TRAININGSAANBOD 2020
‘ONTWIKKELINGSGERICHT COACHEN MET BEELDEN IN HET ONDERWIJS EN DE ZORG ’

Opfriscursus
Heb je jaren geleden je certificaat SVIB of Beeldbegeleiden gehaald en wil je weer gaan coachen met
beelden? Dan is dit de cursus voor jou! Je leert het begeleiden met beelden weer met de nieuwste
technieken, theorie en inzichten van 2020: eigenaarschap, AVG, gesprekstechnieken en veel meer.
Natuurlijk blijf je coachen vanuit de positieve psychologie.
Tijdens de cursus voer je een coachingstraject uit en
analyseren we samen het beeldmateriaal.

Verdiepingstraining
Als je regelmatig coacht met beelden wil je blijven leren en
nieuwe inzichten toepassen. Deze training biedt je daarvoor
de gelegenheid. Samen met andere Beeldbegeleiders kom je
regelmatig bij elkaar en word je geïnspireerd door elkaar en de
theorie. Je krijgt handvatten om nog meer te coachen vanuit
kracht en kwaliteit.
Tijdens de training voer je een coaching traject uit en
analyseren we samen het beeldmateriaal.

Kijken met kinderen
Tijdens deze training leer je de theorie en basisprincipes om je groep te coachen met beelden. Als je
gecertificeerd beeldbegeleider bent, leer ik je de kneepjes van het beeldbegeleiden met een groep
kinderen. Je kunt zelf opnames maken in je groep en we bereiden het groepsgesprek met beeldmateriaal
voor. Ben je geen beeldbegeleider, dan kan ik, in nauwe samenwerking met jou en je groep, het
beeldmateriaal verzorgen en deze samen met jou terugkoppelen aan de groep. Hoe je het ook doet:
positieve psychologie, vertrouwen en respect voor elkaar, zijn altijd leidend.

Teamcoaching op schoolniveau
Ben je intern begeleider of directeur en ben je bezig met innovatieve (school)ontwikkeling? Dan werkt
goodpractice beeldmateriaal als een vliegwiel bij je veranderingsproces! Basiswijs kan alleen het
beeldmateriaal, maar kan ook de volledige teamscholing verzorgen.

Alle trainingen zijn maatwerk en worden gegeven op aanvraag. Bij aanmelding van min.
4 personen wordt een training op locatie gegeven.
Stuur een mail naar ingedekker@basiswijs.nl en ik neem zo spoedig mogelijk contact
met op.
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