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Goed	  communiceren	  is	  
dé	  skill	  van	  de	  21e	  

eeuw 
	  

Ervarend	  leren:	  
Ontdek	  je	  eigen	  
mogelijkheden	  

 

Ouderbetrokkenheid	  
Passend	  onderwijs	  
Adaptief	  onderwijs	  
School	  en	  veiligheid	  
Conflicthantering	  
En	  nog	  meer	  …	  
 

Ontdek	  het	  verschil	  tussen	  uitingen	  
van	  onmacht	  en	  agressie	  en	  leer	  er	  

mee	  om	  te	  gaan.	   

Vergroot	  je	  
Cirkel	  van	  
invloed.	  Kom	  
tot	  zichtbare	  
resultaten!	  Zie	  
de	  verbetering	  
in	  je	  relaties	  
met	  anderen! 

l 	  



 

 

       

 

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?  

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, Effectief 
communiceren met ouders en leerlingen, school en veiligheid, 
grensoverschrijdend gedrag of bijvoorbeeld samenwerking in het team. 

Wij zitten graag met u rond de tafel om te bespreken wat wij voor u 
kunnen betekenen. Dat kan natuurlijk ook telefonisch of per mail. 
 
Meer weten: 
Rubik Nazarian                                            Wander van Es 
info@academyinc.nl     w.van.es@sardes.nl 
    
 
Web: www.driehoektraining.nl  
Telefoon: 020- 6940659       
Driehoektraining  “van kennis naar kunde” 
OfficePlus Business Centre 
Zekeringstraat 17 
1014 BM Amsterdam 


