Positieve gedragsbeïnvloeding (po) – deel 3: Vijf
interventiemogelijkheden
E-learning

Probleemgedrag zorg voor onrust in je groep en heeft een negatieve invloed op de ontwikkeling van het kind. Maar
hoe doorbreek je dit soort gedrag in de klas? In deze module krijg je aan de hand van vijf interventiemogelijkheden
praktische handvatten waarmee je direct aan de slag kunt.

Stuur gedrag positief bij!

In deze module krijg je informatie over:
Onderscheid maken tussen regels en afspraken en je handelen daarop afstemmen
Complimenten effectief inzetten om gewenst gedrag uit te breiden
Ongewenst gedrag op de juiste manier negeren om positief gedrag te versterken
E-learning Positieve gedragsbeïnvloeding po deel 3 Vijf inte…

Voor wie
Leerkrachten
Intern begeleiders
Onderwijsassistenten

uit het primair onderwijs.

Programma
In deze module ga je aan de slag met positieve gedragsbeïnvloeding door vijf krachtige, methodische
interventiemogelijkheden. Je doet dit aan de hand van lmfragmenten van opvoeddeskundige Anne-Marie Stevens,
opdrachten en theorie. Het maken van deze module kost ca. 2 uur.

Hoofdstuk 1
De basis - het belang van regels en afspraken
Hoofdstuk 2
Gewenst gedrag versterken met een 'ik wil' boodschap
Hoofdstuk 3
Gewenst gedrag versterken met complimenten
Hoofdstuk 4
Negeren van ongewenst gedrag
Hoofdstuk 5
Kiezen voor time-out of apart zetten
Hoofdstuk 6
Zinvol straffen
Deze module is een onderdeel van de leergang 'Positieve gedragsbeïnvloeding' en bestaat uit vijf modules. Wil jij na
het volgen van deze module je kennis nog verder uitbreiden en meer praktische handvatten? Schrijf je dan in voor
een van de andere modules:
De leergang bestaat uit vijf modules waarin theorie en praktische tips en oefeningen worden afgewisseld. Je gaat aan
de slag met de volgende onderwerpen:
1. Onontwikkelde vaardigheden
Versterk leerlingvaardigheden voor gewenst gedrag
2. Pedagogisch klimaat en groepsdynamiek
Creëer een krachtig basisklimaat
3. Vijf interventiemogelijkheden
Stuur gedrag positief bij
4. Krachtig samenwerken met ouders
Benut de invloed van gedachten en gevoelens
5. Temperamentvolle leerlingen
Uitgaan van mogelijkheden

Spontane quotes
Goeie verzorging van de hele dag en een mooie verdeling van luisteren en opdrachten.
***** Google recensie door Crista van Dijk
Het beste congres dat ik tot nu toe heb bijgewoond. Je krijgt veel bruikbare kennis en
praktische tips.
Frank Bovens
Zelden een congres bezocht waar de sprekers en inhoud zo goed elkaar opvolgden
Miranda en Bas van OBS Park Stokhorst

Praktische Informatie
Voordelen E-learning
Je kunt deze e-learning comfortabel vanuit huis of op je eigen werkplek volgen.
Je kunt de module starten en pauzeren wanneer het jou uitkomt.
De informatie is meteen beschikbaar en blijft toegankelijk.

Kosten losse e-learningmodule
Schrijf nu in en ontvang:
direct toegang tot de module
volop praktische tips om direct toe te passen
een persoonlijk certi caat van deelname

De prijs bedraagt € 59,00 ex btw per deelnemer. Volg de module met je collega's: iedere 5e deelnemer gratis

Abonnees volgen deze module gratis!

Technische vereisten
Voor het volgen van deze e-learning heb je een internetverbinding nodig en een computer, laptop of tablet met een
schermafmeting van tenminste 9,7”. Zorg dat je de laatste versie van je internetbrowser hebt geïnstalleerd voor een
optimale werking van de e-learning.

Abonnement
Heb je een individueel abonnement of maakt jouw school gebruik van een teamabonnement, dan is deze module
inbegrepen bij het abonnement. Je betaalt voor deze module dus niks extra! Log in en klik op ‘Start’ om direct te
beginnen. Heb je nog geen abonnement? Klik dan op ‘Inschrijven’ en kies het abonnement dat bij je past.

Certi caat
Na het voltooien van de module kun je je certi caat van deelname downloaden via je Pro elpagina.

