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Blijf je emoties de baas! 
Training effectieve communicatie 
met ouders en leerlingen  

  

 

Blijf	  in	  	  
contact	  met	  

jezelf 

Ervarend	  leren:	  
Ontdek	  je	  eigen	  
mogelijkheden 

Goed	  
communiceren	  
is	  dé	  skill	  van	  de	  

21e	  eeuw 

Ontdek	  het	  verschil	  
tussen	  uitingen	  
van	  onmacht	  en	  
agressie	  en	  leer	  er	  
mee	  om	  te	  gaan 

Kom	  tot	  
zichtbare	  
resultaten!	  
Zie	  de	  

verbetering	  
in	  je	  relaties	  

met	  
anderen! En	  nog	  veel	  

meer… 
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Blijf je emoties de baas! 
Training effectieve communicatie 
met ouders en leerlingen  

 

Wat is jouw eerste reactie wanneer je het gedrag van een ander (ouder, 
collega of leerling) als belemmerend of grensoverschrijdend ervaart?              

Hoe blijf je als leerkracht of schoolleider overeind in situaties die lastig of 
misschien wel bedreigend op je overkomen? Wat voor interventies kun je 
inzetten om het gedrag van een ander effectief te beïnvloeden, wanneer 
er sprake is van macht of onmacht? 

Tijdens deze training word je je bewust van je non-verbale gedrag en 
reacties wanneer je uit je comfortzone wordt gehaald.  

Je ervaart hoe je op effectieve wijze spanningen weet te reguleren, zodat 
je met een open houding (en voor je eigen welzijn) het gewenste effect 
kan behalen. Ervarend leren staat centraal. Je krijgt inzicht in je eigen 
handelen en ontvangt handvatten om je spanningen te kanaliseren.  

We werken op de degelijke basis van gedragswetenschap, 
communicatietheorie en ervaren procesbegeleiders/trainingsacteurs. 

Maatwerk is het uitgangspunt: jouw leervragen en die van je organisatie 
zijn leidend! Daarbij kunnen we elke training theoretisch inkaderen naar 
een specifiek beleidsthema of vraagstuk zoals passend onderwijs, 
grensoverschrijdend gedrag of bijvoorbeeld samenwerking in het team. 

Dat laatste vanuit de wetenschap dat we allemaal mensen zijn en waarom 
zou wat positief werkt in de communicatie met ouders niet werken in je 
team? 

 

 
 
Meer weten:: 
 
Rubik Nazarian                                                 Wander van Es 
      
info@driehoektraining.nl                                  w.van.es@sardes.nl
      


