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z
Luister	  naar	  het	  
fluisteren	  van	  je	  
lichaam.	  Blijf	  je	  
emoties	  de	  baas! 

Ouderbetrokkenheid	  
Passend	  onderwijs	  	  
Ombuigen	  van	  weerstand	  
Partnerschap	  

Sensitief	  reageren	  
Overtuigingskracht	  
Samenwerken	  
Conflict	  beheersen	  
Oordeelsvorming	  
	  	   Ontdek	  het	  verschil	  

tussen	  uitingen	  van	  
onmacht	  en	  

agressie	  en	  leer	  er	  
mee	  om	  te	  gaan.	  
En	  nog	  meer 

Vergroot	  je	  
Cirkel	  van	  

invloed.	  Kom	  
tot	  zichtbare	  
resultaten!	  
Zie	  de	  

verbetering	  
in	  je	  relaties	  

met	  
anderen! 

Ik	  blijf	  mezelf	  
ontwikkelen



Driehoektraining: van kennis naar kunde via ervarend leren    

	  

	  
Driehoektraining	  (©)                                                                                                w:	  www.driehoektraining.nl	   
	  

meer… 
 

Driehoektraining ten behoeve van leerkrachten. 

Het aanbod van Driehoektraining aan leerkrachten is een uitdagend, praktisch en op persoonlijke 
ontwikkeling gerichte training van een, twee of vier dagdelen. De training schept een kader over van 
de wijze waarop de school educatief partnerschap tot stand kan brengen. De factoren die van invloed 
zijn op partnerschap tussen de school en ouders worden duidelijk. De training biedt ondersteuning in 
het scheppen van een kader waarbinnen educatief partnerschap kan worden vorm gegeven. De 
training is tevens bedoeld als een steun in de rug voor het persoonlijke welzijn, werkplezier en 
professionalisering in communicatie tussen ouders en de school. De training sluit aan op de 
gevraagde competenties bij onderwijzend personeel en de organisatorische aspecten binnen de 
school in het aangaan van partnerschap tussen ouders en de school.  

De komst van passend onderwijs en de veranderingen in de huidige samenleving vraagt om een 
goede samenwerking tussen ouders en de school. Het ministerie van OCW roept scholen op 
partnerschap aan te gaan met ouders. Educatief partnerschap is de samenwerking tussen de school 
en de ouders, met als doel het creëren van de optimale condities ten behoeve van de ontwikkeling en 
het leren van het kind. Educatief partnerschap heeft een positief effect op de leerprestaties en de 
sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. 

Bij educatief partnerschap tussen de ouders en de school wordt gebruik gemaakt van de expertise 
van ouders en leerkrachten. De ouders en de school hebben beiden belang bij een goede 
ontwikkeling van het kind. Door de professionele deskundigheid van leerkrachten te bundelen met de 
kennis over het kind vanuit ouders kan er een passend ondersteuningsaanbod geboden worden.  

De samenwerking tussen ouders en de school verloopt niet vanzelfsprekend goed. Bepaalde factoren 
zijn van essentieel belang om partnerschap tussen ouders en de school te doen slagen. Het aangaan 
van partnerschap vraagt van de school om een heldere visie en het innemen van een voortrekkersrol. 
Educatief partnerschap en het innemen van een voortrekkersrol vraagt om 
communicatievaardigheden bij het onderwijzend personeel.  

OPBRENGST VAN DE TRAINING 

De school heeft een helder kader opgesteld in de wijze waarop de school educatief partnerschap tot 
stand wil brengen. Het schoolteam heeft een helder beeld van educatief partnerschap en de 
voorwaarden in het tot stand brengen van educatief partnerschap. Directie en leerkrachten hebben 
helder voor ogen welke rol zij te vervullen hebben in het tot stand brengen van educatief partnerschap 
en hoe zij ouders hierin kunnen betrekken en bewust kunnen maken van de rol die ouders te vervullen 
hebben. Het team van de school ziet in welke bijdragen ouders kunnen leveren aan het optimaliseren 
van de leerprestaties en ontwikkeling van kinderen. 

Om de samenwerking met ouders professioneel te laten verlopen vraagt dit om specifieke 
competenties bij leerkrachten. Het beheersen van communicatievaardigheden en gesprekstechnieken 
zijn van groot belang bij een goede samenwerking.  

De training leert leerkrachten hun comfortzone uit te breiden: ze zijn beter in staat hun grenzen op een 
positieve manier te bewaken en om te gaan met conflictsituaties. De focus ligt op persoonlijke 
ontwikkelingsdoelen die worden gerelateerd aan een situatie uit de eigen praktijk. Door de training 
wordt de cirkel van invloed groter en spanningsklachten (verzuim / verloop) van de leerkrachten lager. 
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De verdiepende training is een training op maat, passend bij de behoeften van de school. Tijdens 
deze training wordt ingegaan op specifieke problematiek waar de school mee te maken heeft. 
Bijvoorbeeld het omgaan met veeleisende ouders, agressie in en buiten school, omgaan met afwezige 
ouders, werken met kinderen met verschillende culturele achtergronden zijn onderwerpen die aan bod 
kunnen komen.  

Werkwijze: http://bit.ly/1MQtuur 

Ook bieden wij vanuit het platform Driehoektraining een gevarieerd aanbod. In onderling overleg 
stellen we het programma op maat samen. Dit aanbod is uitermate geschikt tijdens de studiedagen: 
http://bit.ly/1hvpbYM 

Meer weten:  
Rubik Nazarian: info@driehoektraining.nl   
Wander van Es:  w.van.es@sardes.nl 
 
 
ORGANISATIE 
info@driehoektraining.nl   
Driehoektraining “van kennis naar kunde”  
OfficePlus Business Centre Zekeringstraat 17  
1014 BM Amsterdam   
Internet: www.driehoektraining.nl  Telefoon: 020- 6940659 Rubik Nazarian: 06-415 20 679  
 
 


