
 

 

Pakket 1 Pakket 2 Pakket 3 directiepakket Pakket 4 all-in ca 6 maanden 

8 uur 24 uur 30 uur 80 uur 

❖ Teambuilding 

• Herkennen en 
benoemen van 
goede 
eigenschappen 

• Elkaar waarderen 
en aanspreken 

Resultaat 
Verbetert samenwerking 
op basis van gezamenlijk 
gekozen deugden die als 
kernwaarden voor de 
groep fungeren. 

❖ Persoonlijke 
ontwikkeling 
workshop 

• Excelleren in het 
bewustzijn, identiteit 
en talenten door 
inzicht in deugden. 

Resultaat 
Verbetert het zelfbeeld en 
groei in bewustzijn. Het 
benutten van het potentieel. 
 
Train the trainer 
Scholing in de technieken 
om deze op juiste wijze toe 
te passen voor de klassen 
(duurzaam) 

• Herkennen en 
benoemen van 
goede 
eigenschappen 

• Struikelblokjes als 
opstapjes zien 

• Creëren van een 
veilig en prettig leef 
klimaat 

• Actief aandacht 
bieden 

Resultaat 
Docenten komen en blijven 
in hun kracht. De klas is 
rustiger geworden. De 
leerlingen krijgen oog voor 
elkaar 

❖ Teambuilding 
Resultaat 
Verbetert samenwerking 
op basis van gezamenlijk 
gekozen deugden die als 
kernwaarden voor de 
groep fungeren 
 

❖ Persoonlijke 
ontwikkeling 
workshop 

Resultaat 
Verbetert samenwerking 
op basis van gezamenlijk 
gekozen deugden die als 
kernwaarden voor de 
groep fungeren 

 
❖ Train the trainer 

Resultaat 
Docenten komen en 
blijven in hun kracht. De 
klas is rustiger geworden. 
De leerlingen krijgen oog 
voor elkaar. 

❖ Teambuilding 
Resultaat 
Verbetert samenwerking op 
basis van gezamenlijk gekozen 
deugden die als kernwaarden 
voor de groep fungeren 

 
❖ Persoonlijke 

ontwikkeling workshop 
Resultaat 
Verbetert samenwerking op 
basis van gezamenlijk gekozen 
deugden die als kernwaarden 
voor de groep fungeren 

 
❖ Train the trainer 

Resultaat 
Docenten komen en blijven in 
hun kracht. De klas is rustiger 
geworden. De leerlingen krijgen 
oog voor elkaar 

 
❖ Workshop mentor met 

Leerlingen 

• Herkennen van 
innerlijke 
eigenschappen 

• Opbouwen van eenheid 

• Geweldloos 
communiceren 

• Veiligheid en openheid 
in de klas 

• Elkaar waarderen 

• “Fouten” mogen maken 
Resultaat 
Spelregels voor gedrag die door 
de leerlingen gezamenlijk 
worden bepaald. 
(zelforganiserend) 
 

❖ Coaching 1 op 1 (12 x) 

Aantal personen: 10 Aantal personen: 10 Aantal personen: 10 Aantal personen: 10 

Prijs: € 1.500,00 Prijs: € 3.000,00 Prijs: € 3.750,00 Prijs: € 10.000,00 


