Thuis in de klas
Bewust omgaan met jouw leerlingen door het inzetten van contextuele
begeleiding.

Tijdens deze training leer je hoe je je leerlingen kunt benaderen vanuit contextueel perspectief.
Door jezelf meer bewust te worden van je persoonlijke context en de relaties waarin je
functioneert, leer je je leerlingen te benaderen binnen zijn of haar context waardoor je je leerling
als docent, coach of mentor, veel effectiever kunt helpen.

Ieder mens is in ingeweven in een netwerk van relaties. Dit wordt ook wel de eigen context
genoemd. Dit geldt voor jou en jouw leerlingen. En binnen deze context ontstaan patronen en
loyaliteit(-sconflicten).
De eerste stap is je bewust worden van jouw eigen onbewuste patronen die bepalen hoe je op
allerlei verschillende situaties reageert. Als je je bewust bent van de manier waarop je
functioneert in relatie tot je leerlingen en hun ouders, je collega’s en de schoolleiding, creëer je
voor jezelf de vrijheid om te veranderen, om nieuw gedrag te ontwikkelen. De invloed van je
eigen persoonlijkheid als docent hierbij een belangrijke rol.
Ook het gezin van herkomst op jouw persoonlijke ontwikkeling en die van jouw leerlingen. Het
is daarom belangrijk om informatie over de thuissituatie van leerlingen te krijgen. Medewerking
van ouders is essentieel om een gewenste ontwikkeling bij een leerling in gang te zetten als er
sprake is van structureel ongewenst gedrag. Pas als er wordt voldaan aan de juiste voorwaarden
blijkt het mogelijk nieuw gedrag te ontwikkelen en structureel ongewenst gedrag te veranderen.
Thema’s
Tijdens de training wordt gewerkt aan de volgende thema’s:
• Het begeleiden van leerlingen bij hun leerproces;
• Loyaliteit en loyaliteitsconflicten
• Patroongedrag in kaart brengen en zo nodig doorbreken
• Werken met scriptcirkels
• Boodschappen uit je gezin van herkomst
• Balans van geven en nemen
• Bewust omgaan met ordeningen in tijd en ruimte
• Grenzen leren stellen
• Kernkwaliteiten en kernwaarden

Praktische informatie
Voor wie
Docenten, coaches en mentoren in het VO en MBO, die op zoek zijn naar verrijking van hun
leerlingbegeleiding
Duur
twee dagdelen
Data
Kijk voor komende data op https://www.lumencoaching.nl/open-inschrijvingen/
Werktijden
13:30-17:00u
Aantal deelnemers
6-12 deelnemers
Locatie
La Vie Utrecht (op loopafstand van het centraal station)
Kosten
€ 249,00, inclusief koffie, thee en lunch.
Inclusief het boek De zeven kwaliteiten van de meesterlijke docent, geschreven door Klaas Jan
Terpstra en Rolien Dijksterhuis
Trainer
Rolien Dijksterhuis
Rolien is trainer-coach bij Bureau Lumen CT. Zij is afgestudeerd als Synergetisch Registercoach
aan de registeropleiding Synergetisch Coachen. Rolien heeft jarenlange ervaring in het onderwijs
als docent, mentor en trainer-coach.

Trainingen van Bureau Lumen CT kenmerken zich door de praktische insteek. De nadruk ligt tijdens
de trainingsdagen op het zelf ervaren van de inhoud, waardoor het gemakkelijker wordt deze te
implementeren in eigen lessen. De verhouding tussen theorie en praktijk is dan ook zo’n 30/70.
Het is ook altijd mogelijk om aangeboden trainingen in company aan te bieden. Neem hiervoor
contact op via info@lumencoaching.nl of bel 06 494 232 56

