
Persoonlijk leiderschap voor de klas
Sturen en steunen met aandacht 

•  Jesse is een energieke jongen die moeite heeft om stil te zitten. Met zijn 
onrust leidt hij andere kinderen in de klas af.

•  Julia vertelt thuis dat ze zich verveelt op school. In de klas laat ze hier 
niets van merken.

•  Stijn kijkt je nooit aan als je hem aanspreekt. Hij lijkt geen aansluiting te 
vinden met anderen kinderen en wordt soms gepest.

De training persoonlijk leiderschap voor de klas biedt concrete handvat-
ten om positieve aandacht te leren inzetten als voedingsbodem voor groei 
en ontwikkeling van ieder kind. 

Centraal staat de vraag:
•  Hoe kom ik als leerkracht tegemoet aan de behoeften en mogelijkheden 

van iedere afzonderlijke leerling? 

Persoonlijk leiderschap voor de klas richt zich op:
Inzicht
•  In jouw manier van omgaan met je leerlingen en het effect hiervan op het 

kind 
Vaardigheden
•  Werken met het mechanisme ‘gedrag roept gedrag op’ in de begeleidings-

relatie met het kind
•  Sturen en steunen met aandacht
•  Effectief inzetten van je waarnemingsvermogen door onderscheid te 

maken tussen feiten en meningen
Oefenen
•  Van gesprekstechnieken die bijdragen aan een optimaal contact met je 

leerlingen
•  Van verschillende begeleidingsstijlen en leren schakelen tussen deze ver-

schillende stijlen

Werkwijze
Alles wat aandacht krijgt groeit. 
De Transactionele Analyse gebruikt de term Strook om ‘een portie aandacht’ 
aan te duiden. Het is afgeleid van het Engelse woord ‘stroke’ dat zowel een 
aai als een klap kan betekenen. 
Het concept Strooks biedt je de mogelijkheid om je bewust te worden hoe je 
kunt gaan sturen en steunen met aandacht om het gedrag van je leerlingen 
positief te beïnvloeden.

PraktISche InfOrmatIe

Modules
De volledige training omvat 4 modules 
van ieder één dagdeel.
De modules zijn ook los te volgen.

Maatwerk
Aansluitend op de aanwezige ervaring 
in het team, de groepsgrootte en de 
beschikbare trainingstijd stellen we 
graag in overleg een training op maat 
samen.

Begeleiding
De training wordt verzorgd door 
Nicoline van der Heijden.

Locatie
De school is voor ons een prima 
trainingslocatie. Wanneer er naar een 
externe locatie wordt gezocht dan 
graag in overleg.

Kosten
Offerte op maat.
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