Format bij- en nascholing
Titel bij- en nascholing : Verbindend Gezag® en Geweldloos Verzet (nascholing PsBK)
Korte omschrijving van het programma:
Haim Omer ontwikkelde een aanpak voor (ernstig) probleemgedrag die staat voor aanwezigheid,
zelfcontrole, het vermijden van escalatie, het uitbouwen van steunnetwerken en eenzijdige acties
gericht tegen probleemgedrag. Altijd vanuit contact en verbinding met het kind. De focus van Geweldloos Verzet ligt in de eerste plaats op de volwassene. Het geeft concrete tools in het omgaan met probleemgedrag en het versterken van de relatie met het kind.
Professionals die kiezen voor de weg van Verbindend Gezag & Geweldloos Verzet, kiezen ervoor om ouders te begeleiden in het veranderen van ‘mindset’:
... van ‘jij moet veranderen’ naar ‘ik verzet me’
... van ‘controle over het kind’ naar ‘zelfcontrole’
... van praten naar doen
... van ‘ik moet meteen reageren’ naar ‘ik kan er altijd op terugkomen’
... van ‘als ik niets zeg ben ik zwak’ naar ‘de kracht van stilte’
... van straf naar herstel
... van time-out naar sit-in
... van winnen naar volhouden
... van ‘het doel is dat kinderen naar ons luisteren’ naar ‘het doel is dat wij ons sterker voelen’
... van ‘ik sta er alleen voor’ naar ‘wij doen het samen’
Effecten van deze methodiek zijn: Volwassenen komen minder snel terecht in spiralen van onmacht met kinderen, raken minder uitgeblust, staan er minder alleen voor waardoor ze weer vanuit kracht kunnen opvoeden. Verbale en fysieke agressie verminderd of stopt en het vertrouwen
van kinderen in de volwassene stijgt.
Deze scholing heeft betrekking op Plato-eindtermen / overige beroepsvaardigheden1
Zo ja welke eindtermen:

Psychologie: Toegepaste ontwikkelingspsychologie, leeftijdsfasen en bijbehorende ontwikkelingstaken.
Gespreksvaardigheden: Verbaal en nonverbaal gedrag. Gesprek voeren. Reflecteren, interpreteren, confrontatie.
(Therapeutisch) proces: analyse maken van de context.

Toetsing ja/nee1
Nee

Literatuur:
n.v.t.

1

doorhalen wat niet van toepassing is

Aanbiedende beroepsorganisatie: Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC)
Mailadres voor opgave deelname:
Opgave via een digitaal formulier. Link naar het formulier:
https://www.abvc.nl/aanmelden-themadag-2020/

Naam, opleiding en specialisatie docent:
Mevrouw Carla Stals

Carla werkt al 30 jaar met jongeren, ouders en hun schoolcontext. Sinds 6 jaar heeft zij zich gespecialiseerd als trainer Nieuwe Autoriteit op scholen. Zij ondersteunt leerkrachten en schoolteams in het
aanpakken en voorkomen van moeilijk gedrag bij leerlingen.
Carla maakt deel uit van zowel het Nederlands als het Belgisch netwerk van kartrekkers Nieuwe Autoriteit en Onderwijs.

Data en tijdstip van bij- en nascholing:
1) 8 februari 2020 van 10:00 tot ca. 16:30 uur
2) 10 oktober 2020 van 10:00 tot ca. 16:30 uur

Gegevens locatie:
1)
Sociaal Cultureel Centrum De Twee Marken
Trommplein 5
3951 CR Maarn
2)
Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel
Helftheuvelpassage 115
5224 AC Den Bosch

Prijs van de scholing € 120,00
Aantal contacturen:

6

Aantal uur literatuurstudie:

0

aantal uur andere leeractiviteit

0

Totaal aantal ECts

0,4
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