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Hedendaagse ontwikkelingspsychologische inzichten
Opvoeding, hechting, emotieregulatie
Type vorming

Studiedag

Code

182

Wanneer

14/10/2022

Uur

09:00 tot 12:00

Waar

Online

Prijs

€ 53,00 - € 46,00 voor participanten

Uiterste inschrijvingsdatum

13/10/2022

Aantal uren vorming

3,00 uur

Extra info
Trefwoorden
Opvoeding - hechting - emotieregulatie

Inhoud
Deze online studievoormiddag heeft als doel een overzicht te bieden van hedendaase ontwikkelingspsychologische inzichten
over opvoeding, waarbij ook aandacht voor verwante thema’s zoals hechting en emotieregulatie bij kinderen en adolescenten. De
studiedag biedt een mooi evenwicht van recente wetenschappelijke onderzoeksevidentie en praktische implicaties, die onmiddellijk
ingezet kunnen worden ingezet in de eigen praktijk.
Het doel van de studievoormiddag is de kennis van hedendaagse ontwikkelingspsychologische inzichten (o.a. het
emotieregulatiemodel van hechting, Circle of security, zelfdeterminatietheorie) bij deelnemers te verhogen. Bovendien kunnen deze
inzichten ook ingezet worden in de eigen praktijk van het lesgeven, coachen of begeleiden.
De vorming is online. We werken aan de hand van een diavoorstelling en beeldmateriaal.

Door wie?

Prof. dr. Katrijn Brenning
Universiteit Gent, Groepspraktijk PIT-TIG, AZ Sint-Lucas Gent
Professor aan de vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie - Coördinator en klinisch psycholoog
Groepspraktijk PIT-TIG en AZ Sintt-Lucas Gent
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Voor wie?
Het profiel van de beoogde deelnemers is ruim. De studiedag kan verrijkend zijn voor wie ondersteunend met mensen werkt
(waaronder therapeuten, begeleiders, leerkrachten en zorgleerkrachten). Geen voorkennis nodig.

Over wie?
0 - 18+ jaar

Praktisch
Documentatie en hosting door Sig-medewerker inbegrepen
Uurregeling van de dag:

9.00 u – 10.15 u
Pauze
10.30 u – 12.00 u
ZOOM
Via het platform Zoom volg je deze online vorming. Je krijgt een e-mail met een link naar de vorming op 13/10 en wat praktische
informatie. Kreeg je op 13/10 voor 14.00 u nog geen link via e-mail? Neem dan contact op met Kim Van Daele
via kim.van.daele@sig-net.be

Op zoek naar meer achtergrondinformatie? Neem een kijkje in de catalogus van de Sig-bib.
Spring gerust binnen tijdens de openingsuren (elke werkdag van 09:00 -tot 12:00, uitgezonderd woensdag).
Uitlenen is gratis.

Sig vzw

*

Pachthofstraat 1, 9308 Gijzegem. * 053 38 28 18 * info@sig-net.be www.sig-net.be
Maatschappelijke zetel: Kloosterstraat 6, 9031 Drongen * RPR Gent
Ondernemingsnummer: 0431736211 * Sig vzw is partnerorganisatie van de InclusieAmbassade vzw.

