaststaande eigenschappen zijn. Vaststaande zelfbeelden zoals 

“ik ben slecht in wiskunde” en "ik ben niet goed in vrienden maken” worden omgezet 

naar een groei-mindset zoals “als het de eerste keer niet lukt, kan ik het later nog een 

keer proberen”. De kinderen worden gestimuleerd te leren, uitdagingen aan te gaan, 

dingen doen of proberen, zelfs zonder de zekerheid of het gaat lukken. De focus ligt 

op het proces; de vooruitgang door hard werken en oefenen. 

 

Les 3: Mindfulness 
In deze les gaan de leerlingen verder met de groeimindset uit les 2 door middel van 

mindfulness. Uit onderzoek onder scholieren in Michigan blijkt dat mindfulness-training 

een positief effect heeft op concentratie en schoolprestaties. Ook pestgedrag en 

spijbelen komt na mindfulnesstraining minder vaak voor. Met slechts 10 minuten 

concentratieoefening aan het begin van de dag werd al een sterk effect gezien. 

Daarnaast helpt mindfulness bij het herkennen van eigen emoties en drijfveren. Door 

verschillende aandachtsoefeningen ontwikkelen de kinderen meer zelfbewustzijn, 

een betere focus, een hogere concentratie, en ervaren daarnaast minder stress. 

Bovendien draagt het bij aan de groei van empathie en het begrip voor anderen. 

Door naar hun eigen lichaam te luisteren ontstaat de verdere vorming van nieuwe 

helden. Daarom worden er in les 3 van het programma mindfulnesstrainingen aan de 

scholieren gegeven.  
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Les 4: Sociale zelfverdediging 
De afgelopen Mindfulness-les heeft de kinderen geleerd met een positieve focus 

anderen en zichzelf te benaderen. Deze bewuste positiviteit komt nog beter tot zijn 

recht wanneer de kinderen zelf sociaal weerbaar zijn. In deze les gaan de leerlingen 

werken aan hun eigen sociale zelfverdediging en digitale weerbaarheid. Dit houdt in 

dat ze zichzelf kunnen verdedigen als ze onder sociale druk staan. Wat doe je 

bijvoorbeeld als je wordt vastgehouden of als je klasgenoot in een gevecht beland? 

Kinderen leren de sociale omgeving in te zetten om dit soort situaties tot een goed 

einde te brengen. De leerlingen leren onbevreesd en positief de wereld te bekijken, 

stevig in hun schoenen te staan en lekker in hun vel te zitten. Dit zorgt voor meer 

weerbaarheid tegen negativiteit. 

 

Les 5: EHBO (Eerste Held bij Ongelukken) 
Bij het ingrijpen in een noodsituatie is het belangrijk dat je jouw eigen veiligheid niet in 

gevaar brengt. Tijdens les 5 wordt er geleerd hoe een kind in een noodsituatie kan 

helpen, zonder dat het kind zelf, het slachtoffer en andere omstanders in gevaar 

komen. Daarbij hoort ook het mobiliseren van omstanders of het halen van hulp als 

het kind de situatie niet alleen kan oplossen. In deze laatste les worden de 

voorgaande lessen samengebracht: alles wat de kinderen als individu hebben 

geleerd kunnen ze nu gaan toepassen bij het helpen van een ander. Het is de 

afsluitende les waarin alle geleerde kennis wordt herhaald. 

 

Docententrainingen 
Het Nieuwe Helden Traject bevat bovendien korte twee lessen voor de leraren en de 

directie van de school. De docent raakt inhoudelijk bekend met de stof van de 

training en leert dit over te dragen aan de leerlingen. Aan het einde van het traject 

volgt één afsluitende les, zodat docenten de ervaringen uit de lessen kunnen 

voortzetten bij de ontwikkeling van de leerlingen. Hero Town NL wil er op deze manier 

voor zorgen dat de lessen bij de leerlingen geborgd worden door hun docenten. 

Tevens wordt elke school de mogelijkheid geboden om onder begeleiding van 

experts te werken aan het optimaliseren van de omgevingsfactoren van de school.  

  

 

 

 

 

 

 

  
 


