
Of je nu een beginnende of ervaren leraar bent, op gezette tijden twijfel 
je weleens aan jezelf: kan je nog wel orde houden? Heb je nog wel een 
klik met de leerlingen? Vind je je werk saai? Of juist veel te druk? Ben je 
volgens je eigen normen wel goed genoeg?  Is het lesgeven nog zinvol en 
bevredigend voor jezelf? Wij bieden ruimte om -tijdens een vakantie-  
hierover orde op zaken te stellen.



In deze training ga je met een open blik kijken naar je eigen handelen als leraar. Hoe houd 
of maak je dat werk leuk en zinvol voor jezelf en voor de leerlingen? Je maakt ruimte om 
met een andere blik naar je gewoontes te kijken. Wij behandelen kleine stukken theorie 
-vooral uit de transactionele analyse-, bieden mogelijkheid tot eigen onderzoek en oefening 
en sluiten aan bij de kennis en leervragen van de deelnemers. Wij zijn o.a. geïnspireerd 
door het werk van Parker Palmer.  
De volgende vragen komen in elk geval aan bod:

• Hoe ben en blijf je in contact met jezelf?
• Hoe maak je contact met de leerlingen? 
• Hoe streng ben jij voor jezelf? Strenger dan voor je klas? 
• Hoe ga je om met weerstand? 
• En met je eigen weerstand?
• Hoe kun je contact hebben met de leerlingen en tegelijk heel duidelijk zijn? 

Voor wie?
De training is bestemd voor docenten die goed voor zichzelf willen zorgen terwijl ze het 
optimale uit hun klassen willen halen. 

Praktische gegevens:
Wanneer   : 1 en 2 september 2017. 
Waar   : Hotel Blooming in Bergen (NH). 
   Een aantrekkelijke locatie met zwembad in de duinen. 
Werktijden      : van vrijdag 10.00 uur tot zaterdag 16.30 uur.  
    Vrijdagavond is er ook een kort programma. 
Groep   : We werken in een kleine groep van min 8- max 12 deelnemers. 
Deelnamekosten   : € 845,00 inclusief maaltijden en overnachting.
Inschrijving en info: pelcoaching.nl/training of bel 06 3085 3596.

Trainers Bregje Pel en Mirjam Gilhuis 

Wij zijn van speels, van improviseren, 
van zwier en van diepgang.

Bregje Pel is een ervaren coach en 
trainer in het onderwijs en daarbuiten. 
Zij stond zelf ooit voor de klas en was 
schoolleider. Ze heeft daarna jaren-
lange ervaring opgebouwd als coach 
en opleider in persoonlijk leiderschap, 
coaching en masterclasses voor 
leidinggevenden. 

Mirjam Gilhuis heeft ervaring als 
leraar in het VO en als lerarenop-
leider in het HBO. Ze verzorgt diverse 
didactische en pedagogische colleges 
aan de HVA en is coach en supervisor 
van beginnende en ervaren docenten. 
Daarnaast geeft ze diverse (drama-)
trainingen rondom het thema orde.


