Vragenlijst voor het meten van persoonlijke groei
1. Hebben de volgende veranderingen plaatsgevonden in het kader van het onderwijs of na de voltooiing
ervan op persoonlijk vlak? (Duid het juiste vak aan met X: 1- Volledig oneens, 2- Oneens, 3- Onbeslist,
4- Mee eens, 5- Volledig mee eens). U kan ook uw eigen bevindingen in de onderstaande vakken
toevoegen en deze op dezelfde manier evalueren.

VOLLEDIG ONEENS
ONEENS

Volledig
oneens (%)

Oneens
(%)

Onbeslist Mee
(%)
eens
(%)

Helemaal
mee eens
(%)

ONBESLIST
MEE EENS
HELEMAAL MEE EENS

1

2

3

4
77,78

5
11,11

11,11

77,78

11,11

77,78

11,11

11,11

Wijzigingen in perceptie en
conceptie van iemands
levensverhaal en de ontdekking van
iemands eigen krachtbronnen.

Dieper en complexer bewustzijn
dat mij voor verschillende aspecten
van het leven een voordeel biedt.
11,11

Zelfbewustzijn

11,11

66,67

22,22

33,33

55,56

11,11

44,45

33,33

11,11

33,33

55,56

11,11

33,33

44,45

22,22

Bewust van uw lichaam

Gevoeligheid in uw relaties met
anderen
11,11

Gevoeligheid voor natuur en
omgeving

Nieuwe perspectieven opmerken
voor het oplossen en herkennen van
levensverhalen

Diepere erkenning van (eigen)
verantwoordelijkheid

75

25

22,22

55,56

22,22

33,33

55,56

11,11

22,22

44,45

22,22

Focus op “hier en nu”

Positieve evaluatie van de directe
ervaring

Gemakkelijker en beter herstel van
psychologisch evenwicht en
innerlijke kalmte
11,11

Het vertrouwen versterken dat
dingen in het leven met een bepaald
doel gebeuren, dat er geen
toevalligheden zijn, dat niets
onmogelijk is

11,11

66,67

22,22

88,89

11,11

66,67

22,22

55,56

44,44

Succesvoller oplossen van
conflicten en moeilijke situaties op
persoonlijk niveau

Positieve oriëntatie bij het vormen
van het zelfbeeld
11,11

Betere aanvaarding van jezelf

Iemands persoonlijkheidsgrenzen
herkennen en accepteren
33,33

Minder defensieve acties

66,67

2. Hebben de volgende veranderingen op professioneel vlak plaatsgevonden in het kader
van het onderwijs of na de voltooiing ervan? (Duid het juiste vak aan met X: 1- Volledig
oneens, 2- Oneens, 3- Onbeslist, 4- Mee eens, 5- Volledig mee eens). U kan ook uw eigen
bevindingen in de onderstaande vakken toevoegen en deze op dezelfde manier evalueren.
VOLLEDIG ONEENS
ONEENS

Volledig
oneens (%)

Oneens
(%)

ONBESLIST

Onbeslist Mee
(%)
eens
(%)

Helemal
mee eens
(%)

MEE EENS
HELEMAAL MEE EENS

1

2

3

4

5

33,33

55,56

11,11

33,33

44,45

22,22

11,11

66,67

22,22

22,22

66,67

11,11

Kalm en ontspannen

Meer holistisch beeld van de
mensen

Meer holistisch beeld van de
opvoeding

Beter inzicht in situaties

33,33

44,45

22,22

55,56

11,11

11,1

44,45

44,45

11,11

55,56

33,33

22,22

44,45

11,11

Meer motivatie
33,33

Minder angst

Meer creativiteit en vertrouwen in
eigen werk

Intuïtie en emoties betrekken bij de
besluitvorming
22,22

Nieuwe werk- en onderzoeksgebieden ontdekken

11,11

77,78

11,11

77,78

22,22

44,45

33,33

22,22

66,67

11,11

22,22

44,45

44,45

11,1

Betere communicatie en
samenwerking met collega’s

Een gezonde balans tussen werk en
privé vast leggen

Een gezonde afstand houden tot
werk en collega´s

Succesvoller oplossen van
conflicten en moeilijke situaties op
professioneel niveau

Verhoogde gevoeligheid en
empathie in relaties met collega’s

11,11

33,33

44,45

11,11

44,45

33,33

22,22

11,11

55,56

22,22

Gemakkelijker identificeren van
persoonlijke crisis van individuen
en het verwerven van gepastere
vormen van reactie hierop

Betere respons in moeilijke
situaties
11,11

Ik ervaar professionele uitdagingen
niet als een bedreiging, maar als
een opportuniteit

Op basis van de gesloten-beëindigde vragenlijst zoals in de hierboven staande tabel hernomen,
zijn we tot belangrijke bevindingen gekomen met betrekking tot de positieve impact van
onderwijs. Van de zuiver positief geëvalueerde beweringen (mee eens/helemaal mee eens) zijn
er vier die er uit springen. Op ervaring gebaseerd onderwijs heeft een sterk effect op de focus
op het “hier en nu” van de deelnemers (mee eens: 75%, helemaal mee eens: 25%). Dit heeft
ook in grote mate bijgedragen tot een positieve houding bij het vormen van het zelfbeeld (mee
eens: 88.89%, helemaal mee eens: 11.11%). Zelfbeeld of zelfrespect zijn sterk verbonden met
het herkennen en aanvaarden van persoonlijkheidsgrenzen, wat trouwens ook de derde
uitsluitend positief geëvalueeerde bewering is.(mee eens: 55.56%, helemaal mee eens:
44.44%). Onderwijs helpt ook om een gezonde balans tussen werk en privé vast te leggen (mee
eens: 77.78%, helemaal mee eens: 22.22%). Het is interessant om vast te stellen dat 66.67%
van de deelnemers niet beslist heeft (onbeslist) in hoeverre onderwijs invloed heeft op het
succesvol oplossen van conflicten en conflictsituaties op het werk. Daarbij valt ook op, dat de
enige sterk negatieve evaluatie (Helemaal oneens) betrekking heeft op wijzigingen in perceptie
en conceptie van iemands levensverhaal en de ontdekking van de eigen krachtbronnen.
(11.11%). Zo heeft onderwijs evenmin een angstremmend effect bij 33, 33% van de deelnemers
(niet mee eens). Toch is het interessant dat er geen enkele negatieve reactie was wanneer er

gepeild werd naar de kalmerende en relaxerende impact van onderwijs, aangezien 33.33% van
de deelnemers onbeslist bleef.

3. Waren er belangrijke veranderingen in uw persoonlijke leven tijdens uw opleiding of
bij de voltooiing ervan? Kan u deze wijzigingen opsommen?
Het hielp me met een beter inzicht in mijn leven te kijken. Er vinden dus belangrijke
veranderingen plaats in mijn persoonlijke leven. Ik kon enige betekenis in mijn gedrag
vinden, omdat het verband hield met mijn verleden en wortels.
Ik realiseerde me dat de relatie met mijn zus en broer belangrijker was dan ik dacht;
partnerschappen zijn ook versterkt.
Meer bewustzijn van mijn lichaam. Het was echt goed om meer aandacht voor het lichaam te
hebben. Het idee om holistisch te werken is heel goed om mee te nemen in onze praktijken.
Communiceer meer over mijn (moeilijke) gevoelens. Het was verfrissend om creatievere
manieren te proberen om in contact te komen met mijn eigen gevoelens en deze een naam te
geven, omdat ik dit een goede manier vond om mezelf uit te drukken. Ik dacht altijd dat mijn
tekeningen, schilderijen of werken met klei niet mooi genoeg waren, maar nu schrijf ik mijn
sprookje, omdat ik er zeer goede feedback over kreeg, dus als ik thuis kom, zal ik een
tekening maken. Het is misschien ook een goed idee om dit in mijn werk te gebruiken om het
voor kinderen gemakkelijker te maken om over moeilijke dingen te praten. Tekenen of
schilderen (iets met mijn handen doen) is goed voor mij, omdat dit is hoe ik uit mijn hoofd
kan komen.
Er waren geen grote verschillen, maar ik kan getuigen van de toenemende openheid.
De focus op het leven hier en nu heeft de mentale (mentale) balans verbeterd. Er werd ook
besloten om mijn leven in de nabije toekomst te stabiliseren.
Het besef dat mijn leven niet perfect is en, als ik iets wil veranderen, moet ik stoppen mezelf
te belasten met wat anderen zullen zeggen en doen wat ik denk dat goed is.
Ja die waren er. Ik maakte het uit met mijn oude vriend, ik stopte met het eten van vlees en
besloot om onafhankelijker te worden in huisvesting (accommodatie).
Nee
Nee
4. Waren er belangrijke veranderingen in uw beroepsleven tijdens uw opleiding of bij
de voltooiing ervan? Kan u deze wijzigingen opsommen?

Onderwijs heeft me geholpen jongeren te benaderen met een andere en meer holistische kijk
op hun persoonlijkheid / gedrag. Het creëerde en hielp de situatie beter te begrijpen.
Ja. Onderwijs was een goede hulp te onderscheiden wat voor mij echt belangrijk is in het
leven en ik kan mezelf zo beperken.
Ik neem het idee mee om steeds holistischer met kinderen op hun persoonlijke niveau samen
te werken. Geef ze misschien wat yogahoudingen of werk aan verbeelding (meditatie) en
tekenen / schilderen ...
Aanvankelijk konden geen grote veranderingen worden gedetecteerd. Met de ontwikkeling
van het programma zelf en de volgende module werden steeds meer voordelen waargenomen
op persoonlijk en professioneel niveau.
Ik ben niet bang voor nieuwe uitdagingen, ik behandel alles als een post-ontwikkeling, ik doe
wat me plezier geeft, ik werk 100% professioneel.
Ik voel me een gewaardeerde werknemer en heb de mogelijkheid om me te ontwikkelen door
deelname aan verschillende trainingen, wat zich vertaalt in inkomsten. Met het oog op
vergroot zelfvertrouwen, ben ik niet bang voor uitdagingen op het werk, omdat er door
opleiding een grotere openheid voor uitdagingen is ontstaan.
Nee, ik herinner me geen significante wijzigingen ...
Nee.
Ja, meer zelfvertrouwen op het werk en een grotere gevoeligheid voor anderen.
5. Gelieve te evalueren in hoeverre u een positieve verandering waarneemt in de
bevrediging die uw persoonlijk leven u biedt na uw opleiding?
1-zeer weinig, 2-weinig, 3-neutraal, 4-veel, 5-zeer veel

1. ZEER WEINIG
11% 11%
11%

2. WEINIG
3.NEUTRAAL
4 . VEEL

67%

5. ZEER VEEL

6. Gelieve te evalueren in hoeverre u een positieve verandering waarneemt in de
bevrediging die uw beroepsleven u biedt na uw opleiding?
1-zeer weinig, 2-weinig, 3-neutraal, 4-veel, 5-zeer veel

11%

22%

1. ZEER WEINIG

2. WEINIG
33%
34%

3.NEUTRAAL
4 . VEEL
5. ZEER VEEL

7.

Welk onderwerp was cruciaal voor uw persoonlijke groei? (Sorteer op relevantie.
Markeer belangrijke zaken in de beschrijving.)
a.
b.
c.
d.
e.

Integratie van mijn persoonlijkheid-boom (3. Vaakst vermeld en geëvalueerd)
Boodschappen van mijn ouders-mijn rugzak (2. Vaakst vermeld en geëvalueerd)
Dit ben ik - modelleren (5. Vaakst vermeld en geëvalueerd)
Permanente en tijdelijke relaties-Sociogram (4. Vaakst vermeld en geëvalueerd)
Visies, doelstellingen en communicatie-op zoek naar de toekomst (1. Vaakst
vermeld en geëvalueerd

8. Welke van de volgende werkwijzen hebben uw persoonlijke groei bijzonder
beïnvloed? (maximaal drie kiezen)
Zoeken en identificeren van symbolen (4 maal aangeduid)
Dansen (1 maal aangeduid)
Begeleide fantasierijke meditatie (4 maal aangeduid)
Artistieke expressie en modellering (5 maal aangeduid)
Beelden onder woorden brengen en "lezen" van tekeningen-een proces met een individu in
een "kleine" groep (6 maal aangeduid)
Creatief schrijven (1 maal aangeduid)
Lichaamswerk en oefeningen (4 maal aangeduid)
Theoretische verklaringen (3 maal aangeduid)
9.

Hoe heeft het onderwijs uw kijk op uw kindertijd en adolescentie beïnvloed?

Het hielp me terug te keren naar mijn jeugd. Hoewel ik dit eerder had gedaan, had
onderwijs een andere dynamiek, omdat het in een andere groep werd gedaan, met
verschillende lay-outs.
Het veranderde mijn mening niet maar bevestigde deze.
Mijn kijk op jeugd en adolescentie was al 'in de compositie', in volle gang. Ik kan echter
zeggen dat er meer ruimte is voor een positieve terugblik en ook voor een milder beeld van
wat er in het verleden is gebeurd. Het feit dat ik een boom zonder wortels heb getekend, zegt
zeker iets over mezelf en het was goed om deze kant van mezelf te weerspiegelen.
Het had geen effect.
Situaties waarin ik als kind niet werd gehoord, hebben een directe invloed op mijn volwassen
leven en de beslissingen die ik maak.
Ik kwam tot het besef dat negatieve ervaringen uit de kindertijd 'afgesloten' waren, de
mogelijkheid hadden voorkomen om nieuwe gebieden in mij te verkennen om authentiek te
'worden', te worden en te nemen van de wereld wat ik nodig had.

Onderwijs was slechts een bevestiging dat mijn ouders in mijn leven altijd 'aan de zijlijn'
stonden, omdat ze meer gericht waren op ruzie met elkaar dan op ons, hun kinderen.
Het had geen effect.
Nu kan ik kindertijdgebeurtenissen op afstand en vanuit een professioneel perspectief
bekijken.

10. Hoe heeft het onderwijs uw kijk op relaties in uw primaire gezin beïnvloed (relaties
met ouders, broers en zussen)?
Het bevestigde de connecties en invloeden van het gezin.
Ik kan dingen uit het verleden beter accepteren en dat maakt ons contact ook rustiger
en
aangenamer. Ik heb een gezond evenwicht gevonden tussen afstand en nabijheid.
Er is meer ruimte voor positief denken dan negatief. Toen ik de verhalen vertelde,
kwamen er goede dingen uit het verleden; en het was fijn om ze weer te voelen.
Ik realiseerde me dat de relatie met mijn primaire familie erg los is.
Ik begreep dat vanwege de rigide regels thuis, dit niet de juiste relaties waren, ik
voelde
veel onrecht van mijn ouders. Ik voelde me eenzaam zonder enige
betrokkenheid bij
mijn geliefden, maar nu weet ik dat het allemaal logisch was en dat
niemand me kwaad
wilde doen.
Toen ik het sociogram van mijn gezin maakte, zag ik welke plaatsen de gezinsleden in
mijn leven innemen en hoe belangrijk hun aanwezigheid is. Ik realiseerde me ook dat iedereen
moet praten over alles wat hier en nu gebeurt om deze relaties goed te laten
verlopen.
Ik zag de relatie met mijn zus in een nieuw licht. Nu weet ik dat wat ik voel en denk
over
mijn relatie met mijn moeder niet verkeerd of abnormaal is.
Het had geen effect.
Het inzicht werd realistischer en niet zozeer geïdealiseerd.

11. Hoe heeft het onderwijs de vorming van uw permanente (familie) relaties beïnvloed?














12.

/
Ik neem meer tijd voor mezelf, mijn partner en mijn uitgebreide familie. Ik heb meer
zelfvertrouwen gekregen, zodat ik ook anderen dichterbij kan laten komen.
Ik denk dat ik meer verbonden ben met mijn ouders dan voorheen. Ik leun echter echt
op mijn man wetende dat de focus nu meer ligt op het creëren van ons eigen gezin met
de hulp van mijn familie / ouders. Ik voel dat ik als volwassene meer vooruitgang heb
geboekt; Ik ben niet langer een kind van mijn ouders, maar ik kan zelf een moeder
worden.
Ik realiseerde me opnieuw (wat ik al wist) hoe belangrijk mijn kinderen voor mij zijn.
Ik begreep hoe belangrijk het is om iemand bij je in de buurt te hebben. een persoon die
je kan vertrouwen, met wie je samen van het leven kunt genieten en er het beste uit kunt
halen. Ik hoef het niet alleen te doen zoals ik dacht.

Naar mijn mening is het antwoord eenvoudig. Veranderingen in relaties of huwelijken
kunnen pijnlijk zijn, maar soms moeten we ze doorvoeren om in te zien dat verblijven
op een plek waar we ons ongemakkelijk voelen veel pijnlijker is.
Ik begreep dat als ik een goede ouder wilde worden, zoals ik die nooit had, ik mijn
kinderen moest laten vertrekken, zodat ze hun eigen beslissingen, fouten en dergelijke
konden nemen. Ik sta mijn kinderen toe om terug te gaan zonder te klagen en zich niet
schuldig te voelen. Dit zijn de dingen die ik mis bij mijn ouders ...
Het had geen effect.
Onderwijs had geen grote invloed op duurzame relaties. Ik ervaar ze misschien net iets
meer afstand.
Hoe heeft het onderwijs de vorming van uw tijdelijke relaties (collega's en
vrienden) beïnvloed?
Het heeft me geholpen mijn gedrag en het gedrag van mijn collega's en vrienden te
begrijpen.
Ik probeer sneller te communiceren wanneer ik mijn limiet bereik en om hulp vraag. Ik
streef naar meer quality time met mijn collega's en vrienden.
Ik zal niet langer tevreden zijn met 'minder'. Als ik in een relatie investeer, moet het de
diepe in plaats van de oppervlakkige relatie waard zijn. Ik heb meer een relatie nodig
dan een oppervlakkig gesprek.
Ik heb ontdekt dat elke collega zijn eigen rugzak heeft, dus ik kan reacties op bepaalde
situaties gemakkelijker begrijpen.
Het had geen effect, hoewel mijn Belgische collega's nu meer over mij weten dan
voorheen en meer dan mijn andere collega's.
Voor deze opleiding had ik een zeer grote afstand tot de mensen en had ik geen nauwe
relaties nodig. Ik vertrouwde mijn vrienden niet en ik verkoos alles voorzichtig zelf te
doen; nu begin ik me te realiseren dat het leuk is om mensen te hebben waarop je kan
vertrouwen.
Ik begrijp nu dat het stellen van grenzen en een gezonde afstand mijn vriendschappen,
mijn psychisch welzijn en mijn innerlijke vrede beïnvloedt.
Ik ben zekerder van mezelf en bescherm mezelf beter; Ik laat anderen me niet zo

gemakkelijk pijn doen.
Het had geen effect.
In tijdelijke relaties kan ik een gezonde afstand bewaren, terwijl ik open en empathisch
genoeg ben om de relatie te ontwikkelen.
13.

Hoe heeft het onderwijs uw spirituele, ethische en morele dimensie van het leven
beïnvloed?
Het heeft zeker de spirituele, ethische en morele dimensie van het leven beïnvloed.
Het heeft me geholpen om bepaalde situaties op een andere manier te bekijken.
Ik heb wat nieuwe inzichten in mijn spirituele leven ontvangen, b.v. betreffende het
verband tussen ontwikkelingspsychologie en bijbelverhalen.
Ik denk dat het net heeft bevestigd dat deze kant van mij een belangrijke kant is. Het
moedigde me aan om dit deel 'warm' te houden.
Het heeft geen effect gehad, en ik ben erg blij dat onderwijsleiders hiervoor
openstonden.
Met behulp van geloof in God begon ik tekenen te zien waar ik nog nooit eerder op
had gelet, maar nu weet ik dat bepaalde dingen om de een of andere reden in het leven
gebeuren, dat het geen toeval is dat alles gebeurt door iets (met reden).
Ik doe wat ik denk dat consistent is met mijn principes en mijn ego. Ik begon te
geloven dat er niets toevallig gebeurt, dat alle acties het resultaat zijn van iets. Mijn
waarden zijn ook veranderd.
Het hielp me om eerlijker te zijn met mezelf en met God; nu is het gemakkelijker om
bepaalde dingen een naam te geven.
Het had geen effect.
Onderwijs heeft de spirituele dimensie van het leven verdiept en een beetje
toegevoegd aan het algemene begrip van iemands leven.

14. Welke obstakels en hindernissen kom je nog in je persoonlijke leven tegen?
Ik vind het nog steeds moeilijk om nee te zeggen en grenzen te stellen.
Ik help mensen graag en stel ze graag tevreden, dus het is moeilijk om nee te zeggen
als
ze me om hulp vragen.
Ik denk dat het moeilijkste deel de transformatie van verworven kennis in het echte
leven is. Ik hield echt van de stilte, rust en pauzes, aan mezelf denken en andere
verhalen leren kennen. Het is gemakkelijk om te vergeten wanneer ik thuis kom, dus
ik moet me eraan houden en meer dingen doen die goed voor me zijn en me gelukkig
maken.
Het probleem dat ik bang ben voor mezelf op te komen, wordt herhaald.
Voor mij is het grootste obstakel in het leven een laag zelfbeeld. Ik ben er nu mee
bezig en verander mijn grenzen.
Er zijn nog steeds veel negatieve gevoelens over mijn ouders ... ik verander, maar ze
veranderen niet ... :( ze worden ouder en dus minder vatbaar voor beïnvloeding en
verandering).
Gebrek aan vertrouwen (zelfvertrouwen).
Bovenal, hoe je jezelf kan evalueren in een cirkel van familie en duurzame relaties.

15.

Welke obstakels en hindernissen ondervind je nog steeds in je beroepsleven?

Het is een uitdaging die creativiteit nodig heeft om deze goede methoden toe te passen op
jongeren in ons centrum in België en Oostende.
Ik voel een sterke verantwoordelijkheid, dus ik zal een aantal taken op me nemen. Af en toe
leren nee zeggen blijft een aandachtspunt.
Bruggen slaan tussen verworven kennis en het echte professionele leven.
Vergelijkbaar aan mijn persoonlijke leven ... Alles is één Gestalt;)
/
Ik ben een zeer gevoelige en empathische persoon. Wanneer iemand gewond is, heb ik
meteen de wens om te helpen, maar het gebeurt vaak dat mensen dit niet doen
vanwege jaloezie of onbegrip en niet in staat zijn om de crises van andere mensen te
identificeren en erop te reageren.
/
/
Boven alles, zal ik met een gevoel van twijfel en onzekerheid iemand kunnen helpen op de
manier die zij nodig hebben om verandering te bewerkstelligen.
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