Programma: Reflectiegesprekken/ Loopbaanleergesprekken voeren met leerlingen
Je bent decaan/docent/mentor en hebt geregeld gesprekken met leerlingen, waarin vooral jij
hard aan het werk bent door oplossingen te zoeken en aan te dragen of waarin je vooral tegen
de leerling praat en niet met de leerling. Je krijgt de leerling niet aan het reflecteren en de leerling
maakt wellicht niet de juiste studiekeuze.
Tijdens deze training leer je hoe je samen met de leerling onderzoekt welke wensen, waarden,
kwaliteiten en competenties van belang zijn voor zijn loopbaan. Je zet de leerling aan tot reflectie,
zodat hij weloverwogen keuzes kan maken in werk en leren. De leerling voelt zich gehoord en is
zelf verantwoordelijk voor zijn keuzes/oplossingen.
Je kunt ervoor kiezen aansluitend de train de trainer cursus te volgen. Dit vormt een verdieping
en maakt dat je de training “Reflectiegesprekken voeren met leerlingen” zelf leert geven aan jouw
collega’s op je eigen school. Deze train de trainer cursus is optioneel.
Dag 1 (dagdeel 1 en 2): 25 januari 2018 van 9.00-17.00 uur
Contact maken en structuur van het gesprek
 Contact maken met de leerling


Structuur van het gesprek



Regie houden in het gesprek

Reflectiegesprekken m.b.v. de vijf loopbaancompetenties
 Vijf loopbaancompetenties integreren in gesprekken met leerlingen


Na dag 1 krijg je een praktijkopdracht mee. Je gaat op school een aantal
reflectiegesprekken voeren samen met een andere collega uit de training.

Dagdeel 3: 22 februari 2018 van 9.00-12.30 uur
Praktijkopdracht en lastige situaties
 Reflecteren op de praktijkopdrachten
 Lastige situaties en oplossingsgerichte gesprekken voeren
 Bliksemintervisie
Dagdeel 4 (optioneel): 15 maart 2018 van 9.00 -12.30 uur
Train de trainer:
 Doorlopen van het trainingsprogramma dat de mentor/decaan op zijn school gaat geven.
 Feedback geven aan collega’s
 Instructie geven
 Je krijgt opdracht om een minitraining te geven
Dagdeel 5 (optioneel): 29 maart 2018 van 9.00 -12.30 uur
Train de trainer:
 Praktijksituaties begeleiden
 Omgaan met weerstand
 Minitrainingen geven

