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Verbindende Communicatie 
in het onderwijs  

We zijn nu ruim een jaar bezig binnen Ai-opener om extra 
aandacht te geven aan Verbindende Communicatie in het 
onderwijs. Dionne Verbeet en Eva Schneijderberg nemen 
daarin het initiatief maar ook de andere trainers van 
 Ai-opener geven regelmatig workshops in het onderwijs.          
In deze nieuwsbrief staan we stil bij wat er het afgelopen 
jaar op dit gebied is gebeurd. En kijken we vooruit naar wat 
er op de planning staat. Kijken jullie mee?
 
Onderwijsmiddag
Graag vieren we dat er op 9 februari j.l. 47 deelnemers zijn 
 geweest op de onderwijsmiddag die we samen met een  aantal 
collega-trainers van de kring hebben georganiseerd. We zijn 
verheugd vanwege de brede belangstelling: zowel vanuit het 
onderwijsveld PO, VO, HBO/WO, als ook van mensen uit de 
 richting opvoeding en begeleiding. Vooral omdat we merken 
dat binnen het onderwijs en de opvoeding herkend wordt dat 
Verbindende Communicatie bijdraagt aan het ontwikkelen van 
essentiële vaardigheden. Vaardigheden die jeugd en jongeren 
in staat stellen om wijze leden te zijn van een wereldwijde 
gemeenschap en co-creators van een vreedzame, rechtvaardige 
en duurzame wereld. 

Gastspreker Marieke Schreuder deelde de resultaten van haar 
uitgebreide onderzoek op een basisschool naar Geweldloze 
Communicatie en conflictmanagement bij kinderen. Deze laten 
zien dat Geweldloze Communicatie een significante bijdrage levert 
aan het oplossen van conflicten en haar resultaten bevestigen 
onze ervaringen in de praktijk. Meer informatie over haar 
onderzoek vind je hier >. Verder waren er een viertal inhoudelijke 
workshops met thema’s als ‘burgerschap’, ‘in gesprek met elkaar’, 
‘van conflict naar kans’ en ‘hoe breng ik VC in mijn school?’

Naast de inhoud gaven deelnemers aan ook van de uitwisseling 
met elkaar te hebben genoten. We geloven dat het bij elkaar 
brengen van mensen uit het onderwijsveld onder andere bijdraagt 
aan ondersteuning, gezamenlijk leren en inspiratie. Daarom 
willen we hier een terugkerend event van maken. Vast voor in 
de agenda: op 15 februari 2019 organiseren we de volgende 
onderwijsmiddag in Rotterdam! 
                    Dionne en Eva

Dionne en Eva

http://www.geweldlozecommunicatie.org
http://counselling-nijmegen.nl/wp-content/uploads/2016/04/Conflicten-lossen-we-samen-op-Marieke-Schreuder.pdf
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Ervaring uit de onderwijspraktijk
Het afgelopen jaar hebben we twee introductietrainingen 
georganiseerd speciaal voor mensen uit het onderwijs. Hieronder 
lees je de ervaring van een leraar Engels in het VO die aan één van 
deze trainingen heeft deelgenomen. 

‘Daags na de afronding van de introductiecursus ben ik met 
behulp van de NVC-feedbackbox in gesprek gegaan met meerdere 
leerlingen die uiteenlopende begeleidingsbehoeftes hadden. Van 
een topsporter die haast zou vergeten dat hij ook nog gewoon een 
tiener is, tot een leerling die niet meer weet wat hem motiveert, 
tot een jongen die in de loopgraven van een vechtscheiding 
probeert te overleven. Telkens weer blijkt het een even krachtig 
als ontroerend én vrolijkmakend middel om verbinding tot 
stand te brengen met gevoelens en behoeftes die tot dan toe in 
nevelen gehuld leken. Waar verbinding ontstaat, gaat het leven 
weer stromen. Eén mentorleerling van me zei na afloop van ons 
gesprek: “Het is net of al mijn poriën weer openstaan.” Hij had 
voor het eerst over het overlijden van zijn moeder, een jaar 
tevoren, gesproken met iemand buiten zijn naaste familie. Evenzo 
in de begeleiding van een stagiaire, in gesprek met collega’s, 
in eigen overwegingen over mijn toekomst als docent: steeds 
probeer ik de weg te bewandelen van niet-oordelend observeren 
naar gevoel naar behoefte en, als het lukt, het doen van een 
verzoek. De jakhalzentaal dringt zich aan alle kanten op, en mede 
daarom zou ik graag verdergaan en oefenen om de Verbindende 
Communicatie te integreren, te bestendigen…’ 

Eva: “Het ontroert me enorm om dit te lezen. Hier haal ik echt 
motivatie uit om door te gaan met het brengen van Verbindende 
Communicatie in het onderwijs.” Als je meer wilt weten over onze 
trainingen in het onderwijs kun je hier > klikken.
 

 
Internationale training: “Education for life 
with NVC”
Afgelopen jaar hebben we Kirsten Kristensen uit Denemarken 
uitgenodigd om een 2-daagse training ‘Peace in the classroom’ te 
geven. Kirsten werkt sinds 1998 met Verbindende Communicatie 
en heeft 20 jaar ervaring als trainer persoonlijke ontwikkeling.  
Eén van haar uitspraken is: 

“Ik geloof dat verandering 
mogelijk is en mijn doel is om op 

te voeden voor Vrede” Kirsten Kristensen

https://www.ai-opener.nl/verbindende-communicatie-in-het-onderwijs.html
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We waren geïnspireerd door haar korte films waarin leraren in 
de praktijk werken met Verbindende Communicatie. Hoe een 
begeleider omgaat met Mohammed die kwaad is geworden omdat 
hij naar zijn idee onrechtvaardig is behandeld kun je bijvoorbeeld 
zien in dit filmpje >. 

Vanwege de enthousiaste reacties van de deelnemers en onszelf 
hebben we Kirsten gevraagd om eind augustus een 3-daagse 
vervolgtraining te geven. De titel hiervan is: “Education for life 
with Nonviolent Communication (NVC)”. Hierbij ligt de focus op de 
rol van de leerkracht/docent omdat die een unieke kans geeft om 
leerlingen en studenten te inspireren door hoe je je leiderschapsrol 
invult. Kirsten omschrijft het zo: 

“Het doel van deze workshop is om leerkrachten en docenten de 
vaardigheden te geven om een voorbeeld te zijn voor en bij te 
dragen aan de volgende generatie zodat die een leven kunnen 
leiden van partnerschap in plaats van overheersing, samenwerking 
in plaats van competitie en vrede in plaats van oorlog.”

Spreekt dit ideaal je aan en wil je graag met een groep collega’s 
(samen)werken aan deze vaardigheden? Meer informatie over de 
training vind je op onze website >. Of je kunt ons bellen op 010-
4650068.
 

Trainingsaanbod Ai-opener
Hiernaast vind je een overzicht van de open trainingen die we 
geven voor iedereen die werkt in het onderwijsveld. Op onze 
website kun je je direct inschrijven en vind je meer informatie 
over de inhoud van de trainingen >. Daarnaast worden we 
steeds vaker gevraagd om studiedagen in te vullen of trainingen te 
verzorgen binnen onderwijsinstellingen. Zo hebben we sinds begin 
2017 programma’s verzorgd voor:
• LANSbrekers (LBBO/Ingrado): vijf trainingen in het hele land 

voor zo’n 120 onderwijsprofessionals 
• Horizon (jeugdzorg en onderwijs): programma voor eigen 

trainers en leerkrachten 
• Nyenrode Business Universiteit: teamtraining 
• St. Lucas: studiedag voor 60 leerkrachten 
• St. Janslyceum: studiedag voor 125 leerkrachten
• PABO De Kempel: interactieve lezing voor circa 75 alumni
• Albeda college: studiedag voor intern begeleiders
• Ingrado: interactieve workshops voor leden
• KoersVO (voor passend onderwijs): interactieve workshop 
• MBO Noorderpoort

Als je enthousiast bent en met één of meer mensen in jouw school 
aan de slag wil met Verbindende Communicatie kun je contact met 
ons opnemen via mail > of 06-16914452. 

Introductietraining 
Verbindende Communi catie  
in het onderwijs (2 dagen)

Verdiepingstraining 
Verbindende Communi catie  
in het onderwijs (2 dagen)

Jaaropleiding 
Levenverrijkend onderwijs  

(9 dagen)

g
g

https://www.youtube.com/watch?v=4PU9kItJQ40
https://www.ai-opener.nl/culture-of-peace-verdieping.html
https://www.ai-opener.nl/trainingen.html
mailto:info%40ai-opener.nl?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=4PU9kItJQ40
https://www.ai-opener.nl/verbindende-communicatie-in-het-onderwijs.html
https://www.ai-opener.nl/verdieping-verbindende-communicatie-in-het-onderwijs.html
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Diversen

Compassievolle Onderwijstip 1
Wanneer studenten wordt gevraagd om een actieve bijdrage 
te leveren aan het leven in de klas, zullen ze er waarschijnlijk 
veel meer deel van uitmaken. Het creëren van een wederzijds 
overeengekomen visie is de kern van Geweldloze Communicatie.
Stel samen met je studenten of leerlingen een visie op voor het 
soort schooljaar dat je samen wilt hebben. Schrijf erover. Maak er 
foto’s van. Praat erover. Maak vervolgens een groepsakkoord over 
de soorten gedrag die deze visie ondersteunen. Laat de leerlingen 
de overeenkomst ondertekenen en plaats deze op een plek waar 
iedereen het kan zien.
Wil je regelmatig een vertaalde compassievolle onderwijstip 
ontvangen (samengesteld door PuddleDancerPress)? Stuur ons 
dan een mail >. Bovenstaande groepsovereenkomst oefening wordt 
in meer detail beschreven in Hoofdstuk 6 van De veilige klas >.  

Leerboek voor verpleegkundigen
Het kenniscentrum zorginnovatie van de Hogeschool Rotterdam 
heeft een nieuw leerboek gemaakt voor (HBO)-verpleegkundigen 
dat aansluit bij nieuwe ontwikkelingen in de zorg zoals eigen 
regie. Susan Jedeloo, die de Train de trainer heeft gevolgd en 
zelf training geeft in Verbindende Communicatie, is één van de 
auteurs die heeft meegeschreven aan het deel over communicatie. 
Het zal je niet verbazen dat Verbindende Communicatie daar 
een belangrijke plek inneemt. En zij heeft daarbij ook gebruik 
gemaakt van onze ervaringen in het Flevoziekenhuis. In de 
online-leeromgeving is een aantal oefeningen opgenomen uit 
de trainingen die we daar met Ai-opener hebben gegeven. Meer 
informatie over het leerboek vind je hier >.

Afronding 
Als Ai-opener team hopen we dat deze nieuwsbrief een kleine 
bijdrage levert aan ontwikkelingen in het onderwijs richting meer 
inspiratie, zingeving en vertrouwen. Zodat jeugd en jongeren in de 
nabije toekomst een andere reactie zullen geven dan het kind in 
deze cartoon van Eva Schneijderberg.

Hartelijke groet van het Ai-opener team (Ingrid Bouland, Christiaan 
Zandt, Dionne Verbeet, Jenny Giezeman, Tineke Hertsenberg en 
Martin van der Meulen)

Alle trainers van Ai-opener zijn internationaal gecertificeerd door 
het ‘Center for Nonviolent Communication’. 

Stuur een e-mail naar Ai-opener als je deze nieuwsbrief niet meer wilt 
ontvangen of een verzoek hebt om deze ook naar anderen te mailen.

http://www.puddledancerpress.com
mailto:info%40ai-opener.nl?subject=compassievolle%20onderwijstips
www.geweldlozecommunicatiewebwinkel.nl
http://uitjezelfinwoordenbeeld.nl
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/projecten-en-publicaties/zorginnovatie/zelfmanagement-en-participatie/ontwikkelen-leerboek--en-online-leeromgeving-voor-hbo-verpleegkundigen/project/#flex
http://www.levenverrijkendonderwijs.nl
mailto:info@ai-opener.nl?subject=Afmelden/doorsturen nieuwsbrief

