
 

Themadag 
Gelijkwaardigheid in jeugd, gezin en onderwijs! 

 

Data zaterdag 4 juni  en zaterdag 1 oktober 2022 

Samen een leeromgeving/school creëren, een mooi en uitdagend doel. Hoe neem je besluiten, die 

iedereen wil uitvoeren? Hoe kom je erachter wat ieders wensen zijn? Hoe ga je om met leerlingen, 

docenten en ouders die heel gemakkelijk en snel praten en anderen die meer tijd nodig hebben om 

hun mening te vormen, terwijl je wel alle gezichtspunten wilt verzamelen? Hoe borg je de 

gelijkwaardigheid? Hoe doe je dat in je thuissituatie? 

 

Kom ervaren hoe dat gaat tijdens de speciale CONSENT-methode Themadag, die op Democratisch 

Onderwijs Eindhoven (DOE) gegeven wordt. Een kijkje in de keuken van een democratische school 

en leren over werken met consent.  

Tijdens deze Themadag maak je kennis met de CONSENT-methode door het ervaren van een 

consent-besluit, zodat zichtbaar wordt hoe het werkt. Vervolgens worden één of enkele 'eigen' 

onderwerpen besproken, die kunnen betrekking hebben op onderwijs of op je gezin. Welke 

onderwerpen dit worden, bepalen we op de dag zelf met de deelnemers. 

Meer lezen en je opgeven kan op https://www.consentmethode.nl/trainingen/themadag-rond-

consent 

Wij werken vanuit gezamenlijke afstemming 

In onze situatie is alles zichtbaar, transparant en bespreekbaar 

Elk individu is betrokken in het geheel 

Wij werken op basis van gelijkwaardigheid, met resultaat! 

Praktisch 

- Trainers: Suzanne Thissen en Carien Kirkels, 

- We werken in een kleine groep (minimaal 5 en maximaal 8/9 personen) zodat iedereen echt 

mee kan doen, 

- De data zijn zaterdag 4 juni 2022 en zaterdag 1 oktober. De dag duurt van 10.00 tot 16.00 

uur met een ruime pauze ertussen, met een rondleiding op DOE. DOE ligt in Veldhoven en 

is makkelijk bereikbaar, 

- Voor koffie/thee/ lekkers en een gezonde vegetarische lunch wordt gezorgd, 

- Iedere deelnemer ontvangt op deze dag een 'Kleintje Besluit met Consent', een klein 

boekje met uitleg en ervaringsverhalen over de methodiek, 

- Aanmelden kan via de website: www.consentmethode.nl of door een mailtje te sturen naar 

carien@consentmethode.nl of te bellen met 06-16066112. 

Jouw investering 

Naast jouw tijd (het meest waardevolle dat er is) vragen we een bijdrage van € 175,- (exclusief btw) 
van elke deelnemer, inclusief materialen en lunch.  
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