
“  Wanneer u een andere  
invulling wil geven aan een 
studiedag, bespreken wij 
graag de mogelijkheden.”

Investeer in de ontwikkeling van uw docenten met 
de Bisbee incompany trainingen. Ons aanbod is met zorg  
samengesteld en sluit aan op onderwerpen waar docenten  
dagelijks mee te maken hebben.

INCOMPANY TRAININGEN

“ De Bisbee Academie komt bij u langs.”

Ons aanbod:

1. Met coachen ZIE JE WEL! ‘Hoe word ik een goede 
    coach voor mijn leerlingen?’
De rol van docent is aan het veranderen: zo staan we niet altijd meer vóór de klas, maar ín de klas. 
De niveaus, de wensen en de leerstijlen van onze leerlingen zijn niet homogeen, maar heterogeen. 
Kortom, de verantwoordelijkheid ligt meer bij de leerling, de docent is hierin begeleider/coach.

Coaching is een vak apart. Niet elke docent ís per definitie een goede coach. Je hebt hiervoor de 
juiste vaardigheden nodig. Naast vaardigheden moet ook de wil aanwezig zijn om op deze nieuwe 
manier les te gaan geven. En laten we niet vergeten dat er vooral ook kennis nodig is: kennis van 
het coachingsvak.

We besteden o.a. aandacht aan de volgende onderwerpen: gesprekstechnieken, oplossingsgericht 
gesprekken voeren, (echt) luisteren, het verschil tussen advies geven en vragen stellen. We oefenen 
met deze coachingsvaardigheden en geven tips en adviezen zodat jij als coach ín de klas kunt staan!
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2. Communicatie met 
     anderstalige leerlingen in je klas
Wanneer je als docent werkzaam bent in het reguliere VO of MBO, 

krijg je te maken met anderstalige leerlingen. Het kan af en toe best 

lastig zijn om deze groep leerlingen aan te laten sluiten of zelf 

aansluiting te krijgen met deze doelgroep. 

De woordenschat is te beperkt om mee te draaien in de reguliere 

lessen, je spreekt, als docent, te snel waardoor de stof niet begrepen 

wordt. Los van deze taalproblemen, zijn er ook andere knelpunten 

zoals het verschil in cultuur, onderwijssysteem en integratie. 

Deze workshop geeft je meer inzicht en begrip in het leven 

van jouw anderstalige leerlingen. Het helpt je om jouw lessen 

toegankelijker te maken voor hen en het zal de communicatie 

zeker verbeteren.

3. Werkgeluk en omdenken
We willen ons allemaal gelukkig voelen in ons werk. Toch is het 

moeilijk om dit structureel voor elkaar te krijgen. Vaak zoeken we 

het in de verkeerde zaken en bezigheden. 

Ga jij met plezier naar je werk? Of sluimert er weleens een gevoel 

dat het misschien beter zou kunnen, dat het leuker of uitdagender 

zou kunnen zijn? 

In deze training Werkgeluk en Omdenken gaan wij kijken naar de 

opties en mogelijkheden om je werkplezier te vergroten. Wat zou 

anders kunnen? Wat kan ik hier zelf in betekenen en welk deel ligt 

misschien niet bij mijzelf?

4. Omgaan met ordeverstorend gedrag        
     in de klas
In sommige klassen is het niet altijd even prettig om les te geven. 

Er wordt door de lesinstructie heen gekletst, de toonzetting in 

de communicatie van leerlingen is soms brutaal en negatief en 

leerlingen weigeren de dingen te doen die de docent van ze 

verlangt. 

Een corrigerende opmerking van de leraar of uitwisseling van 

negatief geladen appjes kan maken dat de situatie in korte tijd 

uit de hand loopt. Negeren, complimentjes geven of straffen: 

het heeft maar weinig effect. De problemen houden aan of 

verergeren zelfs.  

In deze sessie zal de trainer aandacht besteden aan: Strategieën 

voor leraren die beginnend probleemgedrag snel doen stoppen, 

escalerend gedrag in de klas opmerken en handelen en omgaan 

met agressie van leerlingen.

Interesse?
Neem dan contact op met Mariska van Berkel, coördinator van de 

Bisbee Academie. Graag bespreken we met u de mogelijkheden op  

maat! 

Ons complete cursusaanbod kan als een incompany training door 

ervaren trainers verzorgd worden. Kijk voor het cursusaanbod op 

onze website.

Neem contact op met Mariska van Berkel, via 06 10577770 of m.vanberkel@bisbee.nl.  
Check onze website voor de actuele cursuskalender:  bisbee.nl/bisbee-academie

VRAGEN OF AANMELDEN  VOOR EEN INCOMPANY TRAINING?

Kantoor ‘s-Hertogenbosch

Het Wielsem 10

5231 BW ‘s-Hertogenbosch

T 073 640 93 90

Kantoor Rotterdam

Linker Rottekade 292 

3034 CV Rotterdam

T 010 307 32 39

Kantoor Zwolle

Grote Voort 293A

8041 BL Zwolle

T 038 845 83 72
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“  We houden elkaar 
scherp en betrokken 
bij ons werk. Scholing 
is daar de basis van.”

TAALONDERWIJS  FLEXONDERWIJS  ACADEMIETAALTOETSERS

https://www.bisbee.nl/bisbee-academie/cursussen/
mailto:m.vanberkel%40bisbee.nl?subject=Incompany%20training
http://bisbee.nl/bisbee-academie

