Training

Omgaan met groepsdynamiek
2 Dagen
Wil je inzicht krijgen in de dynamiek van een groep en weten hoe je
gericht kunt inspelen op groepsgedrag? Wil je leren hoe je effectief
met stoorzenders en weerstand kunt omgaan? In deze training leer je
hoe je deelnemers kunt motiveren tot gedragsverandering en hoe je
tegelijkertijd de balans kunt bewaken tussen persoonlijke aandacht en
de groep. Je krijgt scherp inzicht in groepsfasen en groepsprocessen
en weet op natuurlijke wijze interventies te plegen. Met deze
vaardigheid vergroot je zonder twijfel het rendement van je trainingen.

Resultaat

Programma

• Je weet een optimale leeromgeving te creëren
• Je kunt het groepsproces versnellen om te komen tot resultaten
• Je kunt omgaan met formele en informele leiders in de
trainingsgroep
• Je kunt effectief omgaan met verschillende reactiestijlen
• Je bent in staat om in te spelen op onverwachte situaties en kunt
effectief interventies plegen
• Je weet de balans te vinden tussen individuele aandacht en de
groep
• Je weet welke reacties jouw didactische stijl kan oproepen en
hoe je jezelf hierin kunt corrigeren
• Je leert de verschillen in de groep te benutten om het rendement
van de training én de kwaliteit te vergroten
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Groepsfasen en het begeleiden van groepen
Groepsontwikkeling en -analyse
Veiligheid en vertrouwen
Omgaan met weerstand
Leiders in de groep
Improviseren
Balans tussen individuele aandacht en de groep
Motiveren op groepsniveau
Interactiestijlen en effectieve reacties
Feedback geven en confronteren
Tempo maken versus onderwerpen uitdiepen
Omgaan met onverwachte situaties
Effectief interventies plegen
Praktijksituaties en -voorbeelden
Persoonlijk actieplan

Doelgroep
Deze training is geschikt voor trainers en docenten die hun
vaardigheden willen vergroten op het gebied van omgaan met
groepsprocessen.

Investering
De investering bedraagt € 1.195.
Dit bedrag is excl. € 37,50 per dag voor het dagarrangement of € 10 per avond voor het

Studiewijze

avondarrangement. Alle prijzen zijn onder voorbehoud, bekijk de website voor actuele

Voorafgaand aan de training vindt een persoonlijke, online intake
plaats. Hierin stel je je persoonlijke doelstellingen vast. Onder
leiding van een zeer ervaren en bevlogen trainer wordt veel en
actief geoefend. Je wordt gestimuleerd om eigen praktijkcases
in te brengen. Je ontvangt gerichte feedback en waardevolle tips,
waardoor je concreet je trainingsstijl verder kunt ontwikkelen. Aan
het einde van de training stel je een persoonlijk actieplan op, dat
je ondersteunt om het geleerde in eigen trainingstrajecten toe te
passen.
Heb je de gehele training gevolgd, dan ontvang je het ICM-certificaat.

De totale investering is excl. btw. Vrijstelling van btw is mogelijk. Zie voor meer informatie

Duur, data en plaatsen
De training wordt verzorgd in Amsterdam, Arnhem, Breda,
Eindhoven, Groningen, Rotterdam, Utrecht en Zwolle.
Training: wo 17 jun – wo 24 jun 2020
Training: do 17 sep – do 24 sep 2020
Training: wo 18 nov – wo 25 nov 2020
Training: vr 22 jan – vr 29 jan 2021
Training: vr 23 apr – vr 30 apr 2021
Training: wo 9 jun – wo 16 jun 2021

412

informatie.
www.icm.nl/btw.

Advies & inschrijving
Bekijk de meest actuele data en informatie op onze website.
Persoonlijk studieadvies 030 – 29 19 888
Offerte aanvragen of inschrijven www.icm.nl/omgd
Deze training biedt ICM ook In Company aan (www.icm.nl/
maatwerk).

