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Inschrijven

je een manier aangereikt om dat te bespreken met je student. De workshop is ontwikkeld als onderdeel van een cursus adaptief begeleiden en op basis van promotie onderzoek door dr. ir. G.V.M. van Ginkel.
de hand van een aantal begeleidingsvormen. Welke vindt je student effectief, waar voelt hij/zij zich prettig bij? En wat vind jij als begeleider? Wat is zinvol, waar voel jij je prettig bij en waar niet? In de workshop krijg
Hoe kom je er in de begeleiding achter wat je student nodig heeft en wat je kunt doen om daar passend op aan te sluiten? In deze workshop staat het bespreken van verwachtingen over de begeleiding centraal, aan

je eigen PPI.
En ook dat je jezelf in de dialoog steeds afvraagt: Wat waardeer ik in de mening van de ander? En; Wat zou ik over willen nemen van de mening van de ander? Want zo leidt een dialoog pas echt tot de vorming van
kan worden op achterliggende persoonlijke ervaringen, op de betekenis die de ander geeft aan deze ideeën en meningen, of je deze ideeën en meningen ook algemeen kunt maken en hoe je vandaaruit kunt handelen.
mee in de schone kunst van het voeren van (ongemakkelijke) dialogen. Met ongemakkelijk bedoelen we vooral dat de dialoog niet alleen bestaat uit het uitwisselen van ideeën en meningen maar dat er doorgevraagd
Volgens Kelchtermans, ontstaat een persoonlijke en professionele identiteit (PPI) door middel van (ongemakkelijke) dialogen en reflectie. In deze verdiepende bijeenkomst nemen Remi Hartel en Tom Schoemaker jullie

onderbouwing en daarna gaan we vooral oefenen om te ervaren welk effect het benoemen en horen van kwaliteiten van jezelf en van de ander heeft op je welbevinden en daarmee op je eigen leren.
gelijknamige titel van Fred Korthagen en Ellen Nuijten. In deze workshop maak je kennis met deze mooie begeleidingsmethode die bestaat uit vijf stappen en die inmiddels erg effectief is gebleken. Je krijgt een korte
huis heeft, het eigen kernpotentieel, zo optimaal mogelijk te benutten? Een mooie methode om hier samen met de student aan te werken is coachen op kwaliteit, een methodiek gebaseerd op het boek met de
daadwerkelijk leren. Hoe begeleid je als werkplekbegeleider een student op een manier dat hij/zij het beste uit zichzelf haalt en voldoende vertrouwen heeft in eigen kunnen? Hoe help je de ander dat wat hij/zij al in

leerlingen/studenten een twist kan geven. Daarnaast krijg je in de workshop uitleg over de verschillende dobbelstenen en de bijbehorende spelkaarten.
ze te laten reflecteren op hun eigen zelfbeeld. Kortom een veelzijdige tool die de basis vormt voor een inspirerend gesprek. Door de inzet van deze tool ga je ontdekken hoe je de opstart van je gesprekken met
coachtool ‘Dobbel je Gesprek’. Dobbel je gesprek is een coachtool die wordt ingezet bij het voeren van coachgesprekken met jongeren. Door het gebruik van de tool worden de jongeren aan het denken gezet door
Herkenbaar? Coachgesprekken met leerlingen of studenten waarbij het lastig is om verder te komen dan alleen maar algemene antwoorden? In deze workshop ga je op een praktische manier aan de slag met de
Docent: ‘hoe gaat het me je?’ Leerling: ‘goed, meneer/mevrouw’ Docent: ‘en wat is goed?’ Leerling: ‘ja, gewoon goed’

begeleiden.
Een praktische verdiepende bijeenkomst met een beetje theorie en het spelen van het spel ‘360 verhalen’ om zelf te ervaren hoe zo’n dialoog er uit kan zien, zodat je het van daar uit zelf met je studenten kunt

te laten zien en te leren? In de sportwereld zijn er genoeg voorbeelden te vinden die illustreren dat vertrouwen in het kunnen van de ander cruciaal is voor het stimuleren van een duurzame ontwikkeling, van
Hoe komt het toch dat iemand zich in de ene situatie prima kan redden, soms zelfs uitblinkt, en in een andere situatie het liefst als een grijs muisje in een hoekje kruipt, waardoor er geen ruimte is om nieuwe dingenHoe komt het toch dat iemand zich in de ene situatie prima kan redden, soms zelfs uitblinkt, en in een andere situatie het liefst als een grijs muisje in een hoekje kruipt, waardoor er geen ruimte is om nieuwe dingen
te laten zien en te leren? In de sportwereld zijn er genoeg voorbeelden te vinden die illustreren dat vertrouwen in het kunnen van de ander cruciaal is voor het stimuleren van een duurzame ontwikkeling, van

Een praktische verdiepende bijeenkomst met een beetje theorie en het spelen van het spel ‘360 verhalen’ om zelf te ervaren hoe zo’n dialoog er uit kan zien, zodat je het van daar uit zelf met je studenten kunt
begeleiden.
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ze te laten reflecteren op hun eigen zelfbeeld. Kortom een veelzijdige tool die de basis vormt voor een inspirerend gesprek. Door de inzet van deze tool ga je ontdekken hoe je de opstart van je gesprekken met
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