


Een onderzoek in Nederland naar ‘Het Nieuwe Normaal’.


Beste ouder, begeleider, docent of geïnteresseerde, 


Voor u ligt de “kinderversie” van een rapport over een landelijk onderzoek 
naar Het Nieuwe Normaal. Uitgevoerd onder de bezielende leiding van de 
Academie voor Organisatiecultuur. 


Een brigade van 60 antropologen (al snel het Gilde van Polderantropologen gedoopt) 
overspoelde Nederland in oktober en november 2020, op zoek naar tekenen van ‘Het Nieuwe 
Normaal’. Er is veldwerk verricht naar veranderingen in onze omgangsvormen, nadat corona ons 
dwong om eeuwenoude sociale codes op te schorten. Bijvoorbeeld: 

• Zijn we al bereid om onze gebruiken en rituelen op te geven? 

• Is onze cultuur al aan het veranderen? 

• Welke omgangsvormen zijn blijvend anders? 

• Welke creatieve nieuwe begroetingen hebben we bedacht? 

• Gaan onze kinderen ooit nog handen geven? 


Het onderzoek richtte zich vooral op ouders en onderwijsgevenden die voor de vraag staan hoe 
zij een toekomstige generatie voorbereiden op de samenleving van ‘het nieuwe normaal’. 

En op de belevingswereld van kinderen. Hoe gaan zij om met corona en wat vinden zij nu eigenlijk 
'normaal'?


Dit is allemaal te lezen op de volgende pagina: 

https://academievoororganisatiecultuur.nl/polder-antropologen/onderzoek-het-nieuwe-normaal


Voor meer informatie over de Polderantropologen: 

https://academievoororganisatiecultuur.nl/polder-antropologen


Maar….

Dit onderzoek gaat natuurlijk grotendeels over kinderen! En daarom hebben de 
Polderantropologen een kinderrapport gemaakt voor de doelgroep van 9-12 jaar. 

In hun taal, grotendeels visueel en met een mogelijkheid om dit te bespreken met vriendjes, 
vriendinnetjes en klasgenoten óf te gebruiken als bronmateriaal voor een spreekbeurt. 


Dit kinderpakket bestaat uit 4 onderdelen: 

• Een verkort rapport voor kinderen begrijpelijke taal. Deze PDF is voorzien van links naar 

verschillende YouTube filmpjes waar geïnterviewde kinderen aan het woord zijn.

• Een praatplaat_digitaal. Deze is te gebruiken op de computer of op een Smartboard. 

• Een praatplaat_print. Deze moet enkelzijdig geprint worden als 2 separate A-4-tjes en kan 

daarna aan elkaar geplakt worden met plakband

• Discussiekaartjes voor thuis of in de klas. Deze PDF moet dubbelzijdig geprint worden en 

kan daarna worden opgeknipt. 


Het hele pakket is te vinden op 

https://academievoororganisatiecultuur.nl/polder-antropologen/onderzoek-het-nieuwe-normaal


———


Dit kinderrapport onderzoekt Het Nieuwe Normaal en is gemaakt door de #polderantropologen: 
Annemarie Vrolijk, Mascha Kreugel, Petra Sommer en Silke van Diemen. 

Onderzoeksleiding: Danielle Braun.

https://academievoororganisatiecultuur.nl/polder-antropologen/onderzoek-het-nieuwe-normaal
https://academievoororganisatiecultuur.nl/polder-antropologen
https://academievoororganisatiecultuur.nl/polder-antropologen/onderzoek-het-nieuwe-normaal

