sig-net.be
Intervisiewerkgroep Psychomotoriek
Code 409

Type vorming

Werkgroep

Code

409

Wanneer

25/10/2022 tot 30/06/2023

Uur

09:00 tot 16:00

Waar

Sig Gijzegem

Prijs

€ 121,00 - € 73,00 voor participanten

Uiterste inschrijvingsdatum

09/09/2022

Aantal uren vorming

16,00 uur

Extra info
Let op! Intervisiewerkgroepen zijn bedoeld voor CAR-medewerkers. Komt u toevallig op deze pagina terecht, dan kunt u voor deze
activiteit niet inschrijven.
Doelstelling
Via intervisie proberen we de kwaliteit van de psychomotorische diagnostiek en behandeling van kinderen met
ontwikkelingsstoornissen in de grote ruimte te optimaliseren. We vertrekken graag vanuit de praktijk. Oefeningen worden naar voor
gebracht binnen een bepaald thema of cases worden besproken. We nemen een kritische houding aan en we verwachten een
actieve inbreng. Agendapunten worden in het begin van het jaar, in overleg, vastgelegd.
Doelgroep
Kinesitherapeuten of andere paramedici die psychomotorische therapie geven in een CAR. Deelnemers hebben praktijkervaring.
Nieuwe deelnemers zijn welkom.
Inhoudelijke coördinatie
Pieter Doom, kinesitherapeut, CAR Houtland-Westkust, Aartrijke
Specifieke agendapunten werkjaar 2022-2023

ADL-activiteiten: Wat is de beste manier om iets aan te leren?
Diagnose DCD: Hoe brengen we het over naar ouders? Hoe gaan we aan de slag met ouders?
Ouderparticipatie in het algemeen
Vorming doorgeven
Bespreken van cases
Wanneer
De datum van de eerste vergadering ligt vast, de andere data worden vastgelegd tijdens de eerste vergadering. De data zullen op
wisselende werkdagen gepland worden.
Dinsdag 25/10/2022

9u00 – 16u00

Maandag 23/01/2023

9u00 – 16u00

Donderdag 27/04/2023

9u00 – 16u00
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