SUCCESVOLLE
NIEUWKOMERS IN DE SAMENLEVING
Respect foundation biedt het ISK-onderwijs, regulier onderwijs en
docentopleidingen ondersteuning met de vernieuwde
bijscholingstrainingen voor het nieuwkomersonderwijs.
ONDERSTEUNING OP MAAT

PRAKTISCHE INFORMATIE

De stroom nieuwkomers in Nederland is en
blijft groot. Er wordt veel van docenten
gevraagd met betrekking tot het begeleiden
van nieuwkomers in het Nederlandse
onderwijssysteem.

Modules
De modules zijn los of als combinatie te boeken.
Zo kun je een specifieke trainingsdag of
studiemiddag zelf inrichten.

Vanuit het veld komen er signalen dat de
behoefte aan extra ondersteuning nodig blijft
om echt effectief met deze doelgroep te
werken.
Jongeren
hebben
vaak
veel
meegemaakt,
komen
uit
verschillende
culturen
én
hebben
vaak
specifieke
uitdagingen waar extra begeleiding en
ondersteuning voor nodig is.
Om docententeams hierin te ondersteunen en
een professionaliseringsslag te maken biedt
de
Respect
Foundation
het
trainingsprogramma
'Succesvolle
nieuwkomers in de samenleving' aan.

TRAININGSAANBOD
Het
programma
biedt
verschillende
trainingsmodules voor docententeams.
Diversiteit & nieuwkomers (3,5 uur)
Trauma-sensitief lesgeven (3,5 of 6 uur)
Competentiegericht onderwijs ISK (3,5 uur)
Positieve gedragsverandering, toekomst- en
handelingsperspectief (3,5 uur)
Schakel- en regulier onderwijs: verbinden en
beter laten aansluiten* (3,5 of 6 uur)

Alle modules bevatten naast kennis en
inzichten ook praktische pedagogische- en
didactische tools om direct in te zetten.
* In deze training worden docenten van ISK's en regulier onderwijs
samen gebracht. Respect Foundation ondersteunt in het tot
stand brengen van deze samenwerking.

Intake
Tijdens een digitale intake worden de modules
besproken
en
een
planning/programma
gemaakt. Elke locatie en elk team is immers
anders. We bieden zoveel mogelijk flexibiliteit in
de samenstelling van de dag/middag en het
programma.
Locatie
Wij komen graag naar jullie toe om de training
ter plaatse te verzorgen. Online versies van de
training zijn optioneel maar niet onze voorkeur.
Deelnemers
In principe wordt het programma aan een
voltallig docententeam aangeboden, rekenend
op ca. 30 deelnemers.
Duur en kosten
Studiemiddag:
1x module 3 tot 3,5 uur – € 800,1x module 6 uur – € 1250,Studiedag:
Combinatie van 2 modules € 1500,* Kosten zijn incl. intakegesprek en materialen, en
excl. reiskosten.
* Bij online trainingen hanteren we 75% van de prijs.

MEER INFORMATIE OF VRAGEN?
Neem contact op met
ISK Projectmedewerker Kirsten Rijswijk:
educatie@respectfoundation.nl

