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Uitnodiging webinar ‘Verbindend gezag in het onderwijs’ 
 

'It takes a village to raise a child.'  
  
Hoe zorg je ervoor dat je de relatie met kinderen behoudt wanneer er sprake is van (complexe) 
problematiek? Hoe kan je ervoor zorgen dat je een leraar bent voor alle leerlingen en niet alleen voor hen 
die jouw aandacht opeisen? Onze overtuiging is dat het gedachtegoed van Verbindend gezag erkenning 
geeft aan de vaak complexe taken van leerkrachten. Het normaliseert gevoelens van machteloosheid en 
biedt handreikingen wanneer er sprake is van handelingsverlegenheid. Bovenal is het een pedagogische 
basishouding, dat maakt dat we - door samen te werken - voor leerlingen het verschil kunnen maken. 
Iedere leerling verdient het om zich veilig te voelen. Iedere leerling verdient een goede relatie met de 
leerkracht. 
 
Wil je graag meer weten over Verbindend gezag in het onderwijs? Ben je nieuwsgierig naar de praktische 
toepasbaarheid ervan?  
 
Op woensdag 21 april 2021 organiseren wij van 13.00 - 17.00 uur een webinar voor professionals uit 
het onderwijs. Hiervoor nodigen we je graag uit.  
 
Gedurende deze middag behandelen we de volgende onderwerpen: 
 
- Verbindend gezag in de praktijk 
- Geschiedenis en definitie van autoriteit 
- Illusie van controle 
- Ankerfunctie en waakzame zorg 
- De uitgestelde reactie: smeed het ijzer als het koud is 
- Escalatiepatronen 
- De houding van Verbindend gezag 
 
Wij vinden het waardevol dat er ook ervaringsdeskundigen aan het woord komen. Zij delen op welke 
manier Verbindend gezag voor hen van betekenis is in de dagelijkse onderwijspraktijk.  
 
De kosten bedragen € 37,50 per persoon, exclusief btw.  
 
We hopen van harte dat je erbij zult zijn! Je kunt je opgeven via: info@krachtvangezag.nl.  
Na aanmelding ontvang je een factuur. Een week van tevoren sturen we je de link waarmee je kunt 
deelnemen aan het webinar. 
 
We zouden het op prijs stellen als je deze uitnodiging verspreidt onder collega’s en/of andere 
belanghebbenden. 
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