Emotionele
ontwikkeling in
verbinding.

Leertraject over de verbinding tussen
orthopedagoog, team, kinderen en
jongeren (en hun context).

Thema’s

→→ Emotionele ontwikkeling in verbinding: de link met het ontwikkelingsdynamisch kader van Došen (Senseo)
met oog voor regulatie, gehechtheid
en individuatie
→→ Beroepskeuze en emotionele deskundigheid van begeleiders, met
aandacht voor de kracht en kwetsbaarheid van hun eigen gehechtheidsstijlen
→→ Helpende beeldvorming
→→ Stress bij cliënten en begeleiders onderkennen en reguleren: ademruimte
→→ Mentaliseren als stapsgewijs en
dynamisch proces: verbinding tussen
buikgevoel en reflecterend hoofd
→→ Wederzijdse emotionele beschikbaarheid: veilige basis/veilige haven
(videomethodiek)
→→ Hedendaagse autoriteit: vanuit een
blijvend investeren in de relatie zorg
blijven bieden zoals we die willen bieden, in het bijzonder tijdens moeilijke
en meer stevige momenten waar de
relatie onder druk komt
→→ Contextuele driehoek: verbinding
tussen kind/jongere – ouders –
begeleider

Docenten

Filip Morisse, Erik De Belie,
Mieke Blontrock, Jolien
Verhasselt en Sven Bussens

Aanbod

Voor wie?

→→ Wie is het kind/de jongere? Wat heeft
hij nodig? Hoe verloopt onze relatie?
→→ Hoe kan ik de verbinding met
zijn (gezins)context erkennen en
ondersteunen?
→→ Wie ben ik als teamcoach/
begeleider? Wat heb ik
nodig (eigen leerdoelen)?
→→ Hoe kan ik als orthopedagoog/teamcoach begeleiders ondersteunen en
hoe kan ik als begeleider verbindend
samenwerken in mijn team?

Praktisch

Een ervaringsgericht leertraject gericht
op het toepassen en integreren van hoger beschreven praktijkgerichte kaders.
We vertrekken vanuit ingebrachte casussen en eigen ervaringen. Daarna volgt
een individueel coachingstraject ‘op
maat’, gericht op persoonlijke integratie.
Tijdens het leertraject staan volgende
vragen centraal:

Emotionele verbinding met de kinderen en jongeren en hun context is het
streefdoel. Deelnemers nodigen we uit
tot een persoonlijke integratie tussen de
aangereikte kaders en hun eigen kaders.
Orthopedagogen worden competenter
in het ‘verbindend coachen’ van hun
team – begeleiders in hun emotionele
afstemming en samenwerking.

Acht duo’s: orthopedagoog/psycholoog
+ begeleider/contextwerker, met ervaring, werkzaam met kinderen, jongeren
met emotionele en gedragsproblemen
en hun context. Deze duo’s nemen hun
team en ruimere organisatie mee in het
traject. Selectie van deelnemers gebeurt
met oog voor diversiteit van doelgroep
en denkkaders.
Het traject loopt van maart 2019 tot en
met februari 2020, met maandelijkse
sessies met een onderbreking in juli en
augustus.
Geïnteresseerden worden uitgenodigd
voor een infomoment met een concrete
voorstelling van het leertraject, kostprijs,
docenten, selectiecriteria, verwachtingen,
…
→→ Dinsdag 29 januari van 14 tot 16 uur
→→ Campus Schoonmeersen
Sporthal, lokaal 0.027
Valentin Vaerwyckweg 1, 9000 Gent
Graag inschrijven voor 21 januari door te
mailen naar jolien.verhasselt@hogent.be.
Zijn er vragen of wil je meer informatie?
Neem contact op met
jolien.verhasselt@hogent.be.

