Workshop / trainingsagenda 2019/2020, locatie Utrecht.
Workshops en trainingen duren vier uur met een half uur pauze. Er is een mogelijkheid om een
eenvoudige maaltijd te nuttigen tegen een kleine vergoeding of u kunt zelf iets te eten meenemen.
Alle workshops en trainingen komen in het portaal voor registerleraar.nl / lerarenportfolio.nl
waardoor u de punten bijgeschreven krijgt in uw persoonlijk portfolio. Na iedere workshop of
training ontvangt u een certificaat.
De met * gemarkeerde zijn bouwstenen van de opleiding tot intern coach onderwijs (docent sociaal
emotioneel). Alle behaalde deelcertificaten geven toegang tot het examen (live) met de
bijbehorende examenopdracht (thuis/op de eigen school). De opleiding kan over 2 jaar verspreid
worden op deze manier.
Opgeven kan via info@icmw.nl
Alle workshops en trainingen, of onderdelen daarvan kunnen ook incompany gegeven worden
voor uw eigen schoolteam of een aantal collega’s voor bijvoorbeeld een studiedag. Prijzen en info op
aanvraag afhankelijk van de wensen.
Tijden trainingen: 14.30 uur – 19.00 uur

Locatie Utrecht

Woe 18 sep 2019

Natuurlijke autoriteit bij Groepsvorming

€ 117,-

Woe 25 sept 2020

Creatief en mindful omgaan met diversiteit en conflict*

€ 117,-

Woe 30 okt 2019
Woe 20 nov 2019
Woe 11 dec 2019

Grip op gevoel en gedrag: Tem je draken!*
3 daagse training*

€ 351,-

Woe 15 jan 2020
Woe 12 feb

Zelfvertrouwen bouwen van kinderen: Laat ze stralen!*
2 daagse training*

€ 234,-

Woe 29 jan 2020

Onderwijscongres de essentie van onderwijs

Woe 11 mrt 2020

Talent, werk- en leerstijlen met hun valkuilen*

€ 117,-

Woe 1 april 2020

Coachende & motiverende communicatie *

€ 117,-

Woe 13 mei 2020

Creatief en mindful omgaan met diversiteit en conflict*

€ 117,-

Woe 17 juni 2020

Vormgeven van een nieuwe wereld: Ik Creëer Mijn Wereld

€ 117,-
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Woe 18 sep 2019

Natuurlijke autoriteit bij Groepsvorming

14.30 uur – 19.00 uur € 117,-

Locatie Utrecht
Aanmelden via info@icmw.nl
Wil jij je als docent meer zelfzeker voelen om jouw groep te vormen begin van het jaar? Hoe je
ontspannen duidelijke grenzen stelt en op natuurlijke manier leiderschap neemt? Dan is deze
training iets voor jou.
Trainingsinhoud: Je ontvangt 3 tot 6 hulpmiddelen zelf ervaren om jouw natuurlijke uitstraling en
autoriteit te vergroten als instrument voor de groepsvorming.
Technieken: Je doet kennis op van en oefent met technieken uit cognitieve gedragswetenschappen
en positieve psychologie met theorie en in schrijf, doe en visualisatie oefeningen.

Woe 25 sept 2020
Creatief en mindful omgaan met diversiteit en conflict*
Locatie Utrecht
14.30 uur – 19.00 uur € 117,Aanmelden via info@icmw.nl
Wil je weten hoe je kinderen leert meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag en
voor het oplossen van conflicten? Hoe je ze op speelse manier leert omgaan met verschillen en
kijken zonder oordeel? Ben je geïnteresseerd in hoe mindfulness hierin kan ondersteunen?
Hou je verder van zinvol onderwijs dat bijdraagt aan het bewustzijn van kinderen? Ben je daarnaast
iemand die het leuk vindt om creativiteit, fantasie en vernieuwing in te zetten in jouw onderwijs?
Dan is deze training iets voor jou.
Trainingsinhoud: Je leert 3-6 technieken door zelf ervaren die kinderen helpen meer
verantwoordelijk gedrag te vertonen in conflict en die bijdragen aan een verdraagzame en inlevende
houding naar diversiteit vanuit principes van eenheid: We hebben unieke talenten die elkaar
aanvullen en van elkaar leren we. Iedereen in de wereld is aardbewoner op zoek naar geluk,
gezondheid en liefde, dat maakt ons één geheel. Je kunt deze technieken als lessen inzetten in de
klas.
Technieken: lichaamsbewustzijn, ademtechniek, creatieve werkvormen, spelvorm, visualisatie,
positieve psychologie, cognitieve gedragswetenschappen.
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Grip op gevoel en gedrag: Tem je draken!*
Woe 30 okt 2019, Woe 20 nov 2019, Woe 11 dec 2019
3 daagse training van 3 x 4,5 uur
Locatie Utrecht
Aanmelden via info@icmw.nl

14.30 uur – 19.00 uur € 351,-

Wil je kinderen helpen hun vurigheid om te buigen naar vreugde en voldoening? Wil je leren hoe
emotie en gedrag te doorgronden en te sturen is? En hou jij van zinvol onderwijs dat bijdraagt aan
het bewustzijn van kinderen? Ben je daarnaast iemand die het leuk vindt om creativiteit, fantasie en
vernieuwing in te zetten in jouw onderwijs? Dan is deze training iets voor jou.
In deze driedaagse training leer je waarom kinderen doen zoals ze doen. Door te ‘zien’ hoe dingen in
elkaar steken kun je als docent een coachende houding aannemen en daardoor de leerling én de
groep verder helpen.
Ook leer je hoe je kinderen hier zelf bewust van maakt en hoe zij zich hierdoor vrijer en blijer voelen
en dus ook zich socialer kunnen gedragen in de groep.
Naast gedegen theorie ga je vooral veel aan de slag met fantasievolle ervaringsgerichte oefeningen
voor in de klas die je zelf in de training ervaart.
Trainingsinhoud: Je krijgt 6 tot 9 hulpmiddelen en lesvormen door zelf ervaren waarmee je kinderen
leert hun emoties en gedrag zelf positief te beïnvloeden die je als docent praktisch kan inzetten in de
klas als fantasievolle of speelse dagopener, dagafsluiter, kennisles of creatieve activiteitenles.
Technieken: Reader van Academy4life met Theorie van afweermechanismes en gedragspatronen,
Transactionele Analyse (Jung) en oefeningen uit Positieve psychologie, Cognitieve gedragstherapie,
mindfulness, creatieve therapie en NLP.
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Zelfvertrouwen bouwen van kinderen: Laat ze stralen!*
Woe 15 jan 2020, Woe 12 feb
14.30 uur – 19.00 uur € 234,Locatie Utrecht
2 daagse training van 2 x 4,5 uur
Aanmelden via info@icmw.nl
Wil jij kinderen handvatten geven bij faalangst of uitputtend perfectionisme? Ze helpen om zich
vrijer en meer zelfzeker te voelen? Zo dat jouw leerlingen méér stralen?
En hou jij van zinvol onderwijs dat bijdraagt aan het bewustzijn van kinderen? Ben je daarnaast
iemand die het leuk vindt om creativiteit, fantasie en vernieuwing in te zetten in jouw onderwijs?
Dan is deze training iets voor jou.
In deze tweedaagse training leer je hoe je kinderen bewust maakt van negatieve gedachten en
gedrag dat ze tegenwerkt. Je leert hoe je ze in een creatieve les helpt om deze om te buigen naar
helpende gedachten en helpend gedrag zodat ze méér durven en dingen meer ontspannen en
plezieriger doen. Je gaat verder aan de slag met rustgevende en fantasievolle openers of afsluiters
die het zelfvertrouwen van kinderen versterkt.
Trainingsinhoud: Je ontvangt 3- 6 oefeningen door zelf ervaren die bijdragen aan het versterken van
het zelfvertrouwen die je als docent praktisch kan inzetten in de klas als fantasievolle of speelse
dagopener, dagafsluiter, kennisles of creatieve activiteitenles.
Technieken: oefeningen uit NLP, innerlijke criticus, visualisatie, mindfulness, creatieve en cognitieve
gedragstherapie.

Woe 29 jan 2020
Onderwijscongres de essentie van onderwijs tijd en programma volgt
Congres voor management in het onderwijs: We bekijken de essentie van onderwijs vanuit drie
invalshoeken: de school, het onderwijsaanbod en de personen met als doel u hulpmiddelen te geven
om meer zichtbaar en aantrekkelijk voor personeel en nieuwe leerlingen te zijn, om gemotiveerd
werken bij kinderen en docenten te bevorderen en om kinderen en docenten meer grip op gedrag &
gevoel te geven.
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Woe 11 mrt 2020

Talent, werk- en leerstijlen met hun valkuilen*14.30 uur – 19.00 uur € 117,-

Locatie Utrecht
Aanmelden via info@icmw.nl
Trainingsdoel: Leer kinderen hun talenten en leerpunten ontdekken voor meer zelfvertrouwen en
beter (samen)werken, -spelen en -leven .
Wil je als docent graag je lesstof zo aanbieden dat ieder kind tot leren komt en wil je kinderen
inzicht bieden in vragen als: Waar ben ik nu eigenlijk goed in? Wat past nu bij mij? Hoe komt het dat
ik met de één wel fijn samenwerk en met de ander niet? Waarom heb ik met die persoon wel een
klik en kan ik die ander niet uitstaan? Hoe kan ik ruzie voorkomen en fijner samen spelen?
U krijgt handvatten om kinderen hier zelf mee aan de slag te laten gaan. Voor zelfzekere kinderen
die zichzelf en anderen leren kennen waardoor ze soepeler leren en met elkaar samenwerken. Ze
ontwikkelen ook een blik op hun toekomst voor loopbaan en studiekeuzes. Voor u als docent
inzichtelijk hoe u kinderen ondersteunt in hun eigen leerstijl.

Trainingsinhoud en Techniek: We werken met
het talentmodel van Academy4life dat zijn
oorsprong kent uit MBTI, HBDI en Typologie van
Jung, aangevuld met de 21e eeuwse Brede en
de schoolse vaardigheden. U leert gedrag en
vaardigheden uit dit model bij individuele
kinderen in uw groep herkennen, wat de
bijbehorende leerstijlen, werkwijzen,
kwaliteiten en valkuilen zijn en wat dit betekent
voor gedrag, sfeer en samenwerken in de groep.
U krijgt creatieve en digitale lessen aangereikt
om kinderen dit in de klas te laten ervaren en
ontdekken.
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Woe 1 april 2020
Coachende & motiverende communicatie *
Locatie Utrecht
Aanmelden via info@icmw.nl

14.30 uur – 19.00 uur € 117,-

Wil je leren hoe je speelt met woordkeus en daarmee leerlingen meer motiveert of inspireert? En
hoe je door de juiste vragen te stellen kinderen coachend lesgeeft? Of hoe je lessen vormgeeft
waarin kinderen leren positief communiceren met elkaar? Dan is deze training iets voor jou.
Communicatie is voor alles essentieel. Juist gebruikt bouwt het zelfvertrouwen en worden er
bruggen gebouwd voor verbinding met elkaar. Onjuist ingezet heeft het een vernietigende kracht.
Trainingsinhoud: Je leert 3-6 positieve communicatie technieken door zelf ervaren om zelf in je eigen
dagelijkse communicatie in te zetten én hoe je deze in lesvorm geeft aan kinderen zodat zij zelf
positieve communicatie dagelijks kunnen toepassen.
Technieken: Gordon communicatie, Geweldloze communicatie, Vraagtechniek, feedback geven

Woe 13 mei 2020
Creatief en mindful omgaan met diversiteit en conflict*
Locatie Utrecht
14.30 uur – 19.00 uur € 117,Aanmelden via info@icmw.nl
Wil je weten hoe je kinderen leert meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag en
voor het oplossen van conflicten? Hoe je ze op speelse manier leert omgaan met verschillen en
kijken zonder oordeel? Ben je geïnteresseerd in hoe mindfulness hierin kan ondersteunen?
Hou je verder van zinvol onderwijs dat bijdraagt aan het bewustzijn van kinderen? Ben je daarnaast
iemand die het leuk vindt om creativiteit, fantasie en vernieuwing in te zetten in jouw onderwijs?
Dan is deze training iets voor jou.
Trainingsinhoud: Je leert 3-6 technieken door zelf ervaren die kinderen helpen meer
verantwoordelijk gedrag te vertonen in conflict en die bijdragen aan een verdraagzame en inlevende
houding naar diversiteit vanuit principes van eenheid: We hebben unieke talenten die elkaar
aanvullen en van elkaar leren we. Iedereen in de wereld is aardbewoner op zoek naar geluk,
gezondheid en liefde, dat maakt ons één geheel. Je kunt deze technieken als lessen inzetten in de
klas.
Technieken: lichaamsbewustzijn, ademtechniek, creatieve werkvormen, spelvorm, visualisatie,
positieve psychologie, cognitieve gedragswetenschappen.
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Woe 17 juni 2020
Vormgeven van een nieuwe wereld: Ik Creëer Mijn Wereld
Locatie Utrecht
14.30 uur – 19.00 uur € 117,Aanmelden via info@icmw.nl
Ben jij ervan overtuigd dat de kinderen van nu de basis kunnen vormen van een nieuw soort
samenleving in de toekomst? Een samenleving waar intuïtie hand in hand gaat met resultaatgericht
werken? Een universele wereld waar middelen en macht eerlijk verdeeld zijn? Waar mensen leren,
werken en leven vanuit passie in harmonie met elkaar en de natuur?
Ik Creëer Mijn Wereld heeft een heldere visie over hoe die toekomstige wereld er uit mag zien. En
omdat we overtuigd zijn van de creatiekracht van ieder mens, het vermogen om vanuit de eigen
essentie en intentie het geheel positief te beïnvloeden nemen we jou als docent graag mee om deze
visie verder vorm te geven zodat jij kinderen kan inspireren. Ze groots kan laten dromen en te
geloven in zichzelf met betrokkenheid naar de omgeving.
Trainingsinhoud: Je leert 3-6 technieken door zelf ervaren, die jouzelf en kinderen helpen om op
fantasievolle en creatieve manier te helpen vormgeven aan een nieuwe wereld, die start bij jou en
jouw dromen. Iedere creatie is immers ontstaan uit een idee. In te passen als Burgerschapslessen.
Technieken: Wondervraag, tijdlijnen, werken met visualisatie en doe en ervaringsoefeningen in
gevoel, positieve psychologie, mindfulness, creatieve werkvorm.
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