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1. Wie is Super Chill 



1.1 Stichting Super Chill

Wie zijn we?

Super Chill is een beweging te verbetering van het welzijn
in de maatschappij. Op een vrolijke manier willen we de
huidige stresslevels en werkdruk aanpakken, in de hele
samenleving maar beginnend in het basisonderwijs. Want
vrolijke, ontspannen kinderen leren beter, nemen meer
kennis op en zijn creatiever. Daarnaast willen nieuwe
generaties tools geven om zich te ontwikkelen tot
gebalanceerde volwassenen die kunnen omgaan met
voorspoed én tegenslagen, die zichzelf én anderen kennen
en kennis hebben van een steeds complexere, interactieve
en globaliserende wereld. Zodat ze uiteindelijk een gezin,
bedrijf, organisatie of zelfs land met zelfvertrouwen en een
gevoel van eenheid kunnen besturen.

Welzijn kinderen: de fysieke
en mentale gezondheid van
kinderen. Hun levensgeluk,
gevoel van verbondenheid
en ontspanning.



1.2 Super Chill Bestuur

Niki (vz)
Director Innovation & 

Sustainability Rituals

Johan
Auteur en eigenaar De Nieuwe 

Yogaschool

Susan
Professor family mental health UvA. 

Gespecialiseerd in mindfulness bij 

kinderen.



Wat willen we bereiken?
• Het welzijn van basisschool kinderen verbeteren en kansenongelijkheid 

verkleinen door innovatieve manieren gratis aan te bieden die de ‘soft skills’ 
van het onderwijs (en leven) makkelijk op de (school)dag inpassen.

• Meer publieke bewustwording creëren over de effecten van hoge werkdruk en 
stress op kinderen én op onze toekomstige generaties en samenleving.

• Minimaal 2 miljoen kinderen de tools geven om op een gezonde manier met 
stress en werkdruk om te gaan.

• Het vrij toegankelijk maken van een effectief programma dat kinderen meer 
future-proof maakt (creatief en innovatief denken, zelfreflectie, begrip voor 
elkaar, samenwerken en veel meer) 

• Impact en verbetering wetenschappelijk onderbouwen.



2. Hoe gaan we dat doen?
Stap 1.



2. Stap 1.

De gratis Super Chill App

De app geeft leerkrachten de mogelijkheid om op een makkelijke manier (lees: niet tijdrovend) 
verschillende cruciale vaardigheden over te brengen hun pupillen. De app is ontwikkeld in samenwerking 
met meer dan 100 leerkrachten zodat de app naadloos past in hun schema. Daarnaast zijn de op 
mindfulness en yoga geïnspireerde oefeningen door professionals in het vakgebied samengesteld. 



Wat doet de app?

• De sfeer verbetert
• Zich weer kan concentreren
• Rustiger wordt
• Of juist energieker wordt
• Begrip voor elkaar opbouwt
• Om kan gaan met stressvolle 

situaties
• Om kan gaan met zowel positieve als 

negatieve gevoelens
• Creatiever en innovatiever wordt

De klas … 

Krijgt meer tijd om:

• Een moment rust voor zichzelf te pakken
• Het lesprogramma in alle rust af te draaien
• Elk kind te observeren en aandacht te geven
• Te genieten van geconcentreerde en 

ontspannen kinderen

En minder tijd KWIJT is aan:

• De klas opstarten
• De klas tot rust brengen na wisselmomenten
• Constant de sfeer verbeteren
• Energie terugbrengen
• Stress verlagen

De leerkracht …  



Stressvrije, creatieve en geconcentreerde kinderen 
die zichzelf en elkaar kennen. Een inclusief en 
leerzaam klimaat in de klas, geleid door een 
ontspannen en betrokken docent. 

De uitkomst…

Goed onderwijs valt of staat met een ontspannen leerkracht, 

die binnen het lesprogramma tijd heeft voor elke leerling. 



3. Hoe gaan we dat doen?
Stap 2.



Visie 
Wat is onze horizon?

We willen dat de hele samenleving 
welzijnsgericht wordt.  Maar we 
beginnen in de klaslokalen: Leerkrachten
en kinderen kunnen zonder druk 
werken aan traditionele en vakover-
stijgende vaardigheden, zodat
kinderen beter worden voorbereid op
de wereld van vandaag en morgen.

In continue dialoog met
leerkrachten, ouders, beleidsmakers en 
andere supporters maken we bewezen 
technieken in combinatie met de nieuwste 
technieken geschikt voor gebruik in het 
basisonderwijs en uiteindelijk ook in onze 
gezinnen en maatschappij. 

Missie 
Hoe werken we naar onze horizon toe?



3. De Super Chille Club 

ALTIJD samen met onze ambassadeurs!

Alleen samen met leerkrachten, ouders, beleidsmakers en anderen die ons ondersteunen kunnen 
we welzijn weer terugbrengen in de klaslokalen en de maatschappij! De waarden van onze club 
zijn gelijkwaardigheid, positieve vibe, inspiratie en co-creatie met gelijkgestemden. Iedereen mag 
meedoen.

Met de Club gaan we niet alleen de app in alle klaslokalen brengen, ook willen we inspiratie 
sessies organiseren, leuke acties houden, coole merchandise ontwikkelen en de beleidsmakers op 
een vrolijke manier benaderen. Zodat we écht verschil kunnen gaan maken.  



Bedankt!

Naam: Muriël Siebel
Mailadres: muriel@superchill.org
www.superchill.org




