
Training 
 

MET PERSOONLIJK LEIDERSCHAP 

NAAR EEN NIEUWE REGIE 

IN OUDERBETROKKENHEID 
 

voor leidinggevenden in het Primair Onderwijs 

 

Ouderbetrokkenheid-PLUS  



Hebt u uitdagingen rond ouderbetrokkenheid 

op school? Wilt u leren hoe u de regie kunt 

voeren, zonder afbreuk te doen aan de auto-

nomie en gelijkwaardigheid van ouders? Wilt 

u ontdekken hoe uw visie en passie u kunnen 

helpen een ommekeer te bewerkstelligen bij 

uw team en bij de ouders? 

In deze groepstraining pakt u de samenwer-

king met ouders bij de basis aan en creëert u 

excellente ouderbetrokkenheid, terwijl u er 

uiteindelijk niet meer maar juist minder tijd 

aan kwijt bent. U krijgt de samenwerking met 

ouders weer op de rails en gaat u met meer 

plezier naar uw werk. Ouders en leraren heb-

ben weer vertrouwen in elkaar. In plaats van 

trekken en duwen om iets voor elkaar te krij-

gen, verloopt de samenwerking tussen school 

en ouders voortaan in een relatief moeitelo-

ze flow. 

 

Persoonlijk Leiderschap gaat niet zozeer over 

leiderschap over anderen, maar vooral over 

leiderschap over onszelf. Met Persoonlijk 

Leiderschap nemen we de verantwoordelijk-

heid voor wat ons overkomt, staan we res-

pectvol in het leven, zijn we in balans qua 

kracht en kwetsbaarheid en zijn we in staat 

om tot stand te brengen wat er werkelijk toe 

doet. 

Leidinggevenden in het primair onderwijs die 

zich bekwaamd hebben in Persoonlijk Leider-

schap, zijn authentiek. Ze voeren de regie, 

zonder daarbij in een krampachtige controle 

te vervallen. Ze weten de krachten aan te 

spreken die ‘flow’ tot stand brengen, waarbij 

de omstandigheden mee gaan werken in 

plaats van tegenwerken. Hun team en de ou-

ders kunnen de congruentie voelen en zij zul-

len zich maar al te graag door hen laten inspi-

reren.  

 

U leert in deze training hoe u met visie, ver-

antwoordelijkheid, gezond vertrouwen, em-

pathie en een open en kwetsbare opstelling de 

samenwerking met ouders weer vlot kun trek-

ken. U schiet hierbij niet door, want: 

 

  U luistert ook naar de visie van ouders 

 en leraren; 

  Verantwoordelijkheid nemen betekent 

 niet de ander verantwoordelijkheid  

 ontzeggen; 

  Gezond vertrouwen is geen blind 

 vertrouwen; 

  Empathie verhindert u niet een stevige 

 ruggengraat te hebben en in  

 grensoverschrijdende situaties ouders 

 of leraren te begrenzen; 

  Een open kwetsbare opstelling is  

 verankerd in zelfvertrouwen. 

 

Persoonlijk leiderschap in ouderbetrokken-

heid betekent dat de dynamiek in de samen-

werking tussen het team en de ouders wordt 

doorzien en de eigen rol hierin herkend.  

In deze training wordt gekeken naar de eigen 

patronen en worden mogelijkheden aange-

reikt om deze waar nodig bij te sturen. Met 

persoonlijk leiderschap kan een nieuwe regie 

worden gevoerd in de samenwerking met ou-

ders, gebaseerd op wederzijdse autonomie, 

gelijkwaardigheid en vertrouwen.  
 

Dit is een training voor leiding-

gevenden in het Primair Onder-

wijs die bereid zijn stappen te 

zetten in persoonlijke groei, en 

die de moed hebben persoonlijk 

leiderschap te ontwikkelen om 

de samenwerking met ouders op 

hun school tot bloei te brengen. 



Harriet Marseille (1961) is coach en trainer persoonlijk leiderschap. In 

het basisonderwijs helpt zij schooldirecties naar een nieuwe regie in ou-

derbetrokkenheid, gebaseerd op wederzijdse autonomie, gelijkwaardig-

heid en vertrouwen. Zij is auteur van het boek 'Schoolleider aan zet in 

ouderbetrokkenheid. Met ambitie en lef naar een nieuwe regie' (Bazalt, 

2016). Door haar aanpak om dieper te gaan dan de standaard vaardighe-

den en methodes, is zij in staat mensen en organisaties tot werkelijke 

verandering te helpen. Zij gebruikt volop voorbeelden uit de dagelijkse 

onderwijspraktijk en weet het niveau van standaard vaardigheden te 

overstijgen. Hiermee raakt zij mensen tot in hun kern en weet zij de sa-

menwerking met ouders tot bloei te brengen. 

De trainer 

Praktische informatie 
 

Training  Met Persoonlijk Leiderschap naar een 

 Nieuwe Regie in Ouderbetrokkenheid 

 

Duur 5 dagen groepstraining 

 2 x 1,5 uur individuele begeleiding 

 Studiebelasting  84 uur 

 

Data de dagen vinden 1x per maand plaats  

 in de maanden maart t/m september 2017  

 De exacte data worden in overleg gepland 

 

Locatie Kasteel Oud Poelgeest, Oegstgeest 

 

Kosten € 2250,- (excl. 21% BTW) 

 Inclusief lunches, koffie en thee 

 Exclusief boeken (€ 76,-)   

 

Groep 6-12 deelnemers 

 (Schoolleiding PO)  

  

Informatie Harriet Marseille 

 070 3276697 / 06 38193775 

 harriet@ouderbetrokkenheidplus.nl 

 www.ouderbetrokkenheidplus.nl 

Dit zeggen deelnemers over de  

begeleiding van Harriet Marseille 
 

 Het resultaat is blijvend en duidelijk merkbaar, en 

werkt door ook lang na de training. 

 Fantastische trainer! Eye-opener, heel verhelderend. 

Heel fijn om zoveel met jezelf bezig te zijn. 

 Dit is een training waarin je leert om vanuit je kracht 

en kwaliteiten vorm te geven aan je leven. Je krijgt 

inzicht in hoe je jezelf soms in de weg staat en je 

krijgt handvatten aangereikt die je helpen hier los van 

te komen. Harriet is heel professioneel en schept een 

bijzonder prettige sfeer waarin je helemaal jezelf kunt 

zijn. 

 Ik weet nu dat als je iets graag wilt, het doel/ de wens 

te vervullen is en dat je zelf veel invloed kunt hebben 

als je iets in je leven wilt veranderen. 

 Veel persoonlijk nagedacht en praktisch toepasbaar. 

 Harriet is een rustige en geloofwaardige begeleider 

gebleken. 

 Een aanrader: ik zie weer dat ikzelf degene ben die 

het initiatief moet nemen. Daardoor kon ik de stappen  

zetten waardoor de samenwerking met ouders weer in 

een spiraal omhoog is gekomen.  

 

De training wordt afgesloten met het schrijven van een Persoonlijk Plan Nieuwe Regie in Ouderbe-

trokkenheid. De deelnemers ontvangen bij volledige deelname aan en goed afsluiten van de training 

een getuigschrift van Ouderbetrokkenheid-PLUS.  

Deze training is aangemerkt als bron voor informeel leren door het 

Schoolleidersregister PO. Dit houdt in dat deze training gedeeltelijk aan-

sluit bij de professionaliseringsthema's 'Persoonlijk Leiderschap' en 'In 

relatie staan tot de omgeving' en deel kan uitmaken van uw ontwikkeling 

via informeel leren.   


