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Ondersteuning van leerlingen met ADHD vanaf het hoger middelbaar:
aandachtspunten
Type vorming

Workshop

Code

194

Wanneer

29/09/2022

Uur

09:00 tot 12:00

Waar

Online

Prijs

€ 67,00 - € 54,00 voor participanten

Uiterste inschrijvingsdatum

26/09/2022

Aantal uren vorming

3,00 uur

Extra info
Trefwoorden
Leertraject - aandachtspunten individuele begeleiding - valkuilen

Inhoud
In deze workshop bekijken we hoe we het leertraject van jongeren met ADHD (vanaf het hoger middelbaar onderwijs) kunnen
optimaliseren. We gaan in op belangrijke factoren in de schoolse context die daartoe kunnen bijdragen en wat de meerwaarde kan
zijn van een aangepaste individuele begeleiding. We overlopen kort de specifieke problemen die deze leerlingen met ADHD kennen.
We verkennen op welke manier je deze leerlingen kan motiveren en hen kan helpen om in te zetten op hun sterktes.
Aan de hand van casusmateriaal van de deelnemers illustreren we een en ander zo concreet mogelijk. Gelieve ten laatste 15
september een korte casus door te mailen naar jade.van.ransbeeck@sig-net.be.

Door wie?
Katrien Boone
Klinisch psycholoog en cognitief gedragstherapeut
Werkt bij centrum ZitStil.

Voor wie?
Deze workshop focust zich naar hulpverleners die via individuele begeleiding ondersteuning bieden aan jongeren met ADHD:
zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders en therapeuten die betrokken zijn bij de schoolloopbaan.

Over wie?
Jongeren met ADHD vanaf +- 15 jaar tot het einde van hun tijd op de schoolbanken.

Praktisch
Documentatie en hosting door Sig-medewerker inbegrepen

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.

Min. 15, max. 20 deelnemers
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 29/09 en wat praktische
informatie. Kreeg je op 28/09 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 rond ADHD? 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.
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