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Time-out en Switch, vervolgtraining. 

De cursus bestaat uit 2 of 3 dagdelen en is opgenomen in het Lerarenportfolio: qv3EAlNgSD 

Als je switch hebt ingevoerd, dan is het goed om na een half jaar verder te kijken naar de 

implementatie. Soms lukt het niet met een leerling en blijf je ‘switchen’. Wat kun je dan doen 

om toch af te stemmen op de leerling waardoor het gedrag verbetert in het belang van de 

leerling, de klas en jezelf… 

 

Inhoud 

Theoretische verdieping tav:  

- bewust hanteren van de verwijderingsstappen 

- preventieve maatregelen voor een goede match (goodness of fit) 

- wat doe je met leerlingen met een leeg formulier, ongewenst taalgebruik, 

oppervlakkige antwoorden 

- gespreksvaardigheden: (gebrek aan gekregen of gegeven) ruimte in een gesprek, 

doorvragen, via de attentieve fase naar synthese. 

- begeleiden van leerlingen met complex gedrag die recidiveren 

- verdieping van de principes van herstelrecht (goedmaker) 

- grip krijgen op het groepsproces, doorbreken van hardnekkige patronen 

 

* Door het werken met de methodiek in de eigen praktijk verdiepende ervaring opdoen met 

aanvullingen op de werkwijze. De verwijderingen worden steeds geregistreerd en 

geanalyseerd. 
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