
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Diverse cursussen 
 korte workshop ter introductie 
verdiepingsdag voor sova trainers  
 studiedag voor teams  
  (ook mogelijk in twee dagdelen) 
 
Opbrengst 
Deelname levert, afhankelijk van de 
geïnvesteerde tijd, het volgende op: 
 bruikbare inzichten over de kracht van 
  bemoediging 
 bruikbare inzichten over storend  
  (of liever ontmoedigd) gedrag 
 versterking van de eigen mogelijkheden  
  tot bemoediging 
 goed toepasbare praktische werkvormen 
 nieuwe inspiratie in de omgang met  
   mensen  
 
Voor wie 
positief ingestelde docenten (individueel  
of als team), teamleiders en sova trainers. 
 
Door wie 
Renie Bahlmann (psycholoog en 
Encouraging trainer; www.moedigmens.nl)  
en Ellen Reehorst (iVier). 
 
In company 
Op maat variërend van dagdeel tot traject.  
Neem vrijblijvend contact op voor de 
mogelijkheden binnen uw eigen school, 
Academie of Samenwerkingsverband.  
Wij maken graag een passende offerte. 
 

Bemoediging op school 
Inspirerend gereedschap voor sova trainers en docenten. 
 
Positieve bekrachtiging 
Vanuit onze sociale vaardigheidstrainingen kennen we het 
enorme effect van positieve bekrachtiging. Tijdens deze 
trainingen geven begeleiders complimenten voor alles wat 
(al een beetje) goed gaat. Leerlingen knappen daar meestal 
enorm van op. Waarom werken complimenten eigenlijk zo 
goed? En minstens zo interessant: hoe kun je er nog veel 
meer pedagogische resultaten mee bereiken, ook op de 
gang of in een gewone les? 
 
Bemoediging als visie 
Theo Schoenaker ontwikkelde bemoediging als positieve 
levenshouding en schreef er meerdere inspirerende boeken 
over, onder meer ‘Moed doet goed’ en ‘Succes op school’. 
Het Encouraging Netwerk Nederland verspreidt dit 
gedachtegoed. Zie ook www.encouraging-training.nl. 
 
Bemoediging op school  
Wordt er bij u op school geklaagd en gemopperd, gezucht 
en gezeurd? Heeft u last van dwarse, brutale of moeilijk te 
motiveren leerlingen? Komt u onzekere, teruggetrokken, 
faalangstige kinderen tegen? Of zijn er docenten en 
teamleiders, die af en toe de moed in hun schoenen voelen 
zakken? Dan is bemoediging op z’n plaats. In elke 
pedagogische situatie blijkt bemoediging een krachtig 
gereedschap om mensen zichzelf te laten ontwikkelen.  
 
Cursus inhoud  
Het cursusprogramma is, ongeacht de tijdsduur, altijd  
interactief. Theorie en praktijk wisselen elkaar af. 
Mogelijke onderwerpen zijn: 
 wat is bemoediging? 
 waarom hebben mensen bemoediging nodig? 
 achtergronden vanuit de Individual Psychologie 
 storend gedrag is ontmoedigd gedrag 
 doelen van storend gedrag 
 weerstanden tegen bemoediging 
 bemoediging in de eigen onderwijspraktijk 
 een bemoedigende houding ontwikkelen 
 oefenen met het bemoedigen van leerlingen 
 onderlinge bemoediging versterken 
 praktische werkvormen voor bemoediging in de klas 
 
 
 
 

iVier    www.sociaalvaardig.nl 


