Vierdaagse opleiding Coördinator Herstelgericht werken
In het voorjaar van 2016 verzorgde ECHO studiebijeenkomsten ‘Herstelrecht’ voor onderwijsprofessionals in Friesland en omgeving. Hun interesse leidde tot dit aanbod van deze vierdaagse
Opleiding Coördinator Herstelgericht werken in Leeuwarden.

Wat leer je op deze opleiding?
Scholen die de weg van herstelrecht zijn ingeslagen streven naar leer- en werkgemeenschappen
waarin mensen:
- taken en verantwoordelijkheden oppakken en luisteren naar elkaar.
- werken aan een gemeenschap waarin zij elkaar steunen, aanspreken en voor zichzelf
opkomen.
- de ruimte krijgen om gedachten en emoties te delen.
- een bijdrage leveren aan de school, de gemeenschap en de wereld waarvan zij deel uitmaken.
Herstelrecht zoekt naar dat wat mensen verbindt. De grootste overeenkomst tussen mensen die elkaar
op scholen ontmoeten is dat zij een prettige en leerzame tijd willen doorbrengen op plek waar zij er
werkelijk toe doen.
Conflicten worden op zo’n school tot een minimum beperkt en wanneer
zij zich voordoen, nemen de betrokkenen samen de regie om ze goed op
te lossen en af te handelen op een manier waar iedereen beter van
wordt. De begeleider is daarin Herstelcoördinator. Hij of zij schept de
kaders en neemt daarbij de rol op zich van ‘dorpsoudste’. Allen die
‘betrokkenen en geschrokken’ zijn bespreken hoe zij hier mee omgaan.
Daders en slachtoffers zoeken naar wat de dader kan doen om de
gevolgen van wat is misgegaan te herstellen om zo zijn plek in de groep
weer te kunnen innemen. Hoe waardevoller de groep voor hem is, hoe
groter zijn inzet om dit te bereiken. Dit maakt herstelrecht meer dan een
manier om met conflicten om te gaan. Het is een manier van denken en
handelen die ertoe leidt dat op alle niveaus gewerkt wordt een aan
positief leer-, leef- en werkklimaat.

Inmiddels zijn er herstelgerichte scholen die deze manier van werken tot op alle niveaus hebben
doorgevoerd. Zij laten zien dat Herstelrecht de school ontstijgt: het is een continue les in
burgerschapskunde waarvan de leerlingen én de maatschappij een leven lang profijt hebben

Deze training leidt specialisten op die binnen hun school vormgeven aan een herstelgericht klimaat. Zij
beschikken na afloop over instrumenten en vaardigheden waarmee zij in de meest uiteenlopende
situaties herstelgerichte interventies kunnen toepassen.
Thema’s die aan de orde komen zijn:
- kenmerken van verbindend en herstelgericht leiderschap
- strafrecht naast herstelrecht
- het opstellen en onderhouden van ‘afspraken in vredestijd’
- herstelgericht communiceren
- de kracht van cirkels in groepen, teams en in contact met ouders
- energizers als bindmiddel
- de talking stick als instrument
- contractmatig werken
- herstelgerichte gepreksvoering in groepen van twee tot dertig personen
- het betrekken van alle betrokkenen bij het bespreken van thema’s en
conflicten
- Implementatie van herstelrecht in eigen school of organisatie
De training wordt verzorgd Jan Ruigrok, projectleider van ECHO, het Expertisecentrum
Herstelrecht in het Onderwijs.
Deelnemers ontvangen het boek: In plaats van schorsen, handboek herstelrecht in het
onderwijs (Ruigrok en Oostrik ISBN:978-90-808555-88)
Informatie over herstelrecht:
Contact met de trainer:
telefoon:
Data in 2016:
Locatie:
Inschrijving via
Kosten:

www.herstelrechtinhetonderwijs.nl
j.ruigrok@herstelrechtinhetonderwijs.nl;
06 225 225 65 of 010-4820603

7, 8, 17, en 18 november
Leeuwarden of directe omgeving
http://www.rigardus.nl/trainingen.php
€ 925,00

