WORD EXPERT IN HET BEÏNVLOEDEN
VAN GROEPSDYNAMIEK
HERKEN JE HET VOLGENDE?
•
•
•
•
•

ERVARING:

Onrustige of drukke klassen
Pestgedrag tussen leerlingen/studenten
Ondermaats presteren
Docenten veel tijd kwijt aan orde houden
Wel zicht op wat er speelt in de klas maar niet weten hoe het op te
lossen

De afgelopen 8 jaar hebben we
ervaring opgedaan in alle lagen van
het onderwijs van po t/m Hbo, binnen
kinder- en jongerenwerk, de sport (oa
KNVB), binnen justitie en in het leger.
Dit heeft geleid tot: keynote
presentaties, workshops, de Basis- en
Expert Groepsdynamiek opleiding
en de minor Gedragsbeïnvloeding
via Groepsprocessen op
Hogesc hool Windesheim en een
Leiderschapsprogramma voor
teamleiders en directeuren. De
betrokken docenten hebben ruime
ervaring met het onderwijs en het
opleiden van studenten en docenten.

Bovenstaande herkenbaar binnen jouw school? Grote kans dat een
negatieve groepsdynamiek hier een rol in speelt!

EXPERTISES:

•

klinische ontwikkelingspsychologie &
onderzoek, PMT, LO, groepsdynamiek
en coaching- & begeleiding.

VALIDERING:

De kwaliteit van de inhoud en
de praktische toepassingsmogeklijkheden zijn voor ons
erg belangrijk. De opleiding
Expert Groepsdynamiek is
gevalideerd door registerleraar.nl

WENS EN BEHOEFTE

Steeds meer docenten en andere experts in en rond het onderwijs
geven aan behoefte te hebben aan praktische handvatten en
toepassingsmogelijkheden om de groepsdynamiek in klassen te leren zien.
Een goede anlayse te leren maken (stellen van een diagnose) en gericht te
interveniëren om zodoende het leer- en leefklimaat positief te beïnvloeden.
Er is immers een duidelijk verband tussen sociale interactie (binnen de klas
en tussen docent-klas), leerling prestaties en welbevinden (Sivan & Chan,
2013.)

OPZET VAN DE OPLEIDING
•
•

•
•
•
•
•
•

Voor docenten en andere experts in en rond het onderwijs (po t/m hbo)
De opleiding bestaat uit 10 dagdelen en vindt plaats op de school van
de deelnemende docenten en andere experts
Er wordt veel ervaringsgericht gewerkt en daardoor praktisch
toepasbaar
Voorbeeldtrainingen met ‘complexe’ klassen
Snel meetbaar maken van de veiligheid in klassen
Zelf activiteiten leren aanbieden in combinatie met observeren,
analyseren en interveniëren
Zicht op je eigen rol en het effect dat jij hebt op de klas
Effect en ontwikkeling binnen de klas in kaart brengen
Gericht op implementatie in je eigen lesgeven en binnen je team/
school.

DOELEN: WAT LEER JE?

1. Goed observeren, analyseren en gericht interveniëren vanuit een
groepsdynamisch perspectief
2. Zicht te krijgen op het effect van de eigen lesgeefstijl en wijze van
interveniëren in klassen.
3. Draagvlak te creëren bij collega’s rondom de klas en komen tot
consensus en een gerichte aanpak
4. Kan de effecten van de gerichte interventie in kaart brengen (praktisch
meetbaar maken)
5. Inzichten te verbinden met het eigen lesgeven en toe te passen binnen
het team/de school.

INSCHRIJFFORMULIER
EXPERT GROEPSDYNAMIEK 2017-2018
Naam 1: …………………………………………………………………………….
Naam 2: …………………………………………………………………………….
School / organisatie : ……………………………………………………………..
De kosten bedragen per deelnemer €1.250,- BTW vrij. De Expert
Groepsdynamiek en de Basis Groepsdynamiek (5 dagdelen) kunnen ook
als maatwerktraject voor teams worden aangeboden. Neem vrijblijvend
contact op voor de opties, mogelijkheden en kosten.

DOCENTEN:

Data: 2017-2018
De data en exacte tijden worden nog voor de zomer bekend gemaakt.
De bijeenkomsten vinden plaats op de school/scholen van betrokken
deelnemers.

Thomas de Meulder

Annematt, Colot d’Escury

Annemieke Pepping-Poot
Bruno Oldeboom
Raimond Massop

Roel van Beusekom
Ivo Dokman

Bij aanvang van de opleiding ontvang je de factuur. Bij inschrijving
gelden de algemene voorwaarden van L&Ving (zie www.lving.nl).
Factuur ter attentie van:
Naam: …………………………….………………………………….……..............
Functie: …………………………….………………………………….……...........
Adres: …………………………….………………………………….……..............
Postcode: …………………………….………………………………….…….......
Plaats: …………………………….………………………………….……..............

Ivo Dokman | i.dokman@lving.nl | 06-25078485 | www.lving.nl		

KANTOOR:
Karveel 0701
8231 AJ Lelystad
Rabobank
NL78RABO01319.46.102
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