
Een training persoonlijk leiderschap voor leraren 

“The courage to teach”: zo noemt Parker Palmer zijn boek over leraren. Zo is 
het precies: voor de klas staan, daar is moed voor nodig. Leraren die hun moed, 
openheid, duidelijkheid en aardigheid zowel ten aanzien van hun leerlingen als 
van zichzelf eens nader willen onderzoeken kunnen terecht in deze training. 

Hoe houd jij je leraarschap zinvol en bevredigend en hoe doe je dat voor je leer-
lingen? Hoe ga je mild om met hardnekkige patronen? Je krijgt handvatten leiding 
te geven aan jezelf terwijl je leiding geeft aan je klas.



Meer dan 10 jaar geeft PelCoaching de training “Met zwier voor de klas”. Soms met open 
inschrijving, soms in-company. Soms alleen, de laatste twee jaar ook in samenwerking met 
Mirjam Gilhuis. Zowel leraren als schoolleiders zijn enthousiast over de impact van de
training: leraren krijgen handvatten leiding te geven aan zichzelf terwijl ze leiding geven aan 
hun klassen. De training is uitdrukkelijk ook geschikt voor goede en ervaren docenten.

Een training biedt luchtigheid en humor waar het kan, en diepgang waar dat moet. Wij sluiten aan 
bij de vragen en kennis van de deelnemers, behandelen kleine stukken theorie (o.a. Parker
Palmer, Transactionele Analyse) maar bieden vooral ruimte voor oefening en onderzoek.

De volgende onderwerpen komen in elk geval aan bod:

• Contact maken en in contact blijven met jezelf 
• Contact maken en in contact blijven met je leerlingen, hun ouders, 

je collega’s, je leidinggevenden 
• Omgaan met je eigen weerzin en die van je leerlingen
• Liefdevol doorstaan van periodes waarin je de moed en de zin wel eens verliest
• Contact hebben en tegelijkertijd heel duidelijk zijn

Praktische gegevens:

We werken in een kleine groep van max 10 deelnemers gedurende twee aaneengesloten dagen 
met overnachting (voorkeur) of op vijf losse dagdelen. We werken altijd op een externe locatie. 
Bij 2 trainers bedragen de kosten € 1250 per dagdeel, bij 1 trainer € 750, daarnaast komen de 
kosten van de locatie.

Voor meer info: 

Bregje Pel • www.pelcoaching.nl • bregje@pelcoaching.nl • 0630853596 of
Mirjam Gilhuis • www.deomgekeerdebeweging.nl • 0647818747

Trainers Bregje Pel en Mirjam Gilhuis 

Bregje Pel is een ervaren coach en 
trainer in het onderwijs en ook van 
andere professionals in mensen-
beroepen. Zij stond ooit zelf voor de 
klas en was schoolleider. Zij heeft 
zich sinds 1998 bekwaamd als trainer 
en coach, vooral als het gaat om 
persoonlijk leiderschap. Ze werkt 
voor deze training graag samen met 
Mirjam Gilhuis.

Mirjam is ook leraar geweest en nu 
lerarenopleider en trainer. Zij heeft 
ervaring in het coachen van 
beginnende en ervaren docenten 
en is bovendien een onnavolgbare 
trainingsacteur. 


