Rubicon helpt je vooruit

Deze folder is voor leerkrachten

Training Lesgeven
aan getraumatiseerde kinderen
In company training. Kosten vanaf € 365,- bij min. 5 deelnemers en 2 dagen trainen.
De training is gebaseerd op het model van Leony Coppens, klinisch psycholoog gespecialiseerd in
diagnostiek en behandeling van vroegkinderlijke traumatisering.
Een leerling op uw school is al enige tijd onvoldoende in staat zijn emoties en gedrag te reguleren.
Het leerklimaat in de klas wordt hierdoor ernstig gehinderd en soms zelf volledig verstoord.
Herkent u dit, dan is deze training iets voor u! De training 'Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen'
is bedoeld voor mensen binnen het onderwijs die lesgeven of anderszins te maken hebben met
leerlingen die overmatig of chronisch last hebben van stressreacties als gevolg van
(v)echtscheidingen, huiselijk geweld of andere ernstige omstandigheden zoals mishandeling en
verwaarlozing. Dit zijn kinderen die kampen met gevolgen op traumatisch niveau. Dat uit zich in
moeilijk, onverklaarbaar, wisselend, defensief agressief of niet aanstuurbaar gedrag. De training
geeft nieuwe inzichten en biedt handvatten daar waar het gaat over trauma en de stressregulatie
van het kind.
Voor wie?
Rubicon jeugdzorg biedt deze training aan professionals/betrokkenen in het onderwijs
(leerkrachten, intern begeleiders, directie en ondersteunend personeel).
Wat doen we?
De volledige training bestaat uit acht modules van anderhalf uur (2 dagen). De trainer(s) zorgt/
zorgen voor een veilig en vertrouwd leerklimaat waarin geoefend en geëxperimenteerd kan worden.
Er is tijd voor persoonlijke reflectie en eigen voorbeelden worden besproken. Na iedere theoretische
introductie wordt intensief gekeken naar de toepassing in de dagelijkse praktijk. Theorie, praktijk en
het persoonlijk proces worden zo met elkaar verbonden.

Thema’s die aan bod komen:
• Signaleren en herkennen van trauma
• Biologische factoren met betrekking tot trauma
• Psychologische factoren
• Sociale factoren
• Escalatiepatronen herkennen en praktische handvatten die u in kunt zetten in de klas
Wat leert u?
Professionals in het onderwijs zijn in staat om op zowel individueel leerling niveau, als op klassikaal
niveau, emoties, spanning en stress (en het onacceptabel gedrag) te (helpen) reguleren, waardoor
het klimaat in de klas en op school aanmerkelijk verbetert en leerlingen optimaal gebruik kunnen
maken van hun leervermogen.
Door wie?
De trainers zijn HBO+ geschoolde medewerkers van Rubicon met een brede praktijkervaring. Ze zijn
opgeleid door Leony Coppens, klinisch psycholoog, in de methode 'Lesgeven aan getraumatiseerde
kinderen'. De trainers hebben de kennis om de negatieve spiraal in de klas te doorbreken, zodat
getraumatiseerde kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. De trainers ondersteunen
leerkrachten en andere professionals in het onderwijs dusdanig, dat ze in het leven van
getraumatiseerde kinderen een groot verschil kunnen maken en daarnaast zelf minder snel uitgeput
raken en meer vanuit kracht kunnen lesgeven. De groepsgrootte is maximaal 16 personen met 1
trainer.
Waar, wanneer en hoe lang?
De training duurt 2 dagen en vindt plaats bij Rubicon jeugdzorg in Horn (Bergerweg 23). De actuele
data vindt u op onze website bij KEI-trainingsbureau.
KEI-trainingsbureau biedt een open aanbod aan, waarin in company trainingen mogelijk zijn.
Kosten?
In company vanaf € 365,- bij minimaal 5 deelnemers en 2 dagen trainen. Optioneel: een dagdeel op
maat voor ouders/opvoeders. De accreditatie kan worden aangevraagd.
Accreditatie
De accreditatie kan worden aangevraagd.
Meer weten en aanmelden?
KEItrainingsbureau@rubicon-jeugdzorg.nl of 0475-588400. Kijk voor meer informatie over KEItrainingsbureau en het volledige trainingsaanbod voor professionals op www.rubicon-jeugdzorg.nl
bij KEI-trainingsbureau.
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