TRAINING
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Dialoog onder druk

De onderwijsprofessional en een sociaal veilig leerklimaat
Als onderwijsprofessional nemen je leerlingen maatschappelijke thema’s mee de
school in. Denk aan discriminatie en racisme, milieukwesties, seksuele diversiteit of
sociale ongelijkheid. Misschien zijn dit onderwerpen waarvan je niet goed weet wat je
ermee aan moet of hoe dit jouw leerlingen raakt.
School is een veilige leeromgeving waar leerlingen mogen ontdekken welke ruimte ze hebben,
waar ze een eigen mening vormen. Ze leren er wat vrijheid van meningsuiting inhoudt en hoe
zich dit verhoudt tot respect en verdraagzaamheid. Als docent leidt je leerlingen op tot zelfstandige en kritische burgers die leren zelf na te denken én om te gaan met andere standpunten, ook
al kunnen die kwetsend of ongenuanceerd zijn. Dit maakt jongeren weerbaar.
Van jou vraagt dit vakmanschap. Je begrenst leerlingen als ze uitspraken doen die niet acceptabel
zijn en je nodigt ze daarna uit er meer over te vertellen. Zo blijf je in verbinding en zorg je ervoor
dat jongeren zich gezien en gehoord voelen.
School & Veiligheid ondersteunt je om in dialoog te blijven wanneer het spannend wordt.
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Trainen: een mix van mogelijkheden
Afhankelijk van het traject dat jouw school kiest, bieden wij een combinatie aan van individuele
en groepsmodules. De individuele onderdelen volg je op je eigen moment en in je eigen tempo.
Voor de groepssessies liggen datum en tijdstip vast.
Soms heb je genoeg aan basiskennis, een andere keer zoek je verdieping.
Hybride leren is flexibel qua tijd en omvang, sluit aan bij je leerstijl, honoreert je behoefte aan
zelfsturing en maatwerk en combineert online en fysieke mogelijkheden.

Je kunt kiezen uit de volgende thema’s:

 Polarisatie
 Inclusie en diversiteit
 Ondermijning en jeugdcriminaliteit

 Gender en seksuele diversiteit
 Radicalisering

De thema’s nemen we als uitgangspunt en van daaruit werken we naar handelingsperspectieven.
Voor het onderdeel radicalisering werken wij samen met Rijks Opleidingsinstituut tegengaan
Radicalisering (ROR).

Een duidelijke opbouw
In onze trainingen en ondersteuning volgen we een helder stramien.

1
Signaleren

Wat zie je in de
maatschappij?
Welke thema’s zijn
relevant?
Wie zijn betrokken
en hoe komt dat
onze school
binnen?

2
Duiden

Waarom is dit van
belang voor ons
onderwijs en wat
willen we hiermee?
Hoe sluit dit aan bij
de visie van onze
school en de
ambities van onze
studenten?

3
Handelen

Wat betekent dit
voor mijn rol in de
klas of in het
docententeam?
Welke positie
neem ik in? Wat
doe ik concreet?
Wat is beter om
juist niet te doen?

4
Verdiepen

Heb ik genoeg
kennis over dit
thema? Wat wil ik
nog meer weten?

Fysieke en online trainingsmogelijkheden
Voorafgaand aan een training of traject inventariseren wij in een intake de behoefte binnen het
team of de school. Zo kunnen wij ons aanbod daarop afstemmen.

Training op locatie
MAXIMAAL 10 – 15 DEELNEMERS MET TRAINER EN ACTEUR | 1 DAG

In het eerste deel krijg je achtergrondinformatie over een maatschappelijk thema en wissel je ervaringen en dilemma’s uit met collega’s. Je maakt een begin met het verkennen van handelingsperspectieven. In het tweede deel oefen we met een acteur hoe je kunt begrenzen en uitnodigen
en hoe je een student neutraal kunt bevragen. We doen dit op basis van een gespreksmodel.

Wij bieden naast onze bestaande training op locatie de volgende opties:

Webinar
50 – 75 DEELNEMERS | 60 MINUTEN

In het webinar leggen we de link tussen een maatschappelijk thema en de levensverhalen en
ervaringen van studenten. Een groot deel daarvan blijft vaak onbesproken, zowel thuis als op
school. Dat kan ervoor zorgen dat je niet in de gaten hebt welke spanningen hieruit kunnen ontstaan en hoe dit bij jonge mensen het vertrouwen in de samenleving en in hun toekomstmogelijkheden kan schaden. We vullen dit aan met voorbeelden en vertellen je over de onderliggende
dynamiek. Daarna onderzoeken we wat dit betekent voor jouw rol en lichten we een tipje van de
sluier op als het gaat om handelen en pedagogisch vakmanschap.
Aanvullend kun je kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Vaardigheidsinstructie online (animatie of video)
INDIVIDUEEL | 3 – 5 MINUTEN

Je krijgt informatie op vaardigheidsniveau, bijvoorbeeld over begrenzen en uitnodigen.
Wat houdt deze competentie in, waarom is dit belangrijk en hoe doe je dat? Je krijgt een korte
oefening. Als je wilt kun je deze instructie vaker bekijken.

Themasessie online
MAXIMAAL 10 – 15 DEELNEMERS | 1,5 – 2 UUR

Onder begeleiding van een trainer wordt een thema gekoppeld aan ervaringen uit jouw
werkpraktijk. Daarna verken je samen met je collega’s welke handelingsperspectieven er zijn.
Je krijgt praktische tips en handvatten en je maakt een eerste start met oefenen.

Online oefensessie
MAXIMAAL 10 – 15 DEELNEMERS | 1,5 – 2 UUR |
MET TRAINER EN ACTEUR

Onder begeleiding van een trainer worden
praktijksituaties besproken en geoefend met
een acteur. Je ervaart in een veilige setting
wat een opmerking of situatie met je doet en
hoe je adequaat kunt handelen. Deze module
kan worden ingezet als vervolg op een online
themasessie.

Fysieke oefensessie op locatie
MAXIMAAL 10 – 15 DEELNEMERS | 4 UUR | MET TRAINER EN ACTEUR

Onder begeleiding van een trainer worden
praktijksituaties geoefend met een acteur.
Je ervaart in een veilige omgeving wat een
opmerking of een situatie met je doet en hoe
je adequaat kunt handelen. Deze module kan
worden ingezet als vervolg op een online themasessie.
De oefeningen worden opgebouwd aan de
hand van ons gespreksmodel.

Verdieping
INDIVIDUEEL

Mocht je behoefte hebben aan meer informatie, dan geven we je hier lees-, kijk en luistertips.
Je kunt denken aan een theoretische onderbouwing, praktijkverhalen en gesprekmodellen.

Praktische informatie
 Bij elke vorm of mogelijkheid gaan wij uit van een minimum en maximum aantal deelnemers.
 Onze trainingen zijn gratis. Mochten er onvoldoende aanmeldingen zijn, dan is de school verantwoordelijk voor tijdige annulering. Bij te late annulering brengen wij kosten in rekening.
 Fysieke trainingen worden gegeven op een locatie van de school.

Heb je interesse?
Neem dan contact op via helpdesk@schoolenveiligheid.nl Voor meer informatie over sociale
veiligheid kun je terecht op www.schoolenveiligheid.nl.
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