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Wat is EUROPE?

Het EUROPE-project is een project van 24 
maanden met als doel om sociale integratie, 
tolerantie en andere factoren te bevorderen, 
die geweld in scholen voorkomen. EUROPE 
heeft als focus de implementatie van Stiltetijd 
op basis van het Transcendente Meditatie 
(TM®) programma voor studenten en 
docenten, om daardoor stress te 
verminderen en positieve pro-sociale 
resultaten, emotionele intelligentie, 
creativiteit en studieresultaten te verhogen.

Voor wie is het bedoeld?

De methodologie van het EUROPE-project 
wordt getoetst en geëvalueerd in Nederland, 
Zweden en Portugal in ten minste 1 school 
per land, met ten minste 150 leerlingen. Het 
EUROPE-project is in eerste instantie bedoeld 
voor leerlingen en docenten.
Ook de bredere schoolgemeenschap wordt 
hier echter bij betrokken, waaronder ouders, 
schooldienstverleners, maatschappelijke 
organisaties, beleidsmakers / besluitvormers 
in schoolonderwijs en de wetenschappelijke 
gemeenschap.

Wetenschappelijke artikelen gepubliceerd 
in gespecialiseerde tijdschriften en op 
websites, en presentaties in seminars en 
congressen om geinteresseerden bewust te 
maken van het Stiltetijd/TM  programma en 
de resultaten en evaluatie van het project 

Handleiding van ‘best practices’ en 
draaiboek om beleidsmakers te begeleiden 
bij de implementatie van het 
Stiltetijd/Transcendente Meditatie 
programma in andere contexten 

Online support infrastructuur en 
belangengroepen van leraren, 
schooldirecteuren, onderwijscoördinatoren, 
oudervertegenwoordigers van scholen, 
verenigingen van leerlingen, 
schooldirecteuren en ouders, beleidsmakers 
en andere geinteresseeerde 
belanghebbenden aan de basis, om hen op 
de hoogte te houden van de resultaten en 
hen bekend te maken met de benadering 
van het implementeren van 
Stiltetijd/Transcendente Meditatie op 
scholen.

Wat zijn de verwachte resultaten?

Rapportage van de evaluatie van de 
voordelen van het Stiltetijd / Transcendente 
Meditatieprogramma:

• voor leerlingen, met metingen van: stress, 
angst, negatief gedrag, geweld, 
non-discriminatie, respect en begrip, 
positieve pro-sociale uitkomsten, zoals 
tolerantie, moreel redeneren, veerkracht, 
verwerkingsvermogen en studieresultaat.

• voor docenten: zelfvertrouwen, motivatie, 
tolerantie en flexibiliteit, waargenomen 
stress, niveaus van angst en geestelijke 
g e z o n d h e i d s p r o b l e m e n , 
arbeidsvoldoening en de mate van 
burn-out.

• voor de hele schoolgemeenschap: sfeer 
op school, geïntegreerde leeromgeving, 
geweld en pesten.
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Het EUROPE project wordt mede gefinancierd 
door het Erasmus+ Programma Key Action 3 - 
Initiatieven voor beleidsinnovatie - Sociale 
integratie door middel van onderwijs, opleiding en 
jeugd.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?
Als u meer wilt weten over het 

EUROPE-project kunt u kijken op: eu
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