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Deugden
zitten in
je natuur
Mijn ogen moeten even wennen aan de zon als ik uit de vergaderzaal het hotelterras in Zeegse opstap. In een hoek zit Annelies Wiersma, heel ontspannen op
me te wachten. Annelies introduceerde ruim veertien jaar geleden het
Deugdenproject in Nederland en werkt er al geruime tijd zelf mee.

Ekaterina Levental
Van huis en haard
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in je n
Deugden zitten

Peter Faber
Ik kan ’t, Ik wil ’t,
Ik doe ’t. Nu!

Z

eegse is een prachtige locatie in het noorden van
Drenthe en de deugdencoach annex uitgever is
vanuit haar 'deugdenkantoor' in Groningen gekomen
om me uit te leggen wat haar motiveert om met het
Deugdenproject te werken. Annelies vertelt dat ze geen
innerlijke drang heeft, of heeft gehad, om er in Europa een
groot, commercieel succes van te maken. Ze is destijds
gegrepen door ‘de deugden’ en nog steeds is ze verrast
over het positieve effect dat stilstaan bij deugden teweeg
brengt, bij kinderen en volwassenen. ‘Enthousiasme’ - een
deugd die ze ook uitstraalt - is haar belangrijkste drijfveer,
'Deugden geven mij telkens positieve inspiratie, dat gun ik
anderen ook'.
Zelf kwam ze als ouder van een driejarige peuter met het
Deugdenproject in aanraking. Ze vroeg zich op dat moment
af hoe je een kind op een positieve, stimulerende manier
kon opvoeden. Haar zus woont in Nieuw-Zeeland en stuurde
haar Het grote deugdenboek voor ouders en kinderen, dat
toen alleen nog maar in het Engels beschikbaar was. Toen
Annelies met haar zoontje aandacht aan deugden ging
besteden, bleek dit te werken. Met behulp van de omschrijving in het boek, gingen ze aan de slag met geduld.

Doordat Annelies de deugd ging benoemen, in allerlei
dagelijkse situaties, zoals bij het aankleden (‘Ik heb nog wel
even geduld, terwijl jij je aankleedt, kan ik de was
ophangen’), het maken van een toren met blokken ('Poeh, jij
toont meer geduld om het nog eens te proberen als de
toren weer is omvalt dan ik!'), in de rij van de supermarkt
('Dit gaat ons wel even geduld kosten'), tijdens het koken
('We gaan bijna eten, heb je nog even geduld?').
Aangemoedigd door het positieve effect dat aandacht voor
slechts één deugd op hen allebei - moeder en kind - had,
pakten ze andere deugden op, zoals Behulpzaamheid en
Vriendelijkheid. De ene deugd leidde hen naar de andere.
Gesprekken over deugden en deugden bij elkaar benoemen
werd door Annelies en haar zoontje heel leuk gevonden,
‘Het was voor ons allebei leerzaam,’ vertelt Annelies
enthousiast. ‘Mijn zoon is nu 18, ik heb het idee dat
opvoeden met deugden hem een fijne basis heeft gegeven.’

Hoe leer je een driejarige een deugd aan?

Annelies glimlacht even bij de vraag. Het Deugdenproject
gaat er vanuit dat deugden niet worden aangeleerd maar
gestimuleerd. Je hebt de deugden al van nature in je. Het
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Geen trucje

ene kind is van nature meer bedreven in Assertiviteit, de
ander in Bedachtzaamheid. Van belang is dat je als
opvoeder, ouder, verzorger of leerkracht deugden in situaties
gaat herkennen en benoemen. De deugden die reeds
zichtbaar zijn worden daarbij erkend en de minder ontwikkelde deugden worden extra gestimuleerd. Met alle
gedrag laten kinderen en volwassenen bepaalde deugden
zien. Horen welke deugden je inzet maakt deugden sterker,
je wordt je bewuster van je gedrag en het stimuleert de
inzet van andere deugden. Aandacht schenken aan
deugden heeft een domino-effect.

Wat is het verschil met normen en waarden?

Normen en waarden worden bepaald door een groep, met
een gelijke achtergrond, zoals leeftijd, sekse, opleidingsniveau, cultuur of religie. Deugden zijn universeel. De wijze
waarop je deugden inzet is persoonlijk, en hangt af van de
situatie. Iedereen heeft ze vanaf de geboorte en hecht er
waarde aan. Belangrijk is het, dat je deugden benoemt op
het moment dat een kind of jijzelf ze laat zien. Als een kind
rustig heeft gewacht, kun je hem prijzen om zijn geduld. Dat
zegt zoveel meer dan 'Oh schatje, wat lief of wat knap van
je'. Op een ander moment, als een situatie om geduld
vraagt, kun je de eigenschap stimuleren, door te zeggen,
'Laten we ons geduld oefenen' in plaats van te zeggen 'Je
moet niet zo boos worden als het niet meteen lukt.’ Met
deugden kun je kinderen richting aangeven. Je helpt hen als
het ware om hun eigen deugden te leren kennen en deze in
zichzelf op te roepen als situaties daar om vragen.
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De deugdenmethode is echter geen trucje dat je even
leert, of een snel werkend medicijn, maar een andere
manier van communiceren en kijken naar kinderen. En jezelf.
Annelies vertelt over een school waar ze ooit werd
ingeschakeld als deugdencoach. Leerkrachten dachten
dat het iets was waarmee je in korte tijd het gedrag van
leerlingen kon verbeteren. De leerlingen in groep 7 zijn
brutaal, ze hebben te weinig respect voor ons kreeg ze
te horen, het is hoog tijd dat we ze deugden aanleren.
Dat werkte dus niet zo. Annelies legt uit dat het bij
Deugdenproject gaat om een levenshouding. ‘Het zijn geen
moraliserende lesjes, als je het op die manier ‘misbruikt’
dan haken kinderen ook gauw af.’ Het vraagt dus ook inzet
en gedragsverandering van de leraar of ouder. Haar eigen
boek heet niet voor niets: ‘Haal het beste uit je kind en
jezelf; opvoeden met deugden.’ Want hoe leer je een kind
‘respect’ aan, als je als leraar geen respect voelt voor leerlingen, of je neerbuigend opstelt naar ouders of collega's?
Deugden in kinderen helpen ontwikkelen vraagt van leraren
dat ze voorleven wat ze willen uitdragen. Dat ze het goede
voorbeeld geven. Het Deugdenproject is een houding: hoe
je in het leven staat, en hoe je met situaties omgaat. Zie je
een moeilijke situatie als een probleem, en ga je over
anderen klagen, of zie je in zo'n situatie een kans om zelf
een deugd te ontwikkelen? Dat het geen trucje bleek, maar
om zelfreflectie en openheid of eigen verantwoordelijkheid
vraagt, ook van de leraar, gaf een teleurstelling bij deze school.
Bij een andere school wordt er sinds enkele jaren met heel
veel enthousiasme met het Deugdenproject gewerkt. Daar
wordt niet gestreefd naar snel succes, maar is de methode
spelenderwijs geïntegreerd in het lesprogramma. Men werkt
er met ‘de deugd van de week’ en gebruikt er de deugdenkaartjes. De deugdenkaartjes met puntsgewijze omschrijvingen
van alle aspecten van de deugd, zijn een handig hulpmiddel
om deugden bespreekbaar te maken. Door het bespreken
van deugden, en er over na te denken hoe je ze toepast en
hoe ze je gedrag en contact met anderen beïnvloeden,
ontwikkelen kinderen steeds meer deugden en leren ze te
reflecteren op hun eigen gedrag. Op een gegeven moment
gaan de kinderen er zelf om vragen: ‘Juf, weet u al welke
deugd we volgende week doen?’

Het ontwikkeld zichzelf

Het Deugdenproject heeft geen marketingplan. Het verspreidt zich via het delen van enthousiaste ervaringen over
het diepgaande effect. Dankzij de deugdenaanpak wordt er
in de klas constructiever en prettiger met elkaar omgaan
waardoor er meer rust is en meer geleerd kan worden. De
cursussen richten zich op de ouders en leerkrachten, het
duurt een tijdje voordat die de 5 Strategieën van het
Deugdenproject - manieren om deugden tot leven te
brengen - gemakkelijk kunnen toepassen. ‘Ik vergelijk het
wel met het halen van een rijbewijs’ zegt Annelies. ‘Het
duurt minimaal een half jaar tot een jaar, voordat je het
zonder nadenken doet. Je moet het ook ervaren, om het
verschil met andere 'methodieken' te begrijpen.’
Bij Annelies groeide het toen ze besloot om de deugdenaanpak ook buiten haar eigen gezin te brengen. De
ingenieur biotechnologie en bedrijfskunde, gooide het roer
om. Ze volgde behalve de deugdencursussen een opleiding

tot communicatietrainer. Zocht een uitgever voor de
Nederlandse vertaling van Het grote deugdenboek voor
ouders en kinderen en richtte Stichting Deugdenproject
Nederland op. Ze schreef na enkele jaren haar eigen boek
en werd tenslotte zelf uitgever van diverse deugdenmaterialen.
Zonder marketingplan, puur vanuit enthousiasme, creativiteit
en ondernemingszin. En idealisme. ‘Ja, dat speelt ook mee,’
beaamt Annelies. ‘Want het zou mooi zijn, als alle kinderen
met deugden kunnen opgroeien. Het geeft hen zelfvertrouwen
en veerkracht. Ik zie ook dat leerkrachten weer meer plezier
in hun vak krijgen, iedereen komt beter tot zijn recht en er
ontstaat meer verbinding.’
Tegenwoordig besteedt Annelies de meeste tijd aan haar
uitgeverij ACT on Virtues, waarmee ze allerlei producten
zoals de deugdenkaartjes het leven laat zien en iedere week
‘de deugd van de week’ deelt via haar nieuwsbrief en
sociale media. Ze vindt het heerlijk om aan mooie publicaties
te werken. Daarnaast geeft ze nu en dan trainingen aan
ouders en verzorgt ze workshops op scholen. PABO’s
trainen laat ze graag aan anderen over. ‘Het zou mooi zijn
als docenten die positieve resultaten boeken met het
Deugdenproject, er gastcolleges zouden kunnen geven.
Ervaringsverhalen uit de praktijk zijn voor studenten veel
overtuigender.’

Het in meer dan 100 landen actieve
Virtues ProjectTM werd in 1991 in
opgericht door het Canadese echtpaar
Dan Popov en Linda Kavelin - Popov,
samen met Linda’s broer John Kavelin.
Ze zagen in de VS dat door gebrek aan
eigenwaarde en zingeving, veel jongeren
(en volwassenen) als het ware ‘afgleden’,
en zich verloren in drank, drugs, seks en
criminaliteit. Hun antwoord was de
ontwikkeling van een programma dat het
beste in de mensen naar boven zou
halen: de deugden. John introduceerde
het in Japan. Het programma is een
opvoedconcept rondom 52 deugden
zoals Eerlijkheid, Respect en
Vergevingsgezindheid. Het wordt tegenwoordig behalve door gezinnen en op
scholen, ook gebruikt in organisaties en
voor persoonlijke ontwikkeling. Ook de
Popov’s hebben er geen groots commercieel project van gemaakt zoals je wel ziet
bij een managementgoeroe als Covey.
Het deugdenproject kreeg internationale
erkenning en waardering. Het werd in
1994 door de Verenigde Naties geprezen
als het op dat moment meest effectieve
opvoedprogramma voor alle culturen,
was in de Oprah Winfrey show en kreeg
een aanbeveling van de Dalai Lama.
In Nederland bedacht men nieuwe
toepassingen, zoals Deugdenyoga en
Afvallen met deugden.

deugden

‘Het zou mooi zijn, als
alle kinderen met deugden
kunnen opgroeien’
‘Het Deugdenproject is al ruim 25 jaar oud, is het nog van
deze tijd? En bestaat er zoiets als een deugdenschool’ wil
ik nog weten als de middag inmiddels op het einde aan het
lopen is. Annelies vindt dat het juist van deze tijd is, waarin
ook in Nederland, kinderen meer dan ooit, zich staande
moeten houden in een meer gecompliceerde en diverse
samenleving, met minder houvast, meer onzekerheid. ‘De
ideale school besteedt naast rekenen en taal en taal aandacht aan deugden waar je op kunt terugvallen in moeilijke
situaties, tijdens je studie, in je relatie, op je werk, bij ziekte,
enzovoort… Levenskunstlessen, zou je het kunnen noemen.
Deze tijd heeft krachtige mensen nodig, die met tegenslag
kunnen omgaan en bereid zijn zich maatschappelijk in te zetten.
Annelies heeft samen met diverse deugdencoaches verschillende materialen beschikbaar gesteld om met deugden
te werken. Een groeiende groep ouders en leraren werkt
hiermee en is enthousiast over de resultaten. Hoewel het
geen ‘trucje’ is, blijkt gedragsverandering in een klas vaak al
binnen enkele weken duidelijk merkbaar. Al werkende
ontstaan in samenwerking met haar uitgeverij ACT on
Virtues nog steeds nieuwe inzichten en materialen. Het is
voor Annelies dan ook geen vastliggend concept, geen
vastomlijnd leerplan, maar een duurzame, andere manier
van denken en omgaan met kinderen. Zonder twijfel
positief. Zo komt Annelies ook op me over in het gesprek:
een positief ingestelde vrouw. Klaar om in iedere situatie en
in ieder mens een mooie deugd te ontdekken.
Als we afscheid nemen en Annelies vertrekt, blijf ik nog
even achter en denk aan het verhaal van Michelangelo die
bij het brok marmer dat hij aan het bewerken was uitlegde
dat het beeld er al inzit Het besef dat kinderen alle deugden
al in zich hebben, en dat het de kunst is om een kind te
helpen die te ontwikkelen, geeft een heel nieuwe dimensie
aan opvoeding en onderwijs.
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