Omgaan met gedragsproblemen op de ISK
Voor de docenten, mentoren en ondersteuners en coördinatoren
.

Training

Deze training bestaat uit drie
bijeenkomsten van 2,5 uur.
Met daarnaast een
zelfstudiebelasting van 8 uur.
De training biedt een theoretisch
kader, maar ook oefenen van
vaardigheden en casuïstiek uit de
eigen praktijk.

Op de ISK scholen is de diversiteit in ondersteuningsbehoeften
van leerlingen toegenomen. Binnen de ISK ervaart men een
toename van leerlingen met lastig gedrag. Er is bij docenten en
ISK-medewerkers behoefte aan meer theoretische
achtergronden van gedrag en een groter eigen
handelingsrepertoire om ook de leerlingen met
gedragsproblemen een passende aanpak te kunnen bieden

In de training vergroot u uw pedagogische kennis. U maakt
kennis met diverse theoretische modellen en oorzaak en
gevolg van lastig leerlinggedrag. U leert om te gaan met
hun verschillende pedagogische ondersteuningsbehoeften
en kritisch te reflecteren op het eigen pedagogisch
handelen.

Wat komt er tijdens de training aan bod?
 Vergroten van kennis rondom het theoretisch kader van lastig
gedrag;
 Lastig gedrag vroegtijdig kunnen signaleren en analyseren;





Leren omgaan met lastig gedrag;
Inzicht krijgen in de kaders en verschillen van lastig gedrag;
Herkennen van eigen triggers;
Herkennen van verschillende spanningsniveaus bij de
leerlingen en hier adequaat en preventief op kunnen
reageren;

 Vergroten van het eigen handelingsrepertoire in het omgaan
met lastig gedrag.

Incompany Training
Met een incompany training biedt
Pharos een training op maat voor
uw organisatie. Met grote regelmaat
ontwikkelen wij nieuwe trainingen
die aansluiten bij de actualiteit.
Deze training is slechts een voorbeeld van de vele mogelijkheden
die Pharos biedt.

www.pharos.nl/trainingen
Neem gerust contact met ons op
voor een passend aanbod:

training@pharos.nl
+31 (30) 234 98 00

Wat wij ook doen:
 Voorlichtingsmateriaal geschikt
maken voor laaggeletterden
 Adviseren over cultuursensitief
communiceren
 Invulling geven aan bijvoorbeeld
studiedagen en symposia
 (Zorg)professionals coachen
op integraal werken
En nog veel meer!

Opzet van de training
 Deze training bestaat uit drie bijeenkomsten van 2,5 uur.
Met daarnaast een zelfstudiebelasting van 8 uur.
 De deelnemers worden geacht om een verdieping te
maken vanuit de aanbevolen literatuur en casuïstiek;
 Er worden fragmenten van video’s gebruikt om een goed
beeld te krijgen van de leerlingen. Er wordt geoefend met
onderdelen uit de methode;
 Er is veel aandacht voor vragen, ervaringen en casuïstiek
uit de dagelijkse praktijk van de deelnemers;
 De training is praktisch van opzet. U kunt het geleerde
direct in praktijk brengen;
 De trainer creëert een open en veilige sfeer. U wordt
uitgenodigd om uw vragen of twijfels te delen;
 De training wordt op locatie uitgevoerd;
 Datum en tijd wordt in gezamenlijk overleg vastgesteld;
 Aantal deelnemers voor een teamtraining; 8-15;
 Prijs voor deze incompany training op aanvraag.

Pharos, Expertisecentrum Gezondheidsverschillen
Pharos ondersteunt landelijke en lokale partijen met kennis
en expertise bij het terugdringen van gezondheidsverschillen.
Dat doen wij door o.a. door de kwaliteit en effectiviteit van de
(gezondheids)zorg te verhogen en de gezondheidsvaardigheden van laaggeletterden en laagopgeleiden te verbeteren.

Deze training wordt aangeboden in samenwerking met
MDadvies: www.MDadvies.com

