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www.gordoncommunicatie.nl

Top Class Communicatie Vaardigheden
‘Persoonlijk en professioneel communiceren’

In deze 7-daagse Class werk je aan je persoonlijke
leerdoelen om de Gordon® methode eigen te maken
in je persoonlijke en professionele communicatie.
Na afloop heb je de vaardigheden geïntegreerd in je
manier van communiceren.
Dit leidt tot een groter gevoel van eigenwaarde,
meer zeggenschap en zelfreflecterend vermogen.
Met deze inzichten ben je in staat je professionele
en persoonlijke relaties te verdiepen en te versterken.
Na deze Top Class kun je:
•
•
•
•

•
•

communiceren vanuit jezelf, vanuit jouw
behoeften
op een heldere en respectvolle manier je
grenzen aangeven
onderscheiden of jij een probleem hebt of de
ander een probleem heeft
onderscheiden of jij zelf verantwoordelijkheid
draagt voor de oplossing van een probleem of
dat je de verantwoordelijkheid bij de ander laat
waardeconflicten en behoefteconflicten van
elkaar onderscheiden
conflicten op constructieve en creatieve wijze
oplossen

Opleidingsdagen
Module 1: 4 en 5 oktober, 1 en 2 november,
7 december 2018, 10 en 11 januari 2019.

Gordon® communicatiemethode
De Gordon® Methode is een beproefde en bekende
methode voor succesvolle en resultaatgerichte communicatie.
Deze communicatievaardigheden sluiten aan bij de
humanistische psychologie en versterken je eigenheid en innerlijke autonomie.
Thomas Gordon (1918 – 2002) was een Amerikaans
klinisch psycholoog. Met zijn methode introduceerde
hij begrippen als ‘actief luisteren’, ‘ik-boodschappen’, en een overlegmethode voor conflicten zonder
verliezers (‘No-Lose Conflict Resolution’). Hij was
ervan overtuigd dat gebruik van macht om je zin te
krijgen funest is voor relaties.
Kijk voor meer informatie op
www.gordoncommunicatie.nl
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Top Class Communicatie Vaardigheden

Opleidingsprogramma
De Top Class wordt verzorgd door mastertrainers
die hun jarenlange expertise inzetten. Zij hebben
een brede opleiding en lange ervaring als opleider,
trainer en coach in diverse sectoren. Zij zullen jouw
proces met persoonlijke aandacht begeleiden.
Het opleidingsprogramma is verdeeld over 7 dagen.
Tussen de opleidingsdagen door zijn er ook intervisiebijeenkomsten.
Leren en oefenen wisselen elkaar af. Je ontwikkelt
persoonlijke leerdoelen om de methodiek te integreren en eigen te maken.
Studiebelasting
De studiebelasting is in totaal 60 uur.
Kosten
De kosten voor de TOP Class zijn €2.250,-.
Aanmelden kan via www.gordoncommunicatie.nl
Daarna volgt de schriftelijke bevestiging en de nota.
In de Top Class staat de
overtuiging centraal dat ieder
mens het recht heeft in zijn
behoeften te voorzien zonder de
wensen en verlangens van
anderen uit het oog te verliezen.

De Top Class bestaat uit het ontwikkelen van kennis, het verkrijgen van
inzicht en het kunnen toepassen van
vaardigheden.
Met als focus de persoonlijke verbinding en internalisering.
Afronding
Na afloop heb je een individueel gesprek met de opleiders en je ontvangt een certificaat van deelname.
Vrijstelling opleiding tot trainer
Met dit certificaat heb je gedurende 2 jaar een vrijstelling voor deelname aan module 1 van de Opleiding tot Gordon® Communicatietrainer. Door deze
vrijstelling kun je direct deelnemen aan de vervolgmodules van de opleiding.

Lees meer over de vervolg modules in deze
brochure of ga naar
www.gordoncommunicatie.nl
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Gordon® Communicatie Trainer
‘Effectief communiceren in de praktijk’

De rode draad door de opleiding is je persoonlijke
en professionele ontwikkeling tot Gordon® Trainer.
Je leert, oefent, reflecteert en groeit. In de laatste
module kies je de Gordon® licentie waarin je wilt
specialiseren. Deze opleiding is voor mensen die
zelfstandig trainer willen worden en de Gordon®
communicatie methode willen overdragen op specifieke doelgroepen.
De opleiding bestaat uit het ontwikkelen van
kennis, het verkrijgen van inzicht en het kunnen
toepassen van vaardigheden.
Tijdens de opleiding leer je:
• Verdieping en integratie van de Gordon® vaardigheden in je eigen communicatie.
• De Gordon® training uitvoeren op basis van de
handleiding en de werkboeken.
• Groepsdynamische vaardigheden en trainersvaardigheden.

Start opleiding
4 oktober 2018
Gordon® Methode
De Gordon® Methode is een beproefde en bekende
methode voor succesvolle en resultaatgerichte
communicatie. Deze communicatievaardigheden
sluiten aan bij de humanistische psychologie en
versterken het humanistische mensbeeld.
Thomas Gordon (1918 – 2002) was een Amerikaans klinisch psycholoog. Met zijn Gordon®
methode introduceerde hij begrippen als ‘actief
luisteren’, ‘ik-boodschappen’ en een overlegmethode voor conflicten zonder verliezers (‘No-Lose
Conflict Resolution’). Hij was ervan overtuigd dat
gebruik van macht om je zin te krijgen funest is
voor relaties.

Lees meer op www.gordoncommunicatie.nl
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Gordon® Communicatie Trainer
Opleidingsprogramma

De opleiding bestaat uit drie modules van in totaal
18 dagen.
1. Persoonlijke verdieping van de Gordon®
Methode
In deze module werk je aan je persoonlijke leerdoelen om de Gordon methode eigen te maken. Dit
leidt tot een groter gevoel van eigenwaarde, meer
zeggenschap en zelfreflecterend vermogen. Met
deze inzichten ben je in staat je professionele en
persoonlijke relaties te verdiepen en te versterken.
Deze module vormt de basis voor je ontwikkeling
tot trainer.
Module 1
4 en 5 oktober
1 en 2 november
7 december 2018
10 en 11 januari 2019

2. Professionele methoden van overdracht en
groepsdynamische kennis: trainersvaardigheden
Centraal staan de processen die spelen tussen de
trainer en de groep, de trainer en individuele deelnemers en de deelnemers onderling. Het doel is
het opdoen van kennis en ervaring in het aangaan
van deze interactieve processen. Er wordt gewerkt
aan trainersvaardigheden. Als afsluiting volgt er
een individueel gesprek met de opleiders.
Je ontwikkelt persoonlijke leerdoelen om je eigen
stijl en kennis over methoden en groepsdynamiek
verder te verdiepen.
Module 2
31 januari en 1 februari
28 februari en 1 maart 2019
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Gordon® Communicatie Trainer
Opleidingsprogramma

3. Specialisatie voor de gekozen licentie en
doelgroep
Tijdens de laatste module werk je in groepen op
basis van de gekozen licenties.
Na afloop heb je de volgende competenties ontwikkeld:
• Je kunt de Gordon® training uitvoeren in relatie
tot de handleiding en het werkboek.
• Je gaat op flexibele wijze om met de specifieke
behoeften van de groep.
• Je hebt een persoonlijke leerhouding ontwikkeld
en bent in staat op professionele wijze te reflecteren op jezelf.
• Je staat open voor reflecties en feedback van
anderen.
• Je neemt een coachende houding aan ten
opzichte van de leer- en ontwikkelvragen van
deelnemers.
• Je hanteert een brede variëteit aan werkvormen
en interventies.
• Je bent in staat je kennis over groepsdynamica
aantoonbaar te integreren in je trainingen.
Ook na deze module volgt een individueel gesprek
met de opleiders.

Module 3
datums volgen

Leren en oefenen
Tussen de opleidingsdagen zijn er ook intervisiebijeenkomsten. Bij module 3 zijn er presentaties en
ben je actief in het oefenen als aankomend trainer.
Zo wisselen leren en oefenen elkaar af. Je eigen
leerdoelen staan aan de basis om de vaardigheden
eigen te maken en te integreren.
Studiebelasting
De studiebelasting is in totaal 180 uur.
Afronding
Aan het slot is er een eindbeoordeling van de ontwikkelde competenties. Bij een positieve eindbeoordeling ontvang je de licentie.
“Life is a process, not a state of being. It’s
a direction, not a destination.”
Carl Rogers
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Gordon® Communicatie Trainer
Gordon® Licenties

De opleiding tot Gordon® Communicatietrainer kent
vijf licenties.
Opvoeding
Het trainen van ouders en opvoeders van kinderen
en pubers.

Mastertrainers
De opleiders hebben jarenlange expertise en
ervaring als opleider, trainer en coach in diverse sectoren en uiteenlopende situaties. Zij
zetten dit in om jou te begeleiden in je proces
tot gecertificeerd trainer.

Effectief leidinggeven
Het trainen van leidinggevenden of aspirant leidinggevenden in organisaties.
Persoonlijke en professionele effectiviteit
Het trainen van professionals die samenwerken in
organisaties.
Kinderopvang
Het trainen van pedagogische medewerkers in de
kinderopvang.
Onderwijs
Het trainen van leraren in het onderwijs.

Met deze licenties kun je als zelfstandig
Gordon® trainer aan de verschillende doelgroepen communicatietrainingen aanbieden.
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Gordon® Communicatie Trainer
Praktische informatie

Toelatingscriteria
We gaan ervan uit dat je een HBO opleiding of vergelijkbaar niveau hebt. Daarnaast heb je ervaring in het
begeleiden van groepen en het hanteren van didactische principes en werkvormen. En je hebt ervaring in
het werken met de doelgroep waarvoor je de licentie
wilt behalen.
Plaats en tijden
De opleidingen vinden centraal in het land plaats.
Goed bereikbaar met auto en openbaar vervoer. De
opleidingsdagen beginnen altijd om 09.30 uur en
duren tot 17.30 uur.
Kosten
De kosten voor de licenties Opvoeding, Kinderopvang en Persoonlijke en Professionele Effectiviteit
zijn €4.995,-.

Voor de licenties Onderwijs en Effectief Leidinggeven
zijn de kosten €5.750,-. De kosten zijn btw-vrij en
inclusief trainingsmateriaal, autorisatie en de lunch +
koffie / thee tijdens de opleidingsdagen. De licentievoorwaarden zijn van toepassing, zie www.gordoncommunicatie.nl.
Inschrijving en betaling
Schrijf je in voor de opleiding Communicatie
Trainer via het inschrijfformulier op
www.gordoncommunicatie.nl
De TOP Class en de opleiding Communicatie Trainer
zijn erkend door het CRKBO.
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