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CURSUSPROGRAMMA

Sociale veiligheid

Sociale veiligheid op en rond
scholen (onder andere
vanwege het pestprobleem)
is voor scholen een cruciaal
punt van aandacht. Het is
van groot belang dat
vertrouwenspersonen goed
op de hoogte zijn van hun
taken en hun rol.
Ook de afbakening of juist de
koppeling van hun taak met
die van de
anti-pestcoördinator en de
aandachtsfunctionaris moet
op veel scholen nog goed
doordacht worden.
Opvallend is dat ook
directieleden zich niet altijd
voldoende verdiept blijken te
hebben in de wet- en
regelgeving en in de toepassing
daarvan in de schoolorganisatie;
zij zijn vaak verrast door de
impact van het geheel.

Jonneke Adolfsen is oudvertrouwensinspecteur en
geeft deze cursus vanuit haar
jarenlange ervaring als
adviseur en trainer.
Zij kan ook schooldirecties
adviseren bij voorkomende
vertrouwenskwesties.

Dag 1 Inleiding:
•

Wet- en regelgeving

•

Rol en taak van de schoolcontact-/
vertrouwenspersoon in de school

•

Dilemma's

Dag 2 Verdieping:
•

Organisatie in de eigen school

•

In gesprek met externe deskundigen

•

Social media en protocollen

•

Casuïstiek

Dag 3 Persoonlijke vaardigheden:
•

Communicatie (theorie en praktijk)

•

Omgaan met ouders

•

Gesprekstechniek (individuele vaardigheden)

CURSUSDATA & OPGAVE
De cursus wordt gegeven op de woensdagen
13 mei, 27 mei en 24 juni 2020
Cursusplaats: Markelo
Kosten € 695,=
inclusief koffie, thee, lunch en reader.
Deelname van minimaal twee personen van
dezelfde school heeft een duidelijke meerwaarde.
Voor elke tweede en volgende deelnemer van
dezelfde school geldt een korting van 10%.

Plaatsing in volgorde van aanmelding
Deze cursus kan ook in company en op locatie verzorgd worden.
Er geldt dan een minimale deelname van 10 personen.
prijzen in overleg

In deze driedaagse
training komen de vier
componenten van het
vertrouwenswerk in
samenhang aan de
orde:
✓ de wet- en
regelgeving en alle
verplichtingen die
daarbij horen
✓ toepassing van de
regelgeving in de
school
✓ analyse van de
problematiek
(pesten,
discriminatie,
geweld, seksuele
intimidatie, seksueel
misbruik)
✓ social media en
protocollen
✓ training van
persoonlijke
vaardigheden zoals
gesprekstechniek
Deelnemers ontvangen
na afloop een
certificaat van
deelname.

