Training kindgesprekken
Wat leuk dat je meer wilt weten over de training! Je kunt hier meer lezen over:
1. De meerwaarde van de training;
2. Voor welke doelgroep de training is ontwikkeld;
3. Investering en resultaat;
4. Wat levert het op
5. De inhoud van de bijeenkomsten.
1. Deze training is echt iets voor jou en/of je team wanneer je:
- De (onderwijs)behoeften van kinderen in kaart wilt brengen
- Kinderen meer wil betrekken bij hun eigen leerproces.
- De opbrengsten van kindgesprekken betekenis wil geven in dagelijkse praktijk
- Vaardiger wilt worden in luisteren en gerichte gespreksvoeringen met kinderen.
- Wilt weten hoe je tijd vrij maakt in de klas voor kindgesprekken.
2. Voor wie:
- Leerkrachten
- Ondersteunend personeel
- Intern begeleiders
- Schoolteams
3. Investeringsoverzicht en resultaat
uitvoering
3x2 uur

Zelfstudie/huiswerk kosten
4 uur
€295,-*

Materiaal
Reader

register
5lwGznDc1M

resultaat
certificaat

* Per persoon bij een open training met minimaal 8 en maximaal 20 deelnemers.
Deze training wordt ook incompany aangeboden. In overleg passen we de training aan op de
wensen en behoeften van de organisatie. Het tarief wordt dan per traject berekend.
De training 'Kindgesprekken' is gevalideerd door het Registerleraar. Je kunt de cursus met 10
registeruren toevoegen aan je register. Na afloop ontvang je een bewijs van deelname.
4. Wat levert het op:
Na de training:
- Weet jij wat een goed kindgesprek kan opleveren voor het kind en voor jou als leerkracht
- Pas je luister- en gespreksvaardigheden toe die aansluiten bij het kind.
- Gebruik je vraagtechnieken om tot de kern te komen.
- Heb jij zicht op jouw eigen vaardigheden die helpen bij een goed kindgesprek
- Weet je welke middelen en methoden je in kunt zetten tijdens het kindgesprek
- Weet jij hoe je kindgesprekken kunt organiseren in jouw eigen klassenpraktijk

5. Inhoud van de bijeenkomsten:
Bijeenkomst 1
- Een korte theoretische inleiding over het doel van kindgesprekken
- Soorten kindgesprekken
- Oplossingsgerichte gesprekstechnieken
- Praktijkvoorbeelden van kindgesprekken:
- Kijken en oefenen a.d.h.v. rollenspellen
- Vraagstellingstechnieken
- Ondersteunende materialen
Bijeenkomst 2
- Bespreken van opgedane ervaringen t.a.v. praktijkopdrachten
- Gefilmde kindgesprekken analyseren
- Inzicht in jouw overtuigingen/gedrag en het aandeel in een kindgesprek
- Opbrengsten van het kindgesprek verbinden met de dagelijkse praktijk
- Analyseren van mogelijkheden binnen jouw onderwijspraktijk
Bijeenkomst 3
- Reflectie en vooruit kijken a.d.h.v. praktijkopdrachten
- Vertaling naar jouw school (onderwijsconcept)
- Organisatie (plannen, doelen stellen)
- Extra oefenen met lastige cases

