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Deze nieuwsbrief staat volledig in het teken van onderwijs. 
We vieren de samenwerking met Levenverrijkend Onder
wijs, de realisatie van Ai-opener trainingen specifiek voor 
het onderwijs, inclusief een training van de Deense Kirsten 
 Kristensen en diverse andere ontwikkelingen op onderwijs
gebied in Nederland en Vlaanderen. Vieren jullie met ons mee?

In 2010 hebben drie trainers (Helen Janssen, Nicole van Ladesteijn en 
Martin van der Meulen) het samenwerkingsverband Levenverrijkend 
Onderwijs opgezet. De naam Levenverrijkend Onderwijs was geba
seerd op de titel van het boek dat Marshall Rosenberg over onderwijs 
heeft geschreven waarvan je hier > een praktijkvoorbeeld kunt lezen. 
Na een enthousiaste start en een jaartraining is Helen verdergegaan 
met Levenverrijkend Onderwijs. Zij heeft daar, alleen en met anderen, 
jarenlang energie in gestoken totdat Eva Maria Schneijderberg, zelf 
leerkracht en geraakt door Geweldloze Communicatie, het initiatief 
nam om Levenverrijkend Onderwijs nieuw leven in te blazen. 
Met onze hernieuwde samenwerking is de cirkel rond en komen 
Levenverrijkend Onderwijs en Aiopener weer bij elkaar.

Dionne Verbeet en Eva Maria Schneijderberg zullen de trainingen 
samen gaan (vorm)geven. Dionne vindt het belangrijk dat kinderen 
kunnen groeien en ontwikkelen in een omgeving waar een ieder tot z’n 
recht komt. Zij weet uit ervaring welke bijdrage Verbindende Commu
nicatie hierin kan leveren, ook door de trainingen die ze op verschil
lende scholen in Oeganda heeft gegeven. Zij is enthousiast om met 
Ai-opener nu ook een specifiek onderwijsaanbod te kunnen bieden.

Eva Maria deelt dit enthousiasme. Als leerkracht ervaart ze hoe de 
visie van Verbindende Communicatie het onderwijs verrijkt. Deze 
ondersteunt haar om vanuit gelijkwaardigheid en openheid om te 
gaan met autonomie en interne motivatie, regels en afspraken, ver
schillen en conflict. Om zo een omgeving te creëren waar jongeren 
vaardigheden opdoen om bij te dragen aan een vreedzame wereld. 
Ze kijkt ernaar uit om als trainer haar collega docenten kennis te 
laten maken met de mogelijkheden van Verbindende Communicatie 
in het onderwijs. Je kunt hier > meer over haar lezen.

De eerste introductietraining Verbindende Communicatie in het 
onderwijs wordt gegeven op vrijdag 9 en 16 juni, de tweede volgt 
op 27 oktober en 3 november. Kijk voor meer informatie op onze 
website >.

Eva MariaDionne

http://www.ai-opener.nl/speelplaats-delen.html
https://www.ai-opener.nl/trainers.html
https://www.ai-opener.nl/verbindende-communicatie-in-het-onderwijs.html
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Aan de slag in de klas 

Internationale training:  
“Culture of peace in the classroom”  

Afgelopen periode stuurde Jasper, die een aantal jaren geleden de 
Train de trainer heeft gevolgd, ons een mail. Daarin vertelde hij 
over zijn ervaring met het delen van Geweldloze Communicatie op 
de basisschool van zijn zoon. De juffrouw van groep 7 heeft dat als 
zo waardevol ervaren dat ze alle ouders van de kinderen daarover 
heeft geïnformeerd. In dit praktijkvoorbeeld lees je hoe dit de klas 
ondersteunt om ‘op een positieve en verbindende manier met elkaar 
om te gaan’. 

Verheugd zijn wij met de enthousiaste reactie van Kirsten Kristensen 
uit Denemarken op onze uitnodiging om deze zomer een gasttraining 
te komen verzorgen in Nederland. Geïnspireerd door haar korte films 
waarin leraren in de praktijk werken met Verbindende Communicatie, 
hebben we haar benaderd en organiseren we eind augustus een 
onderwijs 2daagse waarin Kirsten haar benadering deelt. Ontdek 
tijdens de training hoe je je leiderschap kunt inzetten om naast de 
focus op de onderwijsinhoud ook bij te dragen aan interne motivatie 
van kinderen en jongeren en eigen verantwoordelijkheid voor leren. 

Kirsten werkt sinds 1998 met Verbindende Communicatie en heeft 
20 jaar ervaring als trainer persoonlijke ontwikkeling. Ze studeerde 
met Marshall B. Rosenberg, de grondlegger van Geweldloze 
Communicatie. Haar benadering is zowel praktisch als theoretisch. 
Eén van haar uitspraken is:

In dit voorbeeldfilmpje 
uit de praktijk zie je hoe 
leerkrachten Verbindend 
Communiceren inzetten 
in de groep, nadat ze 
door Kirsten Kristensen 
getraind zijn >. Kinderen 
gaan hier samen op zoek 

naar wat er leeft bij een ieder; een les in empathie. Het conflict 
wordt besproken op basis van gevoelens en behoeften om daarna te 
onderzoeken welke acties kunnen bijdragen aan het herstellen van 
harmonie). 
Enthousiast? Als je je op wil geven of meer wil lezen, volg dan deze 
link > voor meer informatie.

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

te voeden voor Vrede”

https://www.ai-opener.nl/aan-de-slag-in-de-klas.html
https://www.youtube.com/watch?v=d61KcCM7Ufw&feature=share
https://www.ai-opener.nl/culture-of-peace-in-the-classroom.html
https://www.youtube.com/watch?v=d61KcCM7Ufw&feature=share
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Diversen 
 
Conflicten lossen we samen op! 
De afgelopen jaren zijn er vele onderzoeken gedaan naar NVC 
en het effect daarvan. Een aantal daarvan is specifiek gericht op 
onderwijs. Een overzicht vind je op de website van CNVC >. Wat 
daar nog niet bijstaat is het onderzoek van Marieke Schroeder 
op een basisschool, net over de grens in Duitsland. Zij heeft bij 
kinderen tussen de zes en acht jaar onderzocht of Geweldloze 
Communicatie hen helpt om conflicten op een pro-sociale manier 
op te lossen. In twee klassen werd het project ingevoerd en in twee 
andere, controlegroepen, niet zodat verschillen zichtbaar werden. 
Resultaat van het onderzoek was een significante verbetering in 
de klassen waar gewerkt werd met Geweldloze Communicatie. 
Voor een samenvatting van het onderzoek verwijs ik je graag naar 
Marieke’s website >. Een uitgebreid artikel over het onderzoek 
vind je op de website van Levenverrijkend Onderwijs >.

NVCschool in regio Amsterdam
LIFE! (learning in a free environment) is een geaccrediteerde, 
democratische school gebaseerd op Geweldloze Communicatie. 
Omdat deze school in de opstartfase zit en niet door de overheid 
wordt gefinancierd zijn ze op zoek naar financiële en andere 
ondersteuning. Daarvoor zijn ze een crowdfunding campagne 
gestart. Als je meer wilt weten over dit project en/of de school wilt 
ondersteunen vind je meer informatie op deze website >.

Om een beeld te geven hoe Verbindende Communicatie in het onder
wijs leeft volgt hier een overzicht van onderwijsinstellingen waarvoor 
Aiopener in de eerste vijf maanden van 2017 programma’s en trai
ningen op maat heeft gemaakt of waarvan leerkrachten of leiding
gevenden een open opleiding hebben gevolgd:
• LANSbrekers (LBBO/Ingrado), vijf trainingen in het hele land 

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

trainers en leerkrachten
• ROC WestBrabant (Verbindend Leiderschap)
• Vrije school Den Haag (Verbindende Communicatie in je werk)
• Nyenrode Business Universiteit (teamtraining)
• Universiteit van Amsterdam (Verbindend Leiderschap)
• St.Lucas (interactieve lezing en workshop voor 60 leerkrachten)
• IPDopleidingen (Verbindend Leiderschap)
• PABO De Kempel (interactieve lezing voor circa 75 alumni)
• MBO Drenthe College (Impact van empathie)
• Albeda college (Verbindende Communicatie in je werk) 
• 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 0616914452. 

Trainingen in en voor het onderwijs

https://www.cnvc.org/about-us/projects/nvc-schools/nonviolent-communication-schools
http://www.cnvc.org/about-us/projects/nvc-research
http://counselling-nijmegen.nl/wp-content/uploads/2016/04/Conflicten-lossen-we-samen-op-Marieke-Schreuder.pdf
http://www.levenverrijkendonderwijs.nl/Conflicten%20lossen%20we%20samen%20op%20HetKind%2022-04-16.pdf
https://www.pifworld.com/en/nonprofits/rjqqSFNbUpo/life-democratic-nvc-based-school/about
mailto:info%40ai-opener.nl?subject=
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De Ronde Tafel Breda
Ben Sprangers en Koen van Erve werken beiden op de 
praktijkschool van ROC WestBrabant. Twee jaar geleden werden 
ze geraakt door de onmogelijkheden waar sommige jongeren in 
het onderwijssysteem tegenaan lopen. Zij zetten zich in om deze 
jongeren in een levensechte omgeving hun vaardigheden verder 
te laten ontwikkelen voor een kansrijker toekomst. Dat heeft 
geleid tot De Ronde Tafel, een initiatief voor een leerwerkbedrijf in 
combinatie met een trainingscentrum gebaseerd op Verbindende 
Communicatie. Klik voor meer informatie over dit project en hoe 
je bij kunt dragen hier >. 

NVC in het Belgisch onderwijs
CorryLaura van Bladel is al jarenlang actief bezig om Geweldloze 
Communicatie op de kaart te zetten in het Belgisch onderwijs. 
Dat doet zij o.a. door, samen met Marianne Göthlin uit Zweden, 
specifieke NVC-trainingen aan te bieden voor mensen uit het 
onderwijs. Daarom maak ik je graag attent op een 3daagse 
training die ze deze zomer aanbieden: NVC in education >. 

De Wereld Draait Door
Afgelopen dinsdag werd er in het tvprogramma De Wereld Draait 
Door aandacht besteed aan Geweldloze Communicatie en het 
boekje ‘Vrede kun je leren’. Dit boekje is geschreven door David 
van Reybrouck en Thomas d’Ansembourg, die ook het boek ‘Stop 
met aardig zijn, wees jezelf’ heeft geschreven. Hier kun je het 
interview met David van Reybrouck dat ons zeer inspireerde 
terugzien op de website van NPO > (fragment start op 05:10 
minuten). 

Hartelijke groet en we hopen dat jullie met ons mee hebben 
gevierd.

Het team van Aiopener
Martin van der Meulen, Ingrid Bouland, Christiaan Zandt,  
Dionne Verbeet, Jenny Giezeman en Tineke Hertsenberg en  
Eva Maria Schneijderberg

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.de-ronde-tafel.nl
http://www.blabla-blabla.be/events/driedaagse-marianne-gothlin/
https://www.npo.nl/de-wereld-draait-door/16-05-2017/VARA_101383253
mailto:info@ai-opener.nl?subject=Afmelden/doorsturen nieuwsbrief
https://www.npo.nl/de-wereld-draait-door/16-05-2017/VARA_101383253

