Vier de verbinding!
Onderwijsprogramma 2017-2018

Een effectief en verbindend programma
Linq4you is een dynamisch training en advies bureau die actief is in de gehele regio. Onze trainingen en
workshops voor leerlingen en personeel zijn actueel en kenmerken zich door onze pragmatische aanpak. Ze zijn
interactief en dus leuk om aan deel te nemen. We sluiten aan bij actuele maatschappelijke thema’s. Het resultaat
is een leer- en leefomgeving waar iedereen tot zijn recht komt en het beste uit zichzelf en uit elkaar kan halen.
Door positief gedrag te bevorderen en negatief gedrag om te buigen of te begrenzen zorgen we voor een veilig
schoolklimaat waarin de kwaliteit van het onderwijs zal toenemen.
Linq4you is op de hoogte van de nieuwste methodes en ontwikkelingen in het onderwijs. Door daaruit de
verbindende elementen te vertalen naar de praktijk ontstaat een effectief programma met haalbare resultaten.
Daarbij gaan wij uit van de reeds aanwezige kennis en ervaring van deelnemers.
Voor elke doelgroep
Het Linq4you programma bestaat uit compacte en heldere trainingen op maat, voor elke doelgroep. Hierin staan
plezier en bewustwording centraal. Wanneer je voldoende zelfvertrouwen hebt, bewust bent van je persoonlijke
kwaliteiten en oog hebt voor die van een ander, kun je het beste uit elkaar halen. Door inzet van acteurs kunt u
de theorie toetsen in een beschermde omgeving.
Plan van aanpak
Ik adviseer een op maat gemaakt programma voor docenten, onderwijsondersteunend personeel en leerlingen/
studenten (trainingen worden apart en op maat per doelgroep aangeboden). Dit programma kan bestaan uit de
volgende compacte en heldere trainingen:
Trainingen voor docenten
 De docent als inspirator en motivator
 Effectief en verbindend klassenmanagement
 Bemiddelen, conflicten en agressie
 Teambuilding
 De mentor als coach
 Ontwikkelen lesmateriaal
Trainingen voor Onderwijs Ondersteunend Personeel
 Respect & waardering voor uzelf, uw werk en de ander
 Bemiddelen, conflicten en agressie
Gastlessen voor leerlingen/studenten
 Business Class programma (presenteren, verkoopgesprekken en vergaderen)
 Professioneel communiceren & samenwerken
 Solliciteren en presenteren
 Feedback geven en ontvangen
 Bemiddeling
 Coaching
 Powertraining: 20 workshops met presentatie & lesboek ter invulling van LOB- en mentorlessen
Hospitality team programma
Het Hospitality Team is een schoolbreed programma en bestaat uit een groep studenten die tijdens de pauzes
aanspreekpunt is voor gasten en medestudenten.
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