‘Lastig’ gedrag de baas
Persoonlijke effectiviteit in het omgaan met wat jij als ‘lastig’ gedrag
ervaart.
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jij effectief omgaan met wat jij als lastig gedrag ervaart?
jij de regie krijgen en behouden?
jij leerlingen kunnen corrigeren zonder dat dit invloed heeft op de relatie leerkracht-leerling?
jij meer inzicht krijgen in je eigen handelen als leerkracht, en het effect op je leerlingen?
jij gewoon lekker kunnen lesgeven zonder steeds ‘politieagentje’te spelen?

Volg dan de praktische training ‘Lastig gedrag de baas’

‘Lastig’gedrag is persoonlijk. Wat de ene persoon als ‘lastig’ervaart hoeft voor de ander niet zo te zijn.
Deze training geeft naast de achtergrondinformatie over leerkrachthandelen en gedrag, inzicht in de
persoonlijke triggers en talenten en hoe je dit kunt inzetten bij het buigen van ‘lastig’gedrag. Het met en
van elkaar leren middels een praktijkgerichte intervisiewerkvorm vormt een belangrijk middel in deze
training.
INHOUD:
De training is een actieve training met een Powerpointpresentatie als leidraad, verschillende werkvormen,
filmpjes, oefeningen, demonstraties en ruimte voor eigen ingebrachte casussen. De training is
praktijkgericht. De aangeboden theorie wordt gekoppeld aan jullie praktijk.
Aan bod komen de volgende onderwerpen:
-

Mijn persoonlijke triggers / Bumphy moments
Regie
Straffen en belonen
De correctiemeter
Verwachtingen en succescriteria
De-escaleren
Oplossingsgericht werken
Effectieve feedback
With-it-ness (verstoringen voor zijn)
Lichaamstaal en spanningscontrole
Eigen talenten in kaart brengen
Persoonlijk plan → hoe ga ik mijn talenten inzetten als hefboomwerking van mijn triggers?

OVER ONS
Kick Onderwijsadvies is sinds 2017 een praktijkgerichte onderwijsadviesbureau. In samenwerking met diverse
partijen bieden wij coaching, begeleiding en training aan binnen het PO, VO en MBO. Wij bieden o.a. training
aan professionals in het effectief omgaan en buigen van wat zij als ‘lastig’ gedrag ervaren en laten hen
reflecteren op eigen onderwijs-didactisch en pedagogisch handelen.

TRAINER: CHARMILA MAASSEN
Deze training wordt verzorgd door Charmila Maassen, mede oprichter en
eigenaar van Kick Onderwijsadvies. Charmila heeft een ruime ervaring in
het PO. Ze heeft lesgegeven aan alle jaargroepen, leerkrachten gecoacht
en is waarnemend schoolleider geweest. Naast het trainen en coachen is
Charmila ook interim schoolopleider en trainingsacteur.
Haar hobby’s zijn: op stap met haar kinderen, winkelen, lezen, piloxing
en skaten.

CONTACT
website: www.kickonderwijsadvies.nl; e-mail: info@kickonderwijsadvies.nl; LinkedIn: Charmila Maassen;
Facebook: Kick Onderwijsadvies

