Informatie training
Traumasensitief lesgeven

Training Traumasensitief lesgeven

Inhoud

Resultaat

In de training traumasensitief lesgeven bespreken we hoe u omgaat met een doelgroep die te
maken kan hebben met trauma gerelateerd gedrag. Hoe kunt u dit signaleren en hoe gaat u
hiermee om? Binnen de doelgroep nieuwkomers hebben professionals vaak te maken met
lastig, passief of onverklaarbaar gedrag. Soms kan trauma oorzaak zijn van dit gedrag, maar
welk gedrag komt voort uit trauma en welk gedrag is ‘gewoon’ jongeren/pubergedrag?

U bent in staat om onderscheid te maken tussen trauma gerelateerd en ‘normaal’
pubergedrag, en om professioneel te handelen bij escalatie. Daarnaast kunt u persoonlijk en
tegelijk professioneel handelen, zonder de taken of verantwoordelijkheden van een
hulpverlener op zich te nemen.
.

Voor wie?

Trainer

Docenten, mentoren, teamleiders en andere
geïnteresseerden.
Maximaal 20 deelnemers.

Dolf Hautvast, Senior Educatie Consultant,
Respect Foundation
www.respectfoundation.nl

Praktische informatie voor training
Voorbereiding
Net als u, vinden wij het heel belangrijk dat het aanbod u praktische handvatten biedt voor in
de dagelijkse praktijk. Dit vraagt iets van de trainers zelf, maar ook van u als deelnemer!

Aanwezigheid:
Wij verwachten u bij de bijeenkomst. Bij afwezigheid ontvangt het secretariaat graag een
bericht per mail (secretariaat@swvnk.nl).
Be prepared:
Een goede voorbereiding kan het verschil maken! De trainer bereidt zich goed voor, zorg dat u
ook goed voorbereidt naar de bijeenkomst komt. Afhankelijk van de training kan dit lezen van
literatuur of het voorbereiden van casuïstiek zijn.
Constructief:
Samen verantwoordelijk zijn voor een goede opbrengst: trek aan de bel en ga in overleg met
de trainer in het geval de inhoud, of de vorm niet voldoet aan uw verwachtingen. Beter op tijd
met elkaar bijsturen, dan achteraf bepalen dat het toch niet helemaal is wat u er van had
verwacht.
Certificering
Na afloop van de training wordt een certificaat verstrekt. Een aantal aanbieders bekijkt
momenteel of het aanbod opgenomen kan worden in het lerarenregister. Het aanbod kan ook
opgenomen worden in uw portfolio.
Aanmelding
Geïnteresseerden kunnen zich via de link in deze folder aanmelden. De datum staat hierbij
vermeld. Plaatsing vindt plaats op volgorde van inschrijving. We delen uw inschrijving met de
schoolleiders/schooldirecteuren. Na afloop van de bijeenkomst ontvangen de schoolleiders/
schooldirecteuren een deelnamelijst. Als u zonder bericht afwezig bent, brengen wij een ‘no
show fee’ van € 75,- in rekening bij uw school.
Tijdstip en locatie
Bij de training staan het tijdstip aangegeven. Er wordt gezorgd voor een broodjesmaaltijd.
De bijeenkomst vindt plaats op de Hertog Aalbrechtweg 5, Alkmaar (locatie RegioHuis, 2e
etage).

