
Haal het beste uit jezelf en je leerlingen
Wat doe je als leraar, als kinderen met tegenzin naar school gaan, moeite 
hebben om op te letten in de les of opstandig worden? En wat doe je als je 
merkt dat je hierdoor zelf ook je motivatie, plezier en energie kwijt raakt? 
In deze training boordevol inspiratie, verhalen, tips en oefeningen voor in de 
klas ontdek je hoe je zelf geïnspireerd en gemotiveerd kunt blijven en 
tegelijkertijd ook je leerlingen kunt helpen hun innerlijke motivatie te vinden. 
Het helpt jou en je leerlingen weer enthousiast te maken, moeilijk gedrag te 
voorkomen en te ontdekken wat ieders drijfveren, dromen en talenten zijn. 

De 7 vaardigheden 
Een ervaringsgerichte training vol tips, inzichten, inspirerende verhalen en tot de 
verbeelding sprekende oefeningen en opdrachten. 
Aan bod komen deze 7 vaardigheden en thema’s: 
1. Ontdek je 'verborgen’ talenten en kwaliteiten 
2. Onderzoek je dromen, doelen en innerlijke drijfveren.  
3. Keuzes maken met hoofd en hart. In welke richting wil je gaan? 
4. Beter samenwerken. Versterken van relaties. Grenzen stellen.  
5. Creatief en oplossingsgericht denken.
6. In beweging komen en initiatief nemen.
7. Vergroten van veerkracht, zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen

EEN POSITIEVE AANPAK 
Het versterkt de band met je leerlingen door een coachende, constructieve 
en opbouwende manier van begeleiden. Je brengt een goede balans in de lessen 
door afwisseling van :     

• bewegen & stilzitten 
• kennisoverdracht & onderzoeken, ontdekken en ervaren
• inspanning & ontspanning 
• serieus & spelenderwijs  

De deelnemers gaven een 8,9 voor het plezier 
dat ze beleefden aan de training 
en een 8,6 voor de bruikbaarheid in de klas.
Lees 'wat deelnemers zeggen'  
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Een constructieve aanpak voor:
• weinig motivatie & plezier
• concentratie-gebrek & verveling
• gedragsproblemen & pesten
• gebrek aan veerkracht & doorzettingsvermogen
• weinig energie & vermoeidheid 

7 LIFE SKILLS
De 7 vaardigheden van de inspirerende leraar 
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7 LIFE SKILLS
“Haal het beste uit jezelf en je leerlingen”

De algemene voorwaarden vind u op de website van 7 life skills
http://www.7lifeskills.org/algemene-voorwaarden.html

7 Life Skills in één dag
Introductietraining door Michel Linthorst, auteur van: 
“De 7 vaardigheden van de inspirerende leraar”
• Maak kennis met de 7 vaardigheden, leer meer over de 

achtergrond en ervaar enkele oefeningen
• Michel maakt altijd een koppeling naar jouw huidige 

praktijksituatie 
• Deelnemers krijgen het boek bij de training
• Voor koffie, thee en een eenvoudige lunch wordt gezorgd

Zonder tijdverlies eenvoudig in te passen in het rooster
Een kleine investering kan het verschil maken voor de toekomst van je 
leerlingen. Geef 7 Life Skills één uur per week of combineer het met vakken als 
sociale vaardigheden, tekenen, gym, drama, filosofie of taal.  
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7 Life Skills is een duurzame totaal-aanpak die is samengesteld uit o.a.: 
meervoudige intelligentie, oplossingsgericht denken, geweldloze 
communicatie, haptonomie, coöperatief leren, mindfulness en
de 7 eigenschappen van effectief leiderschap. 
De training is in de praktijk ontwikkeld en getest. Meedoen of vragen? Aarzel niet om een mail te sturen 

michellinthorst@live.nl

7 Life Skills, 4 daagse basistraining 
• Een inspirerende training waarin je je eigen vaardigheden vergroot 

en ontdekt wat jouw talenten, kwaliteiten en drijfveren zijn. 
• Ervaar zo’n 80 oefeningen die je meteen in je eigen praktijksituatie 

kunt inzetten en kunt overdragen op je leerlingen of cliënten. 
• Leer hoe je je leerlingen of cliënten op een coachende manier kunt 

begeleiden.   
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