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Buro J!K is een Buro voor
Teamtraining, Gezinscoaching
&
Persoonlijke Ontwikkeling

Training ‘De J!K-methode’
Begrijp jezelf, begrijp de ander
SKJ geaccrediteerde training!
In 2 dagen (module 1) leer je te werken met de J!K methode. Deze methode is gebaseerd op de DISC methode en vertaald
naar volwassene-kind relaties. DISC is een veelgebruikte methode die gedrags-en communicatiestijlen van mensen in kaart
brengt. Je krijgt gedurende de training steeds meer inzicht in de verschillende gedragsstijlen binnen de gezinnen en
groepen waarmee je werkt.
Wat ga je leren? Module 1:
- Jouw eigen unieke DISC gedragsstijl met een persoonlijk profielverslag
- De basis van DISC: Je leert de verschillende gedragsstijlen kennen en de daarbij behorende behoeften en valkuilen
- De J!K methode: Hoe je dit gebruikt binnen gezinssituaties en in je omgang met kinderen en jongeren bijv. in jouw
groep/klas
- Het effect van de interactie tussen de verschillende gedragsstijlen binnen gezinnen en groepen
- Kennis van de verschillende opvoedstijlen
- Praktische manieren om anders met ongewenst gedrag om te gaan
- Hoe ontstaan conflicten gezien vanuit de gedragsstijlen
- Welke aanpak bij welk kind effectief is of juist averechts kan werken
Keuze voor de extra 3e dag, module 2 :
Hier leer je werken met de J!K verslagen, kind/ouder interactieprofielen en leerkrachtprofielen (voor probleemsituaties op
school), pedagogisch medewerkers profiel (voor probleemsituaties op de kinderopvang)
Prijs:
Module 1
€ 595.Module 2
€ 380.Module 1+2 € 850.- (indien gelijktijdig opgegeven)
Module 2 kan je alleen volgen na het behalen van module 1!
SKJ Geaccrediteerd voor:
Module 1 22 punten
Module 2 11.5 punten
Totaal
33.5 punten

Data:
Module 1:2 dagen, check website voor actuele data
Module 2:1 dag, check website voor actuele data
Van 9.00 tot 17.00 uur
Locatie: Bergen op Zoom eo.
De training is ook In Company mogelijk!
Voor wie?
Jeugdprofessionals, gezinscoaches, leerkrachten, pedagogisch medewerkers kinderopvang, pedagogisch management, ambulant en residentieel hulpverleners, kindercoaches, pedagogisch coaches
Kijk voor meer informatie over deze training op
www.burojik.nl/trainingen/
Kijk voor meer informatie omtrent DISC op
www.burojik.nl/aanbod/disc/

Schrijf je nu in! www.burojik.nl/trainingen/

(Inschrijven tot 3 weken voor start training!)

