Modulair Aanbod: Vorming Training Opleiding
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Individueel overzicht voor begeleider ambulant
Naam medewerker:
Beste medewerker van Blijdorp,
“Professioneel geëngageerde medewerkers zijn essentieel.” Dit element uit onze visie vertalen we naar het
objectief “Stimuleren van persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.”
Hieronder vinden jullie een overzicht van bijscholingsmodules. In de eerste tabel staan de modules die je zal
volgen tijdens je inwerkperiode.
De tweede tabel geeft dan het overzicht van modules die voor jouw functie zijn uitgewerkt, maar die je zal
spreiden over je latere loopbaan, de doorstroom.
Je leidinggevende zal je uiteraard helpen om prioriteiten te stellen voor het volgen en verwerken van deze
bijscholingen.
Vooraan de tabellen vind je de codes voor de modules. De codes leiden je naar de praktische fiche waarop je
alle informatie over die module kan terugvinden.
O staat voor het thema Organisatie
G staat voor het thema Gebruiker
N staat voor het thema Netwerk
P staat voor het thema Personeel
M staat voor het thema Middelen
We wensen je een mooi ‘ontwikkelingstraject’ en hopen je daar spoedig te mogen ontmoeten.

Code
G4
G7
G15
G22
P11

Code
O1
O3
O4
O5
G3
G5
G6
G8
G9
G10

Te volgen tijdens de
inwerkperiode
Visie: omgaan met agressie - agressiebeleid
Handvaten visie en gedachtegoed Heijkoop
(basis)
Ervaringsordeningen Dorothea Timmers Huigens (DTH-basis)
Sociaal - Emotionele Ontwikkeling (SEO) - basis
Handelingsplanning en leren een
handelingsplan maken - Volwassenen

Datum waarop ik dit plan

Te volgen tijdens de
doorstroom
kwaliteitssysteem: basis
Visie- en Beleid: Betrokkenheid - Integriteit Privacy
Rondleiding vestiging Buggenhout
Rondleiding locaties volwassenen
Werking van de medische dienst: basis
Valpreventie
Seksualiteit en relaties (visie)
Medische problematieken
Autisme (basis)
Hef- en tiltechnieken

Datum waarop ik dit plan
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G11
G13
G14
G16
G17
G19
G21
G24
G25
G26
G27
G28
N1
N2
N4
N5
P1
P2
P4
P5
P7
P9
P10
P13
P14
P15
P16
P17
M1
M4
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Werken met EMB - Basale stimulatie
Methodiekenbad
Hulpmiddelen
Comfortzorg
Vrijheidsbeperkende maatregelen
Kwaliteit van Leven
Palliatieve zorg en rouw
Slapen
Syndromen / Ziektebeelden / psychiatrische
beelden - (doelgroepgericht)
Therapeutisch zwemmen
Ergo in Blijdorp basis
Ergo in Blijdorp verdiepend
Visietekst samen werken met ouders / familie
Omgaan met ouders / familie
Passend professioneel omgaan met ouders /
familie
Contextueel werken
Beroepsgeheim, discretieplicht,
gegevensindeling - verdiepend
Opleiding “Dossier”
EHBO
Humane fysieke interventietechnieken (basis)
Nazorg (basis)
Hygiëne
Gezonde voeding
Communicatie
Vergadertechnieken
Teamwerking 1
Teamwerking 2
Hef- en tiltechnieken: basisbeginselen
Brandveiligheid en –preventie: toelichtingen
Startmodule IT
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