Planning modulair aanbod
jan 2019 - december 2019

Datum
JANUARI 2019
Ma 14/01
9u – 16u

Wat
Code en thema (korte beschrijving)

Waar

Doelstelling:
als je deelneemt: wat zal je kennen, inzien of kunnen

G9

Omgaan met cliënten met
autisme en verstandelijke
beperking

Vergader
zaal-Bug

Inzien wat “persoon met verstandelijke beperking en
autisme “ inhoudt in de praktijk.. Kunnen afstemmen op
personen met autisme. Rekening houden met prikkels en
prikkelverwerking bij autisme.

Don 24/1
9u-11u
Ma 28/01
9u-16u

G18

SMOG je mee?

Inzien wat SMOG-gebaren zijn. Het basispakket gebaren kunnen
toepassen en correct gebruiken.

G15

Di 29/01
9u30-12u30

P23

De theorie van Dorothea
Timmers-Huigens (DTH):
“de ervaringsordeningen”
toegepast in activiteiten.
Hoe begeleid ik stagiair(e)s?

Vergader
zaal-Bug
Vergader
zaal-Bug

FEBRUARI ‘19
Woe 6/02

Gentiaan

Inzien wat de 4 ervaringsordeningen omvatten. De
theorie kunnen gebruiken om een activiteit op maat te
maken en af te stemmen op je gast.
Een
profielschets kunnen invullen voor je aandachtgast.
Weten wat de verwachtingen zijn van verschillende
opleidingen(scholen). De afspraken in BD kennen.. Samen
met collega’s een stagiaire kunnen begeleiden.

P4

EHBO: wondzorg door
Rode Kruis.

Gentiaan

Inzien wat je kan doen bij verschillende EHBO thema’s en
gerichte technieken kunnen toepassen.

Ma 11/02
9u30 – 12u30
Di 12/02
9u-13u
Woe 13/02
9u-12u
Don 14/02
9u30-12u
MAART 2019
Woe 13/03
9u-12u

G30

Basale Muziek

Gentiaan

Informatieve route door de
Locaties voor volwassenen
G28
Centraal Visuele Inperking
(Corticale blindheid – CVI)
O4
Een blik achter de schermen
in Buggenhout (jongeren)
Krokusvakantie 4/3 tem 10/3
G20
Komen eten:
hoe eten en drinken
begeleiden?

Gentiaan

Het kunnen aanbieden van een muziekactiviteit op maat
van je gasten (opbouw, instrumentarium, contact, …)
Het aanbod en de werking van de volwassenwerking
kennen.
Inzien wat CVI is. Kunnen afstemmen op een persoon met
CVI en activiteiten kunnen aanpassen.
inzicht krijgen in de samenwerking tussen de school en
het MFC, de werking van het MFC kennen

Vergader
zaal Bug

Inzien welke factoren een rol spelen bij eten en drinken.
Zelf ervaren van eten (kauwen, slikken) en drinken. Eten
en drinken kunnen aanbieden in een bepaalde context.

Vrij 15/03
9u- 12u30

G4

Agressiebeleid

Gentiaan

Inzien wat agressie is en hoe agressie ontstaat. Het risico
kunnen inschatten. Preventief kunnen werken door
gebruik van beeldvorming (COM, SEO, DTH, …)

Vrij 15/03
13u -16u

P5

Humane Fysieke
interventietechnieken
(Basis)

Gentiaan

Weten wat interventietechnieken zijn en inzien dat
humaan en niet-agressief handelen belangrijk is. Door het
oefenen vertrouwen putten en kunnen handelen in
agressieve situaties.

Woe 20/03
13u30 – 17u

G19

Kwaliteit van Leven (QOL)
in de lichaamsgebonden
ervaringsordening (DTH).

Gentiaan

Inzien wat “kwaliteit van leven” is en dit kunnen vertalen
naar mensen met een beperking. Instrumenten kunnen
gebruiken om deze theorie te visualiseren. Kunnen
discussiëren over “emanicipatorisch werken”.

Don 21/03
9u -12u

G8

Medische thema’s:
handhygiëne, hoe doe je dat?
Wat doen bij maag- darmproblemen, koorts, epilepsie?

Gentiaan

Correct kunnen handelen bij maag- darmproblemen,
koorts, epilepsie. Belang van hygiëne inzien en je houding
hierbij aanpassen bij hygiëne en handen wassen ed.

Woe 27/03
8u30-13u

G26

Therapeutisch zwemmen
! even aantal deelnemers

Vergader
zaal Bug
Shamballa

Personen met een verstandelijke en/of meervoudige
beperking kunnen begeleiden in het zwembad.

O5

Vergader
zaal-Bug
Vergader
Zaal-Bug

1

Zwembad

Do 28/03
9u30 - 11u30

G27

Hoe werk je rond fijne
motoriek?

Vergader
Zaal Bug

Do 28/03
13u – 16u

P22

Doelgericht vragen stellen.

Gentiaan
Vergad
Bug

APRIL 2019
Di 23/04
9u-13u
Di 30/04
13u -17u

Paasvakantie 8/4 tem 19/4
P14
Vergaderen, hoe doe je dat?

Gentiaan

G10

Geef rugklachten op het werk
geen kans! (verdieping)
! P17 gevolgd hebben

Gentiaan

P7

Nazorg (Basis)

Gentiaan

N4

Passend Professioneel
omgaan

Gentiaan

Don 16/5
9u – 16u30

G22

SEO

Gentiaan

Woe 22/05
8u30 – 12u 30

P4

Gentiaan

Vrij 24/5
9.30u-12.30
JUNI 2019

P12

EHBO: wondzorg door
Marleen De Sadeleer Rode
Kruis
Start to coach

MEI 2019
Ma 6/05
13u30 – 15u30
Ma 13/05
9u – 12u30

Inzien hoe je zinvol met bepaalde materialen kan werken.
Inzien hoe “spelen” zich ontwikkelt. Verschillende
handgrepen kunnen stimuleren. Inzien hoe je werkt rond
schrijfmotoriek, knippen, puzzelen en werken met
constructiemateriaal.
Leiden, coachen en sturen door bewust en gericht vragen
te stellen. Dit kunnen toepassen bij gesprekken met mw.

Inzien welke vergadertechnieken er zijn. Deze kunnen
toepassen bij het vergaderen.
Soorten tiltechnieken kennen en kunnen gebruiken.
Verschillende tildoeken kunnen gebruiken. Belang van
wisselhoudingen inzien.
Inzien wat “nazorg” inhoud, wat je zelf kan doen.
Weten welke nazorg Blijdorp biedt.
Samenwerking met ouders / familie kunnen afstemmen
op de context van het kind / jongere / volwassene.
concrete situaties inzien.
Emotioneel ontwikkelingsmodel van Dösen kunnen toepassen in de praktijk. Het kleuren profiel kunnen
gebruiken.
Inzien wat je kan doen bij verschillende EHBO thema’s en
gerichte technieken kunnen toepassen.

Gentiaan

Inzien wat “coachen” is. De coachingsmodellen kunnen
toepassen bij gesprekken.

Feedback geven en ontvangen
Hoe doe je dat?
Herfstvakantie 28/10 tem 3/11
G4
Agressiebeleid

Gentiaan

Inzien wat “Feedback” is, dit kunnen toepassen in
concrete gesprekken.

Gentiaan

Inzien wat agressie is en hoe agressie ontstaat. Het risico
kunnen inschatten. Preventief kunnen werken door
gebruik van beeldvorming (COM, SEO, DTH, …)

Vrijdag 4/10
13u-16u

P5

Humane Fysieke
interventie (Basis)

Gentiaan

Woe 9/10
9u30 – 12u
Di 15/10
13u30 – 17u

O4

Vergader
Zaal Bug
Gentiaan

Woe 16/10
9u – 12u

O5

Een blik achter de schermen
in Buggenhout (Jongeren)
Omgaan met personen
met een ernstige of verst.
meervoudige beperking
(Basale Stimulatie)
Informatieve route door de
locaties voor volwassenen

Weten wat interventietechnieken zijn en inzien dat
humaan en niet-agressief handelen belangrijk is. Door het
oefenen vertrouwen putten en kunnen handelen in
agressieve situaties.
inzicht krijgen in de samenwerking tussen de school en
het MFC, de werking van het MFC kennen
Inzien wat de visie is in BD over het omgaan met
personen met een ernstig en of meervoudige bep.
Via ervaringsoefeningen kunnen invoelen en afstemmen
op personen met een EMB.
Het aanbod en de werking van de volwassenwerking
kennen.

Do 17/10
9u30-12u30

P15

Teamrollen: wie heeft welke
rol in mijn team.

Gentiaan

Begrijpen wat teamrollen zijn en dit kunnen toegepast
zien in je eigen team.

Di 22/10
9u -11u
Vrij 25/10
13u30-16u

P17

Geef rugklachten op het werk
geen kans! (basis)
Dementie

Gentiaan

Inzien wat je kan doen om je rug te beschermen. Dit
toepassen in je eigen werksituatie.
Signalen van dementie herkennen. Inzien hoe een
dementieproces verloopt. Aan dementerende gasten een
gepaste ondersteuning kunnen bieden

SEPTEMBER
’19
Do 26/09
9u30-12u30
OKTOBER 2019
Vrijdag 4/10
9u-12u30

P13

G11

G29

Gentiaan

Gentiaan

2

NOVEMBER
‘19

Herfstvakantie 28/10 tem 3/11

Vrij 22/11

P11

Teamvergadering

G17

2019

DECEMBER ‘19
Vrij 6/12
8u30 – 12u30
Vrij 6/12
13u – 16u

Handelingsplanning en leren een
handelingsplan volwassenen
maken.

Gentiaan

Vrijheidsbeperkende
maatregelen en correct
fixeren
Kerstvakantie 23/12 - 5/01/2020
N5
Contextueel werken

Gentiaan

N5

Gentiaan

Contextueel werken

Visie rond handelingsplan verduidelijken. Leren de inhoud
te bepalen en het IHP praktische vorm te geven.
Komt op elke teamvergadering in 2019

Adhv filmfragmenten de basis van het contextueel
gedachtengoed verduidelijken. Inoefenen van de
methodiek “een taal erbij” (Duplomethodiek).
Adhv filmfragmenten de basis van het contextueel
gedachtengoed verduidelijken. Inoefenen van de
methodiek “een taal erbij” (Duplomethodiek).

Denk ook aan de “Modules op VRAAG”, die kan je op team aanvragen.
“STARTDAGEN” gaan door op: don 7/2, don 4/4, don 20/6, don 19/9, don 28/11/2019
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