
Helaas krijgen steeds meer beroepsgroepen te maken met agressie op de werkvloer. Volgens TNO kan blootstelling  aan agressie op het werk
tot twee jaar na het incident leiden tot ernstige gezondheidsschade zoals burnoutklachten en tot meer verzuim.

Bestuurders van onderwijsinstellingen zouden meer aandacht moeten besteden aan een gezonde bedrijfsstructuur en een bewuster
organisatiecultuur. Deze opleiding is ontwikkeld vanuit het instituut “Academy Inc: Driehoektraining” ten behoeve van onderwijsprofessionals. Het
kan praktisch en voordelig zijn om eigen medewerkers op te leiden tot trainer. Een voorwaarde om de trainingen te kunnen geven, is dat de trainer
in wording bekwaam is in het omgaan met verbale agressie.

Algehele doelstelling:
Doelstelling van deze opleiding is om de medewerker / deelnemer
zelfstandig de training “Zeg nee tegen agressie” te kunnen verzorgen.
“Zeg nee tegen agressie” is tevens een scholing en wordt door
ervaren trainers vanuit Driehoektraining verzorgd. In deze
tweedaagse training “Train de Trainer” werken we onder andere aan
je persoonlijke stijl als trainer. Je leert hoe je je eigen sterke punten
optimaal kunt inzetten tijdens de training.  Trainen met plezier en
zelfvertrouwen.

Specifieke doelen:
•Groepsdynamica en feedback kunnen geven op interactie  en

het groepsproces met de deelnemers.
•Omgaan met weerstand van toekomstige deelnemers.
•Afstemmen op het communicatieniveau van de deelnemers.
•Ontwikkelen van didactische vaardigheden op het gebied van
agressiemanagement.
•Herkennen van het gedrag en de Gedragsmatrix

“Zeg nee tegen agressie”.
•Zelfcontrole: praktische tools met betrekking tot reguleren van je

spanning in een confictsituatie.
•Bewustwording van je eigen gedrag in een confictsituatie.
•Handvaten en praktische tools om je eigen spanning te
reguleren in een confictsituatie.
•Werkvormen met betrekking tot non-verbale communicatie.
•Toolbox “Zeg nee tegen agressie”.
•De Gedragsmatrix en de passende interventies.
•Verbindend communiceren wanneer het om emotie gaat

vanuit onmacht.
•Benoemen en beïnvloeden van ongewenst en

grensoverschrijdend gedrag.
•Samenwerken met de trainingsacteurs.
•Interactieve werkvormen met elkaar en de trainingsacteur.

Lesmateriaal:

In de opleiding maken we gebruik van een digitale reader, een
toolbox, gedragsmatrix en beeldmateriaal. Met goed gevolg aan
deelname ontvangen de deelnemers een certificaat..

Doelgroep:
Mensen die beroepsmatig actief zijn als trainer in het onderwijs,
managers, teamleiders, leerkrachten en onderwijsprofessionals.

Locatie: Incompany

Investeering: Op basis van offerte, vrij van BTW. Neem gerust
contact op om je persoonlijke situatie aan ons voor te leggen.
E-mail: info@driehoektraining.nl

Open Inschrijving: Dinsdag 11 april 2023. Maandag 8 mei
2023. 09:00 - 16:30 uur. 09:00 - 16:30 uur.
Locatie: Seats2meet Utrecht CS. Moreelsepark 65, Utrecht
Minimaal aantal deelnemers: 4.
Maximaal aantal personen: 9.
Prijs per deelnemer: € 1250,- vrij van BTW. Inbegrepen: intake,
tweedaagse training, trainingsmateriaal, trainingslocatie,  catering,
eindevaluatie. De eindevaluatie vindt online plaats,  ongeveer 60
minuten.

Agressie in het onderwijs: dat kun je niet maken
Agressie is een veel voorkomend thema in het onderwijs en vanuit de
overheid is het verplicht om hiervoor een plan van aanpak te hebben.
Bespreken van normen, waarden en vooral grenzen helpt
onderwijsprofessionals om ongewenst gedrag te herkennen. Het
maakt je bewuster van het eigen gedrag naar anderen. Om een
eenduidige lijn te trekken, qua organisatienorm en persoonlijke  norm,
is de gedragsmatrix “Zeg nee tegen agressie” vormgegeven.  Zo
compact als het kan en zo praktisch mogelijk.



De gedragsmatrix “Zeg nee tegen agressie”. Gedrag herkennen en erop inspelen.


