
Factsheet aanbod trainingen/ workshops 
omtrent zorg voor leerlingen

Binnen het onderwijs staat de leerling centraal. Als docent probeer je er voor alle leerlingen te 
zijn, in de praktijk is dit echter niet altijd mogelijk of vanzelfsprekend. Onder invloed van 
groepsprocessen, problematiek in de thuissituatie of tal van andere redenen kan een leerling in 
de klas ongewenst gedrag vertonen. Daarnaast zorgt de wet omtrent passend onderwijs voor 
steeds meer uiteenlopende hulpvragen. Hierdoor kunnen we als docent voor een raadsel 
komen te staan, hoe hier het beste mee om te gaan.

Binnen mijn eigen onderwijspraktijk kwam ik vaak 
leerlingen tegen met gedragsproblemen, waardoor 
leren in klasverband moeilijker was. Om deze 
leerlingen meer te kunnen bieden, heb ik de master 
SEN (Special Education Needs) gevolgd, daarmee 
heb ik een basis gelegd in de leerlingbegeleiding. 
Binnen de leerling begeleiding heb ik mij steeds 
verder kunnen specialiseren in het gedrag van de 
leerling, het ontwikkelen van educatief materiaal,  
het begeleiden van de leerling met 
gedragsproblemen én het coachen van docenten op 
mogelijke gedragsproblemen. Hierdoor is een 
aanbod ontstaan van de diverse trainingen.

• Training Werken met het Vlaggensysteem
Een onmisbaar classificatiesysteem voor iedere 
mentor, leerlingbegeleider en zorgcoördinator om 
seksueel gedrag objectief te kunnen classificeren. 
Bij de behorende classificaties, wordt tevens 
benoemd hoe je hier als professional op kan 
reageren. 

• Workshop ‘van verwijdering naar verbinding’
Inzichten naar aanleiding van het praktijkonderzoek 
‘Van verwijdering naar verbinding’. Binnen dit 
onderzoek is voor het VMBO onderzocht welke 
interventies docenten kunnen plegen om een 
professionele relatie met leerlingen aan te gaan 
én te onderhouden. Tevens kan de workshop 
uitgebreid worden met inzichten rondom 
herstelrecht. 

• Training Axenroos
Aan de hand van de Axenroos kan eigen gedrag 
kritisch worden bekeken. Daarnaast krijg je inzicht 
in het gedrag van de ander én vergaar je 
handvatten om de effecten van jouw gedrag op de 
ander in te schatten. Door bewust een rol in te 
nemen of van rol te wisselen, kan communicatie 
positief gestuurd worden. Daarnaast biedt de 
methodiek van de Axenroos tools om leerlingen 
communicatief en sociaal vaardiger te maken.

• Training Axenroos en Dierenkring
Deze training is specifiek gericht op 
leerlingbegeleiders, om het educatieve materiaal 
Dierenkring in te kunnen zetten voor 
SOVA-trainingen. De Dierenkring is gebaseerd op 
het theoretisch model de Axenroos en biedt 
leerlingen onder meer inzicht in eigen handelen en 
het effect daarvan op de ander.
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Voor informatie/ vragen mag er altijd 
vrijblijvend contact opgenomen worden.


