
  GEWELDLOOS VERZET & NIEUWE AUTORITEIT: 
BASISOPLEIDING + VERDIEPENDE MASTERCLASS 

 
Een opleiding ‘Geweldloos verzet en nieuwe autoriteit’ bij de bezielers van het model.   

We zijn dan enorm verheugd dat Idan Amiel  en één van zijn medewerkers van het 
New Authority Center in Tel Aviv naar België komen om deze opleiding aan te bieden.  

Een unieke kans om de mindset en de tools van dit concept uitgelegd en aangereikt te krijgen door één van de 
grondleggers en zijn team !  

Programma Januari 2018      
                                               
- Een drie-daagse basisopleiding: 29/1, 30/1 en 31/1 
- Een twee-daagse verdiepende masterclass: 1/2 en 2/2 
 
Idan Amiel en zijn team voorzien een gevarieerde opleiding met aandacht voor de basiskaders, achterliggende 
visies, toepassingsmogelijkheden met praktijkvoorbeelden uit verschillende contexten en ruimte om concrete 
methodieken in te oefenen en eigen praktijk in te brengen.   
 

Praktisch 
 
Voor wie?   
Deze unieke opleiding richt zich tot het werkveld van zorg, onderwijs , jeugdwerk en hulpverlening. Het 
concept biedt concrete handvatten en een mindset om opnieuw aanwezig te zijn, te de-escaleren, zorg op te 
nemen en te begrenzen vanuit een positieve betrokkenheid en gedeelde verantwoordelijkheid.  De voertaal van 
deze training is eenvoudig Engels.   
 
Locatie 
3-daagse basisopleiding: Congrescentrum De Finale, Boomgaardstraat  22 te Berchem 
2-daagse verdiepende masterclass: Brugge of Gent 

 
Inschrijvingsbedrag  
Basisopleiding 
- 490 euro: vroegboektarief - betaling voor 1 november 2017  
- 590 euro: normaal tarief bij inschrijving en betaling na 1 november 2017 
 
Masterclass (Instapvoorwaarde: een basisopleiding ’geweldloos verzet’ gevolgd hebben.) 
- 390 euro: vroegboektarief - betaling voor 1 november 017  
- 550 euro: normaal tarief bij inschrijving en betaling na 1 november 2017 

 
Inschrijvingsprocedure 
- Stuur een mailtje naar: info@oplossingsgerichtcentrum.be 
- Daarna ontvang je een mailtje met een bevestiging, een factuur en uitnodiging tot betaling. 
 
Na de drie-daagse basisopleiding ontvang je een attest, na 5 dagen intensieve opleiding ontvang je het 
certificaat.   
 
Wil je op de hoogte blijven van de data voor een nieuwe training in 2018? Mail ons dan even jouw 
contactgegevens door. 

WWW. OPLOSSINGSGERICHTCENTRUM.BE (website in opbouw) 


