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“Een training die je uitnodigt mild en soms kwetsbaar te kijken naar 
persoonlijke processen, en die een verrijking en verdieping geeft aan je 
professionele ontwikkeling.”



Leraar zijn is mensenwerk 
Dag in dag uit neem je jezelf als mens 
mee in je werk. Je zet je talenten, 
je passie voor je vak en je hart voor 
kinderen steeds in om je leerlingen te 
helpen uitgroeien tot ‘mooie mensen’. 
Dat vraagt afstemming, geduld, tact en 
nog zoveel meer. 

Professionals met hart voor kinderen 

…   als het weer stroomt tussen jou en de kinderen…. 
…   als je weer kan lachen met je duo om je vergissingen… 
…   als je niet meer opziet tegen een oudergesprek… 
…   als je als directeur mogelijk maakt dat je teamleden zich kwetsbaar op 
       durven stellen…
…   als je weer fluitend naar je werk gaat - Hoe mooi zou dat zijn? 

Je moet er stáán als mens, met heel je hebben en houden. Ook als je eens 
een slechte dag, een moeilijke periode of een ‘lastige’ klas hebt.

Juist omdat het mensenwerk is kun je jezelf hierin zo tegenkomen: Twijfel je 
bijvoorbeeld soms aan jezelf, erger je je aan een kind, voel je je onder druk 
gezet door een ouder, loop je je op te winden over een collega. Iedereen 
heeft wel zo zijn lastige processen die energie zuigen, en maken dat je werk 
je meer kost dan het je plezier geeft. 

Het liefst wil je al je leerlingen alle aan-
dacht en positieve waardering geven die 
ze nodig hebben. Je geeft alles om de 
klas een fijne en veilige plek te maken 
waar kinderen zich thuis voelen. Steeds 
het goede zien in je leerlingen en ze 
vertrouwen geven. En toch loop je soms 
vast, raak je verstrikt in een negatieve 
dynamiek, of doe je het in je eigen ogen 
nooit goed genoeg.  

Hoe heerlijk zou het zijn…. 

“Deze aanpak helpt de leerkracht op een liefdevolle manier naar zichzelf en zijn 
eigen aandeel te kijken in het omgaan met lastige situaties in de klas en op school. 
Spannend en confronterend met prachtige mogelijkheden voor iedereen. Een aan-
rader voor iedereen die met onderwijs te maken heeft.” 
Bob Brinkhof, Onderwijsadviseur, interimmanager, trainer en coach TA 



Vanuit kwetsbaarheid in je kracht 
De aanpak Vertrouwen in je klas gaat er vanuit dat als jij als leraar lekkerder 
in je vel zit, je met  kinderen in een veilige sfeer van vetrouwen kunt werken. 
Deze aanpak is gebaseerd op Transactionele Aanlyse (TA). TA helpt je meer 
grip te krijgen op belemmerende patronen en negatieve dynamieken.
Door mild en vol vertrouwen naar jezelf te kijken, kun je jezelf steeds weer 
herpakken.
 
De training nodigt deelnemers uit om samen met anderen, onder deskun-
dige begeleiding, je eigen kwetsbaarheid hierin aan te kijken. De ervaring 
leert, dat alleen al het zichtbaar maken van je eigen moeite en delen van je 
kwetsbaarheid, maakt dat het weer gaat stromen. 
TA gaat er vanuit dat veel lastige patronen zich voordoen in de omgang met 
anderen. Daarom is juist een trainingsgroep zo’n waardevolle plek om te 
oefenen met nieuw gedrag.

Wat kun je verwachten? 
Er is scholing in verschillende soorten en maten:

• In één dagdeel kun je al heel veel inzicht krijgen. 
• In meer dagdelen gun je jezelf echt om te groeien en je eigen profes-

sionaliteit helemaal serieus te nemen. 
• In een Open inschrijving training werk je met anderen die ook in het 

onderwijs, maar niet op jouw school werkzaam zijn. 
• Een Teamtraining biedt juist kansen om als team te kijken naar de pro-

cessen die er spelen. Dit is waardevol voor alle basisschoolteams die 
hun rol als professionals serieus nemen. Zeker als er sprake is van een 
onveilige sfeer, of behoefte aan meer verbondenheid en vertrouwen in 
het team, kan zo’n training een wereld van verschil maken. 

Zie voor het aanbod in 2017 de volgende pagina’s



Introductieworkshop Vertrouwen in je klas 
(halve dag) 
Doelgroep: 
Leraren en intern begeleiders in het basisonderwijs

Doel van de workshop: 
Aan het eind van deze workshop…

• Heb je een indruk van de wijze waarop je met behulp van Transactionele 
Analyse kunt kijken naar je eigen aandeel in belemmerende dynamieken 
in de interactie met leerlingen, ouders en collega’s. 

• Krijg je concrete inzichten en handvaten die je helpen bij je persoonlijke 
groei en professionele ontwikkeling als leerkracht. Dit draagt bij aan 
emotioneel veilig pedagogisch klimaat in de klas.

Omvang: 
1 dagdeel van 10.00 – 13.00 of van 14.00 – 17.00 (3 SBU)

Deze introductieworkshop wordt in 2017 aangeboden op: 
Woensdag 14 juni   14.00 – 17.00*
Vrijdag 16 juni    10.00 – 13.00*
Woensdag 13 september  14.00 – 17.00**
Woensdag 1 november  14.00 – 17.00

*deelnemers aan deze workshop kunnen nog doorstromen naar de driedaagse basistraining op 
woensdag die start op 20 september 2017 of naar de vrijdaggroep die start op 6 oktober 2017
**deelnemers aan deze workshop kunnen nog doorstromen naar de vrijdaggroep die start op 6 
oktober 2017

Programma: 
We werken met onderwerpen vanuit de praktijk van de deelnemers, zoals:  

• omgaan met ‘lastige’ leerlingen of ouders 
• afstemming met je duopartner 
• begeleiden van zorgleerlingen zonder jezelf te verliezen

Deze onderwerpen benaderen we volgens de drie stappen methode: 
a. Casussen uit de praktijk 
b. Verhelderen van de processen die spelen, met behulp van begrippen uit 

de Transactionele Analyse 
c. Verkennen van en experimenteren met nieuw gedrag

Kosten:
De kosten bedragen €99,- inclusief het boek Vertrouwen in je klas en 
inclusief een kortingsvoucher voor de driedaagse training van €50,-.

Voor het volgen van deze workshop kun je 3 registerpunten voor het lerarenregister krijgen.



Kennismakingstraining Vertrouwen in je klas (1 dag) 
Doelgroep: 
Leraren en intern begeleiders in het basisonderwijs
Doel van de training: 
Aan het eind van deze training…

• Heb je meer inzicht in je eigen belemmerende patronen en je eigen 
aandeel in negatieve dynamieken, in de interactie met leerlingen, ouders 
en collega’s. 

• Heb je meer inzicht in je eigen aandeel in de emotionele veiligheid in de 
klas en in de communicatie met je omgeving. 

• Krijg je concrete inzichten en handvaten die je helpen bij je persoonlijke 
groei en professionele ontwikkeling als leerkracht. 

• Ken je de volgende kernbegrippen uit de Transactionele Analyse: 
egoposities Ouder-Volwassene-Kind, eigen interne criticus, belemmeren-
de overtuigingen.

Omvang: 
1 dag van 10.00 – 17.00 (8 SBU)
Deze training wordt in 2017 aangeboden op:
Vrijdag 22 september   10.00 – 17.00
Vrijdag 10 november   10.00 – 17.00
Programma: 
De training is een uitgebreide kennismaking met de manier waarop je vanuit 
Transactionele Analyse kunt werken aan meer vertrouwen in je klas. We 
werken met onderwerpen vanuit de praktijk van de deelnemers, zoals: 

• omgaan met ‘lastige’ leerlingen of ouders 
• afstemming met je duopartner 
• begeleiden van zorgleerlingen zonder jezelf te verliezen 

Deze onderwerpen benaderen we volgens de drie stappen methode: 
a. Casussen uit de praktijk 
b. Verhelderen van de processen die spelen, met behulp van begrippen uit 

de Transactionele Analyse 
c. Verkennen van en experimenteren met nieuw gedrag

Ten opzichte van de kennismaking van een halve dag is er in deze training 
meer tijd om de diepte in te gaan met de praktijkvoorbeelden uit de groep; 
komt er meer uitleg van de theorie van de TA aan bod en ontstaat veiligheid 
en vertrouwdheid in de groep om vanuit mildheid en kwetsbaarheid naar 
jezelf te kijken. 
Kosten:
De kosten bedragen €250,- inclusief lunch en inclusief het boek Vertrouwen 
in je klas.
Voor het volgen van deze training kun je 8 registerpunten voor het lerarenregister krijgen.



Driedaagse basistraining Vertrouwen in je klas 
Doelgroep: 
Leraren en intern begeleiders in het basisonderwijs

Doel van de training: 
Aan het eind van deze drie dagen…

• Heb je inzicht in je eigen belemmerende patronen en je eigen aandeel 
in negatieve dynamieken, in de interactie met leerlingen, ouders en 
collega’s.

• Ben je in staat hier zelf verantwoordelijk voor te nemen in professionele 
en persoonlijke interacties.

• Beschik je over vaardigheden om de emotionele veiligheid in de klas en 
in de communicatie met je omgeving te vergroten. 

• Heb je inzicht in je eigen voorbeeldrol als leerkracht als het gaat om 
emotionele veiligheid in de klas.

• Ben je vertrouwd met de volgende kernbegrippen uit de Transactionele 
Analyse: script, egoposities Ouder-Volwassene-Kind, eigen interne cri- 
ticus, drivers, elastiekjes, belemmerende overtuigingen, spel, de drama-
driehoek, projectie, strooks, IK OK- JIJ OK. 

Omvang: 
3 dagen van 10.00 – 17.00
18/30* SBU
(18 contacturen + 8 uur literatuurstudie en 4 uur eigen reflectie (optioneel))

Deze training wordt in 2017 twee keer aangeboden op:
Woensdag groep: 
woensdag 20 september
woensdag 11 oktober
woensdag 15 november
Vrijdag groep:
vrijdag 6 oktober
vrijdag 3 november
vrijdag 24 november

Programma: 
Tijdens de training werken we steeds op twee niveaus:
1. Inhoudelijke onderwerpen
Iedere dag staat een onderwerp vanuit de werkvloer van het basisonderwijs 
centraal. Bijvoorbeeld:  

• omgaan met ‘lastige’ leerlingen of ouders 
• afstemming met je duopartner 
• begeleiden van zorgleerlingen zonder jezelf te verliezen



Ieder onderwerp benaderen we volgens de drie stappen methode: 
a. Casussen uit de praktijk 
b. Verhelderen van de processen die spelen, met behulp van begrippen uit 

de Transactionele Analyse 
c. Verkennen van en experimenteren met nieuw gedrag

Bij de benadering van deze casussen voegen we iedere bijeenkomst nieuwe 
begrippen vanuit de TA toe. Hierdoor krijg je steeds dieper inzicht in de 
complexiteit van interacties en oefen je jezelf in het steeds beter begrijpen 
van de processen die spelen in je eigen praktijk.
2. De groep als oefenplaats
Om de geleerde concepten eigen te maken werken we veel met opdrachten 
in kleine groepjes en deelrondes. Het proces in de groep biedt zodoende 
de mogelijkheid om onder deskundige begeleiding te ontdekken welke 
belemmerende patronen spelen in de interactie met anderen en te oefenen 
met nieuw gedrag. De trainers modellen op deze wijze hoe je als leerkracht 
emotionele veiligheid in een groep kunt bieden.

Ter ondersteuning van de training kun je ca. 100 pagina’s uit het boek Ver-
trouwen in je klas lezen en over de literatuur en de bijeenkomsten aan het 
eind een ontwikkelingsverslag schrijven.* 

Kosten:
De kosten bedragen €750,- inclusief lunch, inclusief het boek Vertrouwen in 
je klas en inlcusief feedback op je ontwikkelingsverslag *

* Voor het volgen van deze training krijg je 18 registerpunten voor het lerarenregister. Je kunt 
als je dat wilt voor het lezen van de literatuur en het schrijven van een ontwikkelingsverslag 
n.a.v. je proces en het boek nog 12 extra registerpunten krijgen.

Werkwijze: 
• Alle trainingen zijn een afwisseling van theorie en praktijk, van 

delen en oefenen, van werken met je hoofd, je hart en je lijf. 
• De groep bestaat uit minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers en 

wordt begeleid door twee ervaren trainers.

Locatie: 
Alle trainingen worden gegeven op een centrale locatie in Utrecht.

Op onze trainingen zijn Algemene Voorwaarden van toepassing. 

http://www.vertrouweninjeklas.nl/wp-content/uploads/2017/05/algemene-voorwaarden.pdf


Maatwerk Vertrouwen in je klas 
voor uw basisschool
Doelgroep: 
Teams in het basisonderwijs, die werk willen maken van meer vertrouwen in 
het team en in de school, en/of die knelpunten ervaren zoals: 

• negatieve sfeer of dynamieken binnen het team
• omgaan met ‘lastige’ leerlingen of ouders 
• afstemming met je duopartner en andere collega’s 
• omgaan met werkdruk en goede zelfzorg
• begeleiden van zorgleerlingen zonder jezelf te verliezen

Doel van de training: 
In overleg met de opdrachtgever worden doelen vastgelegd voor de bijeen-
komsten. Dit kunnen doelen zijn op het terrein van:

• inzicht van deelnemers in hun eigen belemmerende patronen en hun 
eigen aandeel in negatieve dynamieken, in de interactie met leer- 
lingen, ouders en collega’s

• in staat zijn hier zelf verantwoordelijk voor te nemen in professionele en 
persoonlijke interacties

• trainen van vaardigheden om de emotionele veiligheid in de klas en in 
de communicatie met de omgeving te vergroten 

• inzicht in de eigen voorbeeldrol als leerkracht als het gaat om emo-
tionele veiligheid in de klas.

• verbeteren van de interactie in het team
• vergroten van vertrouwen en verbinding in het team

Afhankelijk van de vragen die leven in het team en op de school kunnen 
kernbegrippen uit de Transactionele Analyse aan bod komen.

Omvang: 
In overleg: voor de hand liggende opties:

• een halve dag
• een hele dag
• een tweedaagse (kan ook intern, met vijf dagdelen) 
• drie maal een hele dag verspreid over het jaar

Programma: 
Wij stemmen van tevoren zorgvuldig af met de opdrachtgever over de doe-
len van en werkwijze tijdens de training. Op basis van hier maken we met 
de opdrachtgever een overeenkomst. In TA noemen we dit een ‘contract’. 
Iedere training start met het maken van een ‘contract’ over de training met 
àlle deelnemers. 



Dit komt er op neer dat we aandacht besteden aan het commitment van alle 
deelnemers, en het op tafel krijgen van eventuele weerstanden daarbij. 

Tijdens onze trainingen werken we steeds op twee niveaus:
1. Inhoudelijke onderwerpen: casuïstiek van deelnemers en/of het team
De onderwerpen die spelen in het team benaderen we volgens de drie stap-
pen methode: 

a. Verhelderen van casussen van deelnemers 
b. Verhelderen van de processen die spelen, met behulp van begrippen uit 

de Transactionele Analyse 
c. Verkennen van en experimenteren met nieuw gedrag

2. Werken aan vertrouwen en verbinding in het team 
Werken met TA vraagt om openheid en kwetsbaarheid van de deelnemers. 
Het aankijken van je eigen aandeel in lastige dynamieken in een groep colle-
ga’s kan behoorlijk spannend zijn. Het vraagt om veel veiligheid en vertrou-
welijkheid. Niet in ieder team is dit al vanzelfsprekend aanwezig. 
De trainers bespreken daarom altijd voor wat het team en de schoolleider 
nodig heeft. 
Uitgangspunt is steeds: alles mag er zijn. Wat lastig is, is niet iets om bang 
voor te zijn. 
Door de sfeer en de structuur van de bijeenkomsten die de trainers vanuit 
hun deskundigheid én hun eigen kwetsbaarheid neerzetten, komt er ruimte 
voor vertrouwen en verbinding. Het proces in de groep biedt zodoende de 
mogelijkheid om onder deskundige begeleiding te ontdekken welke be-
lemmerende patronen spelen in de interactie met anderen en te oefenen 
met nieuw gedrag. De trainers modellen op deze wijze bovendien hoe je als 
leerkracht emotionele veiligheid in een groep kunt bieden.  
Ter ondersteuning van de training kunnen de deelnemers ca. 100 pagina’s 
uit het boek Vertrouwen in je klas lezen en over de literatuur en de bijeen-
komsten aan het eind een ontwikkelingsverslag schrijven.* 

Locatie & kosten: 
De training wordt gegeven op uw school of een door u of ons geregelde 
locatie. 
Wij maken voor u een offerte op maat.

*Voor het volgen van deze training kunnen registerpunten voor het leraren-
register worden toegekend, eventueel in combinatie met lezen van literatuur 
en het schrijven van een ontwikkelingsverslag.                                             

Op onze trainingen en diensten zijn Algemene Voorwaarden van toepassing.

http://www.vertrouweninjeklas.nl/wp-content/uploads/2017/05/algemene-voorwaarden.pdf


We werken in iedere training vanuit de volgende 
uitgangspunten:  

• casuïstiek en eigen vragen van de deelnemers hebben een belangrijke 
plek in het programma

• in combinatie met het lezen van het boek Vertrouwen in je klas kunnen 
punten voor het Lerarenregister behaald worden

• bij in company training wordt de inhoud altijd samen met de opdracht-
gever bepaald 

Wie zijn wij? 
Dit is Daniëlle:

• milde begeleider 
• biedt veiligheid 
• echt mensen-mens

Typisch Tamar: 
• heldere denker
• biedt structuur 
• veel ervaring met 

leerkrachten 
Daniëlle van der Heijden en Tamar Kopmels vullen elkaar als trainers goed 
aan omdat ze heel verschillend zijn. Ze zijn beide gecertificeerd coach Trans-
actionele Analyse. Zij verzorgen ook - naast of in plaats van een training - 
individuele coaching van leraren en schoolleiders.

De activiteiten van Vertrouwen in je klas zijn 
gevalideerd door het Lerarenregister en 
vrijgesteld van BTW.

Daniëlle van der Heijden: (06) 22 13 14 98
Tamar Kopmels: (06) 36 04 77 65
Zie ook www.vertrouweninjeklas.nl




