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Training
“Als het knalt in de klas!”
Je hebt je les goed voorbereid. Zin om er tegenaan te gaan. Leuk om de klas weer te zien.
Alleen die twee jongens achterin…je ziet er tegenop om wéér de strijd aan te moeten gaan.
Voor de zoveelste keer…Ongemotiveerd zijn ze, brutaal ook. Trekken zich niets van je aan.
Herken je dit? Wil jij leren om (beter) om te gaan met leerlingen met externaliserend gedrag?
Volg dan de training “Als het knalt in de klas!”

Voor wie
Docenten in het voortgezet onderwijs en MBO

Leerlingen met druk, brutaal gedrag zijn lastig te hanteren in de klas. Vaak zijn zij slecht
te corrigeren en lijken zich soms bewust schuldig te maken aan verstorend gedrag. Maar
is dit ook zo?
Lesgeven aan leerlingen met externaliserend gedrag vraagt nogal wat van jou als docent.
Deze post-HBO cursus is bedoeld om docenten uit VO en MBO meer kennis, inzicht en
handvatten te geven in het werken met deze leerlingen. Hiermee wordt het werken met
leerlingen die druk en opstandig zijn meer uitdagend en minder stressvol

Data en tijdstip
Deze training bestaat uit 5 bijeenkomsten van
17.00-20.30 op de volgende data: donderdag 8 maart
2018, donderdag 22 maart, 2018, donderdag 5 april
2018, woensdag 25 april 2018, donderdag 24 mei 2018

Deelnemers aan deze training zeiden:
“Interessante, leuke en leerzame training! Een training waarin gedrag vanuit verschillende invalshoeken wordt bekeken en waarbij het eigen perspectief, het functioneren en
handelen onder de loep wordt genomen” (Karlijn, zorgcoördinator en docent Frans op
vmbo).
“Ik vond de cursus zeer informatief en interactief. Ik heb het idee dat ik meer handvatten
heb gekregen om op verschillende manieren met leerlingen te communiceren met behoud
van relatie” (Debby, docent wiskunde op havo en vwo).
Deze training wordt aangeboden aan een groep van maximaal 14 deelnemers.
De training is opgebouwd volgens onderstaand model:

Ik als docent
BEN...
(intervisie)

kennis en vaardigheden
attitude

visie &
overtuigingen

Ik als docent
DOE...
(lessen)
Ik als docent
KAN...
(literatuur)

•
		
•
		

zet de docent diverse pedagogische vaardigheden
in bij leerlingen die knallen in de klas;
heeft de docent meer plezier in de klas, doordat
het er minder knalt…

Incompany
De training wordt ook incompany gegeven, waarbij
rekening gehouden wordt met uw specifieke wensen.
Data en locatie worden dan in overleg vastgesteld.

Elke bijeenkomst bestaat uit 2 onderdelen:
• Kennisoverdracht/les (1½ uur)
Lesdag
1		
2		
3		
		
		
4		
		
5		

Onderwerp
Inleiding, wat is normaal?
Gedrag vanuit bio-psychosociaal model.
Onderscheid gedragsproblemen/
gedragsstoornissen: normale ontwikkeling
(puberteit) versus psychopathologie.
Gespreksvaardigheden (met leerlingen die
externaliserend gedrag laten zien).
Presentatie eindopdracht*

De eindopdracht is een weergave van de groei van
de deelnemer in zijn/haar kennis en vaardigheden,
attitude en visie & overtuigingen. Het inleveren van de
eindopdracht en de presentatie in de laatste bijeenkomst zijn voorwaarden voor het verkrijgen van een
post-hbo certificaat
• Intervisie (1½ uur)
Voor intervisie wordt de groep in twee subgroepen
verdeeld. Daarin wordt casuïstiek uit de werkpraktijk
van de deelnemers op een methodische wijze besproken.
Tijdens intervisie krijg je meer zicht op je eigen patronen, valkuilen én je professionele en persoonlijke
behoeften. Dit alles in de veiligheid van jouw intervisiegroep.
Na de training:
• kent de docent het verschil tussen een normale
		 ontwikkeling en psychopathologie;
• weet de docent het verschil tussen gedrags		 stoornissen en gedragsproblemen;
• herkent de docent lastig gedrag vanuit het
		 biopsychosociaal model;

Investering
Uw investering bedraagt € 765,00 p.p.
Certificaat
U ontvangt een post-hbo bewijs van deelname
Literatuur
Er worden diverse artikelen aangereikt van o.a.
Martine Delfos, Trix van Lieshout, Kees van der Wolf
en Tanja van Beukering, Marshall B. Rosenberg.
Trainers
De training is ontwikkeld en wordt verzorgd door
Tamar Schukkink (orthopedagoog-generalist NVO,
werkzaam in zowel onderwijs als jeugdzorg) en
Marion Kemeling (docent speciaal onderwijs,
maatschappelijk werker, erkend coach/supervisor).
Tijdsinvestering deelnemers:
Lessen			
7 ½ uur
Intervisie		
7 ½ uur
Literatuur lezen
Ca. 10 uur
Huiswerkopdrachten
Ca. 5 uur
Totaal			
Ca. 30 uur
Registerleraar
Deze training is gevalideerd bij Registerleraar onder
nummer uQpfznf51A
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