Intervisie voor OOP’ers

Een verdieping in het omgaan met leerlingen met gedragsproblemen
Onderwijsondersteunend Personeel (OOP’ers) heeft dagelijks te maken met leerlingen die gedragsproblemen vertonen. Veel OOP’ers hebben een belangrijke taak in het opvangen en begeleiden van
deze leerlingen.
Saxion biedt samen met Spoor 7 de training ‘Gedragsproblemen in de school? De OOP’er maakt het
verschil!’. Als verdieping op deze cursus wordt intervisie aangeboden aan OOP’ers die deze training
gevolgd hebben.
In 4 intervisiebijeenkomsten worden voorbeelden uit de dagelijkse praktijk op methodische wijze
met elkaar besproken. Hierdoor krijgt de deelnemer niet alleen meer zicht op eigen handelen, maar
wordt hij ook geïnspireerd door en krijgt hij tips van collega’s van andere scholen.
Deelnemers aan de training “Gedragsproblemen in de school? De OOP’er maakt het verschil!” gaven
o.a. het volgende terug:
•
“Naast het geleerde op de cursus was het ook leuk om collega’s van andere locaties te
treffen en ervaringen uit te wisselen in een prettige sfeer”.
•
“Ik heb duidelijk leren kijken naar leerlingen en inzicht gekregen in eigen handelen”.
•
“Veel geleerd van deze cursus, ook veel van collega’s geleerd”.

Wat is intervisie?
In intervisie ga je met collega’s in gesprek over situaties die je in je dagelijkse werk meemaakt.
Je stelt elkaar vragen, geeft elkaar feedback. Je houdt elkaar eigenlijk een spiegel voor. Dit levert
op dat je kritisch naar je eigen handelen gaat kijken, tips van collega’s krijgt en daardoor meer
mogelijkheden ontwikkelt om met “lastige” leerlingen om te gaan. Kortom je leert van elkaar en je
houdt elkaar scherp.

Wat krijgt de deelnemer?
Handvatten voor het omgaan met leerlingen met een gedragsstoornis.
Uitwisseling van kennis en ervaring met ander OOP’ers.
Inzicht in eigen handelen door middel van intervisie
Een bewijs van deelname bij 100% aanwezigheid.

Wat vraagt dit van de deelnemer aan deze training?
Inbrengen van casuïstiek uit de dagelijkse werkpraktijk.
Een open en collegiale houding naar de andere deelnemers en de intervisor.

Intervisor
De intervisie wordt gegeven door Marion Kemeling-Schurink, eigenaar van Spoor 7 Coaching.
Marion verzorgt coaching, supervisie, intervisie en trainingen voor docenten en ondersteuners in
het VO en MBO. In samenwerking met Saxions academie voor Pedagogiek en Onderwijs wordt
deze intervisie aangeboden aan onderwijsondersteuners die zich verder willen ontwikkelen in
het omgaan met leerlingen die gedragsproblemen vertonen. Deze medewerkers zien dat
gedragsproblemen interactieproblemen zijn en zijn dus bereid hun eigen gedrag ook onder de loep
te nemen.
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Doelgroep
Deze cursus is ontwikkeld voor OOP’ers in VO en MBO die de training “Gedragsproblemen in de
school? De OOP’er maakt het verschil!” hebben gevolgd.
Voor een intervisiegroep geldt een maximum van 8 deelnemers

Kosten
De kosten bedragen € 345,00 p.p.

Data
De bijeenkomsten vinden plaats op 4 woensdagavonden van 19.00-21.00 uur bij Saxion in Deventer
op de volgende data:
1. 8 november 2017
2. 17 januari 2018
3. 28 februari 2018
4. 11 april 2018

Incompany
De intervisie wordt ook incompany uitgevoerd, dus op locatie. We kunnen dan optimaal rekening
houden met de wensen van de school.

Certificering
Je ontvangt een bewijs van deelname

Contact, info en aanmelding
Yvonne Dijkhuizen, projectcoördinator Bureau Professionalisering APO
T: 088 019 3715
E: y.f.w.m.dijkhuizen@saxion.nl
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