Training Next Level
Training op maat voor uw probleemklas
‘Leerlingen met bagage’ krijgen sinds de invoering van Passend
Onderwijs steeds vaker de kans om regulier onderwijs te volgen.
Deze leerlingen en hun problemen kunnen de sfeer in een klas
echter behoorlijk beïnvloeden. In het ergste geval kan een
negatieve spiraal ontstaan van buitensluiten, pesten,
bedreigingen of agressie. Herkenbaar? Dan is het tijd voor een
Next Level training.
Het onder controle houden van de problemen kost de betrokken docent
veel energie. De docent wordt geconfronteerd met een situatie waarin
leerlingen elkaar pijn doen, maar niet weten hoe dit te stoppen. Er
groeit een onveilig groepsklimaat, wat de leerprestaties en het
welbevinden van alle leerlingen negatief beïnvloed. Met Next Level hebt
u een effectief middel in handen om het tij te keren.
Een positief klimaat in de klas
Next Level is een succesvol groepsprogramma waarin jongeren zelf
leren om de sfeer in de groep/klas te keren. Ze leren samenwerken aan
een omgeving waarin ze rekening met elkaar houden, elkaars
gezichtspunt innemen en elkaar helpen. Tijdens de training ontdekken
ze dat je ook in lastige situaties altijd kunt kiezen voor een positieve
oplossing. Het programma van de training is tot stand gekomen in
samenwerking met vso-school de Korenaer.
Training voor vo, vso en mbo
De training is bedoeld voor leerlingen in het vo, vso en mbo.
Alle leerlingen die slachtoffer zijn van een negatief groepsklimaat
nemen deel aan de training. Een hele klas kan meedoen, maar ook een
selecte groep leerlingen.
Deskundige trainers
De training wordt gegeven door twee ervaren trainers van Bijzonder
Jeugdwerk, die dagelijks werken met jongeren met ernstige
gedragsproblemen en goede resultaten bereiken.
Lesprogramma op maat
De training is altijd maatwerk. Afhankelijk van de situatie op uw school
is het mogelijk om te focussen op specifieke thema’s. Het programma
bestaat in hoofdlijnen uit drie soorten lessen:

1. De ander leren kennen:
Tijdens deze lessen leren de leerlingen elkaar beter kennen. Dat
gebeurt via spel en gesprekken. Het doel is het vergroten van onderling
begrip en wederzijdse respect.
2. Jezelf leren kennen in relatie tot de ander:
Het accent in deze lessen ligt op het leren herkennen van emoties zoals boosheid, verdriet en angst - bij jezelf en anderen. De leerlingen
oefenen tijdens deze lessen hoe je prosociaal kunt reageren in sociale
situaties. Er wordt geoefend met vaardigheden zoals omgaan met
groepsdruk, delen van gevoelens, rustig blijven als je uitgedaagd wordt,
een compliment geven en reageren op pesterijen.
3. Morele ontwikkeling van de groep:
Tijdens deze lessen gaan leerlingen aan de hand van voorbeeldsituaties
(‘morele dilemma’s’) met elkaar in discussie. In deze discussies worden
overtuigingen, waarden, normen en keuzes bespreekbaar gemaakt.
Thema’s die aan bod komen, zijn bijvoorbeeld vriendschap, pesten,
social media en seksuele intimidatie.
Twaalf bijeenkomsten
De training duurt max 12 bijeenkomsten van 1 uur.
De bijeenkomsten vinden 1 tot 2 x per week plaats. De lessen worden
bij u op school gegeven. Na 10 lessen organiseren we een ‘Over de
Streep’ bijeenkomst, waarvoor ook de betrokken docenten en mentor
worden uitgenodigd.
Voorlichting aan ouders en docenten
Voor de start van Next Level geven we voorlichting aan ouders en
docenten, zodat zij begrijpen wat de training inhoudt en de jongeren
kunnen stimuleren om het positieve gedrag voort te zetten.
Certificaat en overdracht
Iedere leerling ontvangt na afloop een persoonlijk certificaat van het
geleerde. Ook zorgen we voor een goede mondelinge overdracht naar
de docenten. Indien van toepassing geven we advies voor verdere zorg
aan een individuele leerling.
Resultaat
Next Level heeft een positief effect op het leer- en leefklimaat binnen de
groep of klas, blijkt uit ervaring binnen vso de Korenaer.
Gedragsproblemen nemen af, agressie en pesterijen verminderen, de
sfeer verbetert, leerlingen zitten beter in hun vel en behalen betere
resultaten.
Kosten
Uw school ontvangt een offerte op maat, afgestemd op specifieke
situatie binnen uw school. Meer weten? Neem geheel vrijblijvend
contact op met Edwin Schuurmans; 0493-312589

