
opleiding op maat

GESPREKSVAARDIGHEDEN

Ruimte geven, ruimte nemen
Adequaat bewegen in het interventiecontinuüm

De kunst van het vragen stellen 
Uitnodigend en to the point

Opbouwende feedback geven 

Gericht op mogelijkheden en groei, win - win

Onderscheiden persoon en zaak
De kracht en kwetsbaarheid van persoonlijke feedback

Terugkoppelen op niveau
Inhoudelijk en gevoelsmatig, procedureel en relationeel

CONTEXTUELE 
OPLEIDING  
BIJ ARTYSTA

In deze tweejarige opleiding word je opgeleid tot 
Contextueel Leerlingbegeleider. Een opleiding die er toe 
doet, omdat jij er toe doet. 

Wat maakt dat leerlingen tot hun recht komen? Hoe doe 
je op school recht aan iedere leerling? Wat is passend 
onderwijs? In dialoog worden de beste oplossingen 
gesmeed. In dialoog ontstaat motivatie, concentratie en 
verantwoordelijkheid. Dialoog doet recht aan iedereen 
en draagt bij aan goede resultaten. 

Deze opleiding voor Contextuele Leerlingbegeleiding 
leert je om dialoog te voeren met de leerling, je collega’s, 
de school en met de betrokken ouders, om iedere leerling 
in zijn context te zien en een passend aanbod te geven. 

We helpen je ook zo naar jezelf te kijken en je eigen 
context en van daar uit naar de leerling en iedere 
betrokkene om op persoonlijke en menselijke wijze 
professional te zijn. Locatie: Leeuwarden / Amersfoort.

Contact

ARTYSTA
Hilaerdermieden 2
9027 BB HIJLAARD

06 - 48 58 66 56

www.artysta.nl
info@artysta.nl
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DENKEN IN BALANSEN

Geven en nemen
Leerlingen willen geven en putten daar vertrouwen uit

Van huis uit 
Sommige leerlingen zijn al bekaf als ze op school arriveren 

door hun inzet thuis

Van elkaar houden 
Houden van je zelf en van de leerling, aandacht voor de 

leerling begint met goede aandacht voor jezelf

DENKEN IN BALANSEN

Geven en nemen
Leerlingen willen geven en putten daar vertrouwen uit

Van huis uit 
Sommige leerlingen zijn al bekaf als ze op school arriveren 

door hun inzet thuis

Van elkaar houden 
Houden van je zelf en van de leerling, aandacht voor de 

leerling begint met goede aandacht voor jezelf

‘MENTOR KOM  
  TEVOORSCHIJN’

OPLEIDING 
LEERLINGBEGELEIDING

Ben je mentor of leerlingbegeleider? Wil je vaardiger 
worden in één op één met leerlingen spreken? Wil je 
sneller en doeltreffender handelen en helpen rechtdoen 
aan mensen?

In de opleiding voor contextuele leerlingbegeleiding leer 
je wat er toe doet in gesprek met leerlingen, ouders en 
collega’s, je verdiept je inzicht in mensen en relaties, 
je leert belangrijke gespreksvaardigheden en weet de 
juiste setting te creëren.

In een groep van maximaal 15 mensen leer je met en 
door elkaar wie je bent en wat je professioneel deskundig 
maakt. Je zal ook genieten van de persoonlijke winst die 
je maakt door je professionele groei.

Respectvol aanboren van de kracht    en kwaliteit van jou en je leerling

OMGAAN MET ONRECHT 

Destructief gedrag
Wat ligt er aan ten grondslag en hoe doorbreek je het?

Schade 
Hoe kan je dat herstellen?

Oog voor ieder, dader en slachtoffer 
De kracht van erkenning en meerzijdige partijdigheid

DE VERHOUDING  
SCHOOL & THUIS

Inzicht in loyaliteiten
Wat beweegt mensen wezenlijk?

De invloed van thuis op school
De kracht en kwetsbaarheid van families

Maken van keuzes
Innemen van eigen grond, wat mag ik kiezen?
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