
 
 
Geweldloos Communiceren in opvoeding en 
onderwijs 

Kinderen en volwassenen verlangen naar 
erkenning, rust, plezier, veiligheid. Deze en 
andere basisbehoeften vormen de kern van 
geweldloos communiceren (van Marshall 
Rosenberg). Justine Mol zal ons schetsen hoe je 
met behulp van geweldloos communiceren je 
oordelen (de jakhals) verwelkomt en vervolgens 
bij empathie en vertrouwen (de giraf) uitkomt. 
Hoe dat er concreet uitziet oefenen we o.a. in 
kleine groepjes aan de hand van eigen 
voorbeelden en met gebruik van het GROK 
kaartspel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justine Mol kwam in 1998 in aanraking met 
geweldloos communiceren. Zij volgde een 
internationale opleiding o.a. bij Marshall 
Rosenberg. Zij is ook zen-coach. In 2005 
verscheen haar eerste boek ‘Opgroeien in 
Vertrouwen, opvoeden zonder straffen en 
belonen’. Je zou dit boek als voorbereiding op 
de masterclass kunnen lezen. Meer over haar 
en haar publicaties vind je op www.justinemol.nl.  
 
 
Datum en tijd: 31 mei 2017, 16.00-21.00  
Locatie: Voorsterweg 1, 7371 GA Loenen  
Prijs: € 85,-- 

 

 
Als hooggevoeligheid samengaat met druk 
en emotioneel intens gedrag 
 
Hooggevoeligheid kan samengaan met druk en 
emotioneel intens gedrag. Het kind is gevoelig, 
hulpvaardig, sociaal en spontaan, maar kan ook 
moeilijk te corrigeren zijn, lijkt niet te willen 
luisteren en reageert met boze buien. Henk-Jan 
van der Veen (LiHSK) legt uit waar dit gedrag 
vandaan komt en hoe je ermee kan omgaan. 
Daarna is er gelegenheid tot het inbrengen van 
eigen vragen en voorbeelden. Deze Masterclass 
is bedoeld voor ouders en hulpverleners.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henk-Jan van der Veen is medeoprichter van 
het Landelijk informatiepunt Hoog Sensitieve 
Kinderen (LiHSK) en heeft jarenlange ervaring in 
het coachen van hooggevoelige kinderen en hun 
ouders. Ook coacht hij individuele 
(hooggevoelige) volwassenen op het gebied van 
persoonlijke ontwikkeling, stressreductie en 
vitaliteit. 
 
 
 
Datum en tijd: 28 juni 2017, 18.30-21.30  
Locatie: Voorsterweg 1, 7371 GA Loenen  
Prijs: € 65,-- 

 
 
Help beelddenkers op school met visuele 
leertechnieken! 
 

Werk jij met kinderen waar niet uitkomt wat erin 
zit? Grote kans dat het beelddenkers zijn en die 
kunnen het moeilijk hebben in het reguliere 
onderwijs. De standaard lesmethoden zijn 
namelijk meer geschikt voor taaldenkers en er 
zijn beelddenkers die deze manier van denken 
echt niet begrijpen. Onderzoek hoe je eigen 
brein werkt en oefen met unieke technieken voor 
oa. plannen, rijtjes en woordjes en het lange 
termijn geheugen. Je leert hoe kinderen met dit 
alles weer plezier in leren kunnen krijgen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patricia Ritsema van Eck is bevoegd expert 
beelddenken en gecertificeerd trainer bij Instituut 
Kind in Beeld. Zij studeerde filosofie en 
didactiek. In 1987 startte zij met 
huiswerkbegeleiding en specialiseerde zich al 
snel in de visuele en kinesthetische technieken 
waarmee vooral beelddenkers geholpen zijn. Ze 
ontwikkelde trainingen voor en gaf workshops 
aan o.a. scholieren, studenten en docenten. 
 
 
Datum en tijd: 30 augustus 2017, 16.00-21.00  
Locatie: Voorsterweg 1, 7371 GA Loenen  
Prijs: € 125,-- (inclusief materialen, max.10 deelnemers) 

AVENTURIJN MASTERCLASSES –zie ook www.verrijkendonderwijs.nl 


