sig-net.be
Terugkomdag zintuiglijke prikkelverwerking
Code 143

Type vorming

Workshop

Code

143

Wanneer

06/12/2021

Uur

09:30 tot 16:30

Waar

Sig Gijzegem

Prijs

€ 183,00 - € 146,00 voor participanten

Uiterste inschrijvingsdatum

03/12/2021

Aantal uren vorming

6,00 uur

Extra info

Trefwoorden
Prikkelverwerking / interpretatie / eigen casus

Inhoud
Vanuit een eigen aangebrachte casus en mogelijke zintuiglijke vragenlijsten (zie keuze*) maak je een eigen verwerking en opmaak van een
zintuiglijk profiel. Deze bekomen gegevens en mogelijke input kan je via een aangepast formulier (dat elke deelnemer krijgt en kan invullen)
doorsturen naar de lesgever.
Je gaat de exclusieve uitdaging aan om met 9 deelnemers intensief aan de slag te gaan rond specifieke interpretatie en mogelijke interventies
en strategieën naar omgeving, materiaal en interactie.
We werken met intervisiemomenten en werkvormen worden voorzien, je kan je voorkeur opgeven naar andere anonieme casussen (enkele
dagen voordien kan je de keuze maken) en individuele coaching is ook voor elke deelnemer voorzien. Ook een extra input over de verwerking
en interpretatie van de SP-NL wordt aangereikt en eventueel aangevuld met een mogelijke casus van een deelnemer.
*Keuze uit de volgende zintuiglijke vragenlijsten zijn:

SPRC: Zintuiglijke vragenlijst en profiel (Olga Bogdashina)
SP-NL: Sensory Profile (Winnie Dunn)
ITPS: Infant Toddler Sensory Profile
AASP: Adolescent Adult Profile
Short Sensory Profile
School Companion
….
Door wie?
Karen van Dyck
Kinesitherapeute, psychomotorische, Hendrick en SI-therapeut in privépraktijk.
Erkend auti- en gedragscoach, psychotherapeut in opleiding.
Ondersteuningsnetwerk VOKAN (voormalige Gon-coördinator type 3-9)
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Gastspreker bij verschillende organisaties

Voor wie?
Alle deelnemers die ofwel deel 1 én 2 al hebben gevolgd rond prikkelverwerking of mensen die vanuit een andere opleiding de kennis rond
prikkelverwerking en de inschaling ervan al onder de knie hebben

Over wie?
3 - 18 jaar

Praktisch
Documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen
Deze vorming is geaccrediteerd door de Belgische Vereniging voor Psychotherapie' - www.abp-bvp.be
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