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Kwaliteiten 

Sommige talenten vallen meer op dan anderen. Stel je hebt  een 

leerling in de klas die in jouw beleving zeer dominant is. Hij zet 

zichzelf vaak centraal. Je irriteert je aan dit gedrag. Je vindt van 

alles van dit gedrag. Kun jij nog zien dat er een kwaliteit onder dit 

dominante gedrag verscholen zit? Dat de kracht van deze 

leerling initiatiefrijk is? En kun jij hem of haar leren hoe hij dit 

talent kan ontwikkelen door anderen ruimte te leren geven? Voor 

deze leerling is dat in eerste instantie lastig omdat hij het idee 

kan hebben dat er anders niets gebeurd. Daarom regelt hij het 

liever zelf.  

Zou je deze vaardigheid onder de knie willen hebben?  In deze 

workshop leer je hoe dat werkt en hoe je daarmee ook de 

groepsdynamiek op een positieve manier kunt beïnvloeden. 

 
De Trainer 

Ik ben Jelly Bijlsma. Coach, trainer, 
orthopedagoog en gz-psycholoog. 
Met veel enthousiasme verzorg ik al 
ruim 20 jaar trainingen voor 
directeuren, teams, leerkrachten en 
intern begeleiders in het onderwijs.  

De training Hoe hoor ik Erbij is 
bedoeld voor leerkrachten, intern 
begeleiders, ambulant begeleiders 
en gedrag specialisten die hun kennis 
rondom gedragsverandering vanuit 
een waarderend perspectief willen 
vergroten om vandaar uit regie te 
kunnen voeren op een positief 
groepsklimaat.  

 
Wanneer 

Datum: 21 juni 2016                                           
Kosten: 274 euro (inclusief lunch, 
koffie, thee, kwaliteitenspel)                
Locatie: Almere  

Meer informatie 

www.klassenkracht.nl/trainingen  

 

Jij mag zijn... 

Jij mag zijn zoals je bent                     
om te worden wie je bent                  
maar nog niet kunt zijn                                           
en je mag het worden op jouw 
manier en in jouw tijd. (Ofman) 

HOE HOOR IK ERBIJ! 
 De Kracht van Kernkwaliteiten in de klas! 
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Valkuilgedrag 

Met welke leerlingen loopt het contact als vanzelf en met welke 

kinderen heb jij moeite? Van welke eigenschappen van mensen en 

kinderen raak jij geïrriteerd? Zo hebben we met de komst van 

passend onderwijs te maken met een diversiteit van kinderen. 

Kinderen die beschikken over unieke talenten. Maar soms zien we 

alleen het te veel van het goede; het valkuilgedrag. 'Valkuilgedrag' is 

gedrag wat Ofman 'het te veel van het goede' noemt. 

Hoe hoor ik Erbij? 

In de workshop Hoe hoor ik Erbij, leer je om objectief te kijken naar 

gedrag. Steeds staan de volgende vragen cenrtaal: Wat zie ik een 

leerling doen? En waar is dit gedrag een te veel van? Wat heeft 

deze leerling te ontwikkelen en hoe kan ik hem of haar daar bij 

helpen. Je leert de onderliggende kwaliteiten te (h)erkennen en 

daardoor de onderwijsbehoefte van deze leerling. Door deze 

bewustwording krijg je inzicht in het gedrag van jezelf en dat van de 

ander waardoor jij niet reactief maar proactief kunt blijven 

begeleiden. En dat is Persoonlijk Meesterschap! 

Wil jij de Kracht van jouw leerlingen benutten? Schrijf je in! 

Je bent zo mooi 
Anders 
'Diversiteit gaat niet over hoe we 
van elkaar verschillen. Diversiteit 
gaat over het benutten van ieders 
uniekheid'. Ola Joseph. 

Sam 

Al jaren hangt om Sam een sfeer 

van pester heen. Kinderen zijn bang 

en ouders klagen over hem. 

Leerkrachten en Intern Begeleider 

krijgen hun vinger er niet achter. 

Door Sam gericht en in 

verschillende situaties te 

observeren, ziet de Intern 

begeleider wat hij doet en hoe hij 

het doet. 

 

Door Sam in beeld te brengen en 

zijn gedrag in een kernkwadrant te 

plaatsen zien we dat Sam een aantal 

prachtige kwaliteiten en talenten 

heeft die hij op dit moment negatief 

inzet. Door hem meer 

verantwoordelijkheid te geven kan 

hij leren zijn talenten te ontwikkelen 

naar sterke punten. Sam heeft 

hiervoor vaardigheden en 

ervaringssituaties nodig. 

 

Groepsdynamiek 

Omdat Sam leert zijn leiderschap 

op een positieve manier in te zetten 

hoeft hij niet meer dwingend te zijn. 

Van een controversieel kind op het 

Sociogram zie je dat hij verschuift 

naar een gemiddeld kind. Hij wordt 

gewaardeerd om zijn kwaliteiten en 

kinderen zijn niet meer bang voor 

hem.  


