
Overstappen

Ook in de zomervakantie bieden wij trainingen gericht op de overstap naar 
de middelbare school of naar het MBO. Deze overstap is soms best lastig 
voor leerlingen en roept onzekerheid en twijfels op. Je weet niet wat je 
precies te wachten staat en niet wat er van jou verwacht wordt. Laat staan 
in deze periode waarin alles al anders is dan we gewend zijn. Wij bieden 
trainingen om deze leerlingen te helpen met overstappen naar de nieuwe 
vorm van onderwijs. Op onze website vind je meer informatie over de 
trainingen ‘dag groep 8, hallo brugklas’ en ‘overstappen naar het MBO’.

We gaan graag in gesprek! 
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Schoolformaat biedt erkende trainingen en workshops voor een brede 
doelgroep, zowel in het onderwijs als daarbuiten. We werken samen 
met en voor scholen binnen het primair onderwijs, voortgezet  
onderwijs en middelbaar- en hoger beroepsonderwijs. 

We verzorgen trainingen en workshops voor leerlingen, ouders,  
onderwijsprofessionals en andere professionals die affiniteit hebben 
met zorg en onderwijs. Omdat niemand hetzelfde is, werken we graag 
op maat. Wij passen een bestaande training aan of ontwikkelen een 
nieuwe training om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoefte.

PROFESSIONALS

Communicatie en zorg
• Signaleren
• Communiceren vanuit verbinding
• Schakelen in gesprekken
• Omgaan met weerstand
• De-escaleren van agressie
• Groepsdynamiek en leiderschapsrollen
• Effectief beïnvloeden met de Roos van Leary 
• Traumasensitief lesgeven
• Traumasensitief werken
• Intimiteit en seksualiteit, het vlaggensysteem
• Meldcode, omdat je altijd iets kunt doen

Persoonlijke ontwikkeling 
• Persoonlijke ontwikkeling en professionele effectiviteit

Intervisie en coaching
• Begeleide intervisie
• Individuele coaching
• Teamcoaching

Trainingsacteurs

Om de praktijksituaties zo realistisch mogelijk te benaderen, maken wij 
tijdens onze trainingen en workshops graag gebruik van trainingsacteurs. Zij 
geven verdieping in het inzichtelijk maken én ervaren van lastige situaties en 
jouw eigen reacties daarop. Deelnemers krijgen de kans om direct te ervaren 
wat de impact is van bestaand gedrag. De veilige setting biedt de mogelijk-
heid om te experimenteren met nieuw gedrag.

Hoewel deelnemers het vooraf ontzettend spannend vinden, noemen ze de 
oefeningen met acteurs in de evaluatie vaak het meest waardevol.

JEUGD

Faalangstreductie
• Vertrouwen in persoonlijk presteren VIPP 
• Help! Examenstress

Sociale vaardigheden
• Klastraining; Ik kijk, ik kijk naar jou
• Klastraining; Rots en Water
• Online en offline weerbaar 
• Weerbaarheid
• Stertraining
• Ik kies voor zelfcontrole 
• Houd je hoofd cool
• Rots en Water
• Supergirls
• Dag groep 8, hallo brugklas
• Overstappen naar het MBO
• Clowntje Kriebel wil wat anders
• Clowntje Kriebel heeft het druk

OUDERS

Workshops
• Help, ik heb een puber in huis
• Positief opvoeden
• Praten met kinderen over social media 
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