#120340

OPLEIDING

#ZORGTECHNIEKEN

omgaan met hooggevoelige/hoogsensitieve kinderen

€ 147,00 excl. BTW

omschrijving

OMSCHRIJVING

Steeds vaker duikt de term hoogsensitief/hooggevoelig op. Hooggevoeligheid is geen stoornis, maar wel een karaktereigenschap die we
aantreffen bij 15-20% van de bevolking.
Het gaat om kinderen met een heel ﬁjngevoelig zenuwstelsel. Hierdoor worden alle prikkels van buitenaf en ook van binnenin heel intens
beleefd. Hooggevoelige kinderen worden vaak letterlijk overspoeld door de vele prikkels die op hen af komen. Dit resulteert soms in heel druk
gedrag of op andere momenten gaan ze zich net terugtrekken.
In deze vormingsdag willen we vooral laten zien dat het niet de bedoeling is om het zoveelste etiket te geven aan kinderen, maar dat de
erkenning en herkenning van de hooggevoeligheid toch wel iets heel belangrijk is. Kennis hierover helpt om vanuit een andere bril naar
bepaald gedrag te kijken, waardoor we automatisch anders gaan reageren.
Vanuit de inzichten en tips, proberen we u concrete handvaten mee te geven voor de praktijk. U zal merken dat dit uiteindelijk niet zoveel extra
inspanning van de begeleider vraagt (want het zijn kleine dingen die ook heel positief kunnen werken voor kinderen die minder gevoelig zijn).
Toch kunnen deze wel degelijk een wereld van verschil maken voor een hooggevoelig kind.

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD?

Leerkrachten, medewerkers CLB, begeleiders kinderopvang, onthaalouders, medewerkers die beroepshalve met kinderen werken. De
praktijkvoorbeelden zijn vooral gericht naar jonge kinderen (tot 12 jaar).

BIJKOMENDE INFO

Deze vorming is erkend door het Vormingsfonds voor thuiszorgdiensten en kinderopvangvoorzieningen binnen de publieke sector. Dankzij het
VIA4-akkoord heeft u zo recht op gratis bijscholingen, ter plaatse in de eigen dienst.
Dit recht wordt toegekend in verhouding tot het toegekend aantal uren gezinszorg of het aantal personeelsleden tewerkgesteld in de
kinderopvang. Voor meer info en voorwaarden zie https://www.diverscity.be/ondersteuning/vormingsfonds.
Deze opleiding is erkend voor de jaren 2019 en 2020. U dient de opleidingsovereenkomst met Escala voor 1/6/2020 aan Diverscity te bezorgen
en dit ten laatste 1 maand na de boeking.
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programma
In deze vorming willen we stilstaan bij:
Van waar komt het begrip 'hoogsensitiviteit'?
Wat is het wel? Wat is het niet? Hoe herkennen we het? Hoe uit zich dit in gedrag bij kinderen?
Hoe kunnen we ermee omgaan in de klas / opvang / speelplaats / op uitstap ...?
Hoe kunnen we overprikkeling voorkomen en hoe gaan we ermee om op het moment zelf?
De algemene beschrijving en inzichten worden telkens verduidelijkt met praktijkvoorbeelden, videomateriaal, oefeningen en gelegenheid tot
casusbespreking.
Literatuur en infobronnen
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praktisch
LESDATA
DATUM

STARTUUR

EINDUUR

donderdag 18/04/2019

09:00

12:00

donderdag 18/04/2019

13:00

16:00

LOCATIE

CONTACT

Provincie Antwerpen - Kamp C
Britselaan 20
2260 Westerlo

T: 078 35 39 30
F: 051/268754
info@escala.be

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
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docent
Wouter Jacobs
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