
Ons modulaire programma maken wij op basis

van jullie wensen en behoeften geheel op maat.

Onze trainers kunnen de lessen geven en we

kunnen leerkrachten trainen en coachen. Het

programma kan online of fysiek worden

gegeven. 

De kunst van het ruziemaken

Ruzie, gedoe en akkefietjes horen bij het leven. 

De kunst is om er goed mee om te gaan. Jong 

geleerd is oud gedaan. Kinderen die

vaardigheden ontwikkelen om effectief met

conflicten om te gaan, hebben daar hun hele

leven plezier en profijt van. 

Leerlingen

Leerkrachten

Kompas

Conflictvaardigheid
Ons programma richt zich op het vergroten van

het zelfvertrouwen, omgaan met emoties, leren

opkomen voor jezelf en oog hebben voor de

ander. We leren de kinderen vanuit

nieuwsgierigheid op onderzoek uit te gaan en in

verbinding te blijven. Ook als het spannend

wordt. We creëren een laboratorium waarin de

kinderen op een veilige manier kunnen

experimenteren, met en van elkaar kunnen leren

en een eigen kompas kunnen ontwikkelen. 

Kompas
Is een modulair programma speciaal

ontwikkeld voor kinderen op de basisschool

(midden en bovenbouw). De kinderen leggen

hiermee een basis voor een positief

schoolklimaat en daarmee sociale veiligheid.

We sluiten aan op de taal van de klas met de

volgende thema’s: 

Maatwerk in dialoog

Contact

Praktische informatie

Voor wie?
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Elke Vroemen

06-27863760

evroemen@dialoguebv.nl 

Wat is ruzie?

Blikopener: niets is wat het lijkt

Luisteren om te begrijpen 

Wat gebeurt er in je lijf/hoofd als het

spannend wordt?

Emoties

Samenwerken en win-win

Van drama naar samen afspraken maken

Wie zijn wij?

Inge Marit Wielinga-Pols, voormalig

advocaat, kindercoach en auteur van het

boek Ruziemaken een hele kunst.

Dialogue, expert in conflictmanagement en

conflictvaardigheid in het onderwijs. 

Inge Marit heeft als initiator de samenwerking

met Dialogue gezocht. Hun gezamenlijke missie

is kinderen conflictvaardig te maken en

daardoor bij te dragen aan een fijner en rijker

leven van de kinderen. 

Life skills voor kinderen

Waarom? Openheid, zelfverzekerdheid

positiviteit en veiligheid in de

klas en op het schoolplein


