Opleiding Trainer Veilige zorgrelatie
Hoe geef ik een interactieve training over het handelen volgens de
veilige zorgrelatie?
Hoe ontwikkel ik een lessenserie over signaleren van
grensoverschrijdend gedrag?
Hoe organiseer ik een workshop over het in gesprek gaan over
(seksueel) grensoverschrijdend gedrag?
Hoe ontwikkel ik een scholing op maat, zodat deelnemers in hun
werkpraktijk durven signaleren en handelen?

Inhoud
Deze opleiding is een intensieve, vierdaagse opleiding voor
trainers en docenten die trainingen en lessen over de veilige
zorgrelatie willen verzorgen. Je kunt als trainer van een
organisatie, docent van een onderwijsinstelling of als zelfstandig
trainer deze scholing in open aanbod of incompany aanbieden.
De opleiding kenmerkt zich door een afwisseling van presentatie,
interactie en coöperatief werken. Voorafgaand aan de opleiding
krijg je lees- en werkopdrachten toegestuurd, theorie over
verschillende aspecten van grensoverschrijdend gedrag en
geweld door medewerkers en tussen cliënten onderling, het
voorbereiden van een werkvorm en het ontwikkelen van een
programma. De werkopdrachten vooraf zorgen voor een
basisniveau die een trainer of docent nodig heeft om scholing
over dit onderwerp te kunnen verzorgen.
De stappen van de veilige zorgrelatie worden tijdens de opleiding
zowel inhoudelijk als programma technisch behandeld met als
centrale vraag: 'Hoe vergroot je de competenties bij deelnemers
en zorg je voor voldoende leerrendement?'. De kern van deze
opleiding ligt bij het werken met het trainerspakket. Tijdens de
opleiding kun je in een prettige sfeer zelf aan de slag met het
trainerspakket en de programmaonderdelen.

Praktisch
▪ Op locatie verzorgd of via
individuele inschrijving.
▪ Maximaal 12 personen.
▪ 16 uur zelfstudie en 24
contacturen verdeelt over 6
weken.
▪ Direct transfer naar de
praktijk.
▪ Incl. Trainerspakket Veilige
zorgrelatie.
▪ Incl. simulatie met
trainingsacteur.
▪ Op verzoek geaccrediteerd.
▪ Certificaat bij 100%
aanwezigheid.
▪ €1490,- per persoon &
€6400,- per training.
▪ Vraag aan of schrijf in.
▪ Neem contact op of stel een
vraag.

Contact
Interventie Academie
Nathalie Sie
06-81827082
info@interventieacademie.nl
1Aan de teksten in deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

Opleiding Trainer Veilige zorgrelatie
Resultaat

Voorwaarden tot
deelname

Kennis - Je hebt inzicht in...
▪
▪
▪
▪

de ins & outs van het trainerspakket Veilige zorgrelatie.
het ontwikkelen, voorbereiden en verzorgen van een scholing.
emoties, dilemma's en weerstanden van deelnemers.
het thema geweld in de zorgrelatie en de richtlijn veilige
zorgrelatie.

Bewust - Je bent je bewust dat...
▪ creëren van een veilige sfeer in de groep essentieel is om tot
leren te komen.
▪ deelnemers ruimte voelen om te reflecteren en te leren
wanneer je op een transparante en respectvolle manier de
training begeleidt.
▪ het belangrijk is om de scholing af te stemmen op de
leerwensen van de deelnemers.
▪ de wijze waarop jij de scholing vorm geeft van invloed is op het
leerrendement.

▪ Je hebt minimaal een
afgeronde HBO-opleiding.
▪ Je bezit
trainerscompetenties
(trainerservaring en/of een
trainersopleiding).
▪ Je hebt professionele
betrokkenheid en affiniteit.
▪ Je dient een actuele cv bij
inschrijving in.
▪ Je rond de verplichte
werkopdrachten af.
▪ Je bent 100% aanwezig.

Vaardigheden - Je kunt...
▪ leerwensen van deelnemers integreren in het programma.
▪ programma's aanpassen aan de ervaring en het niveau van
deelnemers.
▪ omgaan met dilemma's en emoties tijdens de training.
▪ een scholing ontwikkelen, voorbereiden en verzorgen.
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