EXPERTISECENTRUM

TRAINING: BEGELEIDEN
LEERPROCESSEN

Expertisecentrum
Jeugdbescherming Gelderland heeft veel expertise in het omgaan met gezinnen met
complexe problemen en kinderen die bedreigd worden in hun veilige ontwikkeling. Deze
expertise delen wij graag met u. U kunt bij ons terecht met vragen over onder meer complexe
scheidingen, multicultureel werken, privacy, kindermishandeling of schoolverzuim. Soms is
een consult voldoende om uw vraag te beantwoorden. Voor meer verdieping kunnen wij u
voorlichting geven of training.

Onze expertise afgestemd op uw vraag
Als u behoefte heeft aan onze expertise horen wij dat graag. Op onze website vindt u ons
actuele geaccrediteerde trainingsaanbod. Wij leveren daarin maatwerk: wij passen de inhoud
en vorm graag aan uw specifieke wensen aan. Heeft u behoefte aan voorlichting of een
training die u niet terug vindt op onze website, laat het ons dan weten. Samen met u zorgen
wij voor een passend aanbod.

Kwaliteit
Wij zijn CEDEO-gecertificeerd en onze trainingen zijn geaccrediteerd door het Beroepsregister voor Jeugdzorgwerkers. Daarmee voldoen wij aan de hoogste kwaliteitsnormen.

Op deze flyer krijgt u meer informatie over onze training Begeleiden leerprocessen.

JEUGDBESCHERMING GELDERLAND

TRAINING

BEGELEIDEN LEERPROCESSEN
Begeleidt u een leerproces, bijvoorbeeld als mentor, stagebegeleider of als coach?
En vraagt u zich af:

•
•
•
•
•

Hoe stimuleer en stuur ik het leerproces van de collega, stagiaire of coachee?
Hoe sluit ik aan bij diens leerstijl?
Welke stijlen van coachen en leiderschap zijn er en welke stijl past bij welke situatie?
Hoe draagt mijn feedback optimaal bij aan het leerproces?
Welke middelen en werkvormen dragen bij aan een succesvol traject?
Een deskundige trainer met praktijkervaring helpt u graag deze en andere vragen te beant
woorden in deze eendaagse training. Hij sluit hierbij zo veel mogelijk aan bij uw persoonlijke
leervragen. Na afloop heeft u praktische kennis over didactiek en didactische vaardigheden.
U bent zich bewust van de rol die u als begeleider inneemt en bent in staat om diverse stijlen
van leidinggeven gericht in te zetten. Ook kent u uw eigen leerstijl en kunt u uw coaching
afstemmen op de voorkeursleerstijl van uw collega, stagiaire of coachee. U kunt met behulp
van uw feedback het leerproces stimuleren en u heeft een visie op uw rol als coach: waar laat
ik los, hoe ga ik om met afstand/nabijheid of verschillende belangen.

Meer informatie en aanmelden
Kijk op www.jbgld.nl onder Expertisecentrum voor meer informatie. U kunt zich hier ook
aanmelden voor deze of een van onze andere trainingen, of uw specifieke wensen doorgeven.
Voor verdere afstemming nemen wij contact met u op.
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Contact
Meer informatie over Jeugdbescherming Gelderland vindt u op www.jbgld.nl.
Jeugdbescherming Gelderland
Hoofdkantoor

T (088) 712 12 12

Velperweg 75

E contact@jbgld.nl

6824 HH Arnhem

W www.jbgld.nl

