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Schrijf je rechtstreeks in bij de
opleidingsinstellingen
GITP PAO
RINO Groep
RINO Amsterdam
RINO Zuid
JEUGDZORG ACADEMIE
KING nascholing

Korting op
scholing voor SKJ-geregistreerde
psychologen en (ortho)pedagogen
29 maart (Utrecht) en
4 april (Eindhoven)

Executieve
functies bij
kinderen en jeugdigen
+ Leer- en
gedragsproblemen
in het basisonderwijs
King nascholing

Psycho
traumatologie
bij kinderen
en jongeren

Hechting:
diagnostiek
en interventie

Oplossingsgericht
werken en coachen
bij LVB

Kortdurende interventies bij kinderen en
jongeren

Veilig en
contextueel
begeleiden van
kinderen en
gezinnen

Combinatiepakket

Code cursus: M1850 (Utrecht)
en M1851 (Zwolle)

Rinogroep

De Jeugdzorgacademie

GITP PAO

RINO Amsterdam

RINO Zuid

⁎ De cursus Executieve Functies gaat in op verschillende
executieve functies zoals het
werkgeheugen, inhibitie en
flexibiliteit. Er wordt gestart
met theorie en kennis uit
wetenschappelijk onderzoek.
Daarbij is er aandacht voor
executieve functies in de
praktijk.

Door pesterijen, mishandeling, misbruik of andere
ingrijpende gebeurtenissen
kunnen kinderen een posttraumatische stressstoornis
(PTSS) oplopen. In deze
cursus leer je hoe je trauma
gerelateerde klachten bij
kinderen signaleert, uitvraagt
en onderscheidt van andere problematiek. Je leert in
diagnostiek onderscheid te
maken tussen enkelvoudig
en meervoudig trauma en
bijkomende comorbiditeit.
Je leert een evidence-based
behandelplan op te stellen en
dit te bespreken met kinderen
en hun ouders.

In deze cursus leren professionals wat problematische gehechtheid is (met name ook
gedesorganiseerde gehechtheid), hoe ze deze problematiek in kaart kunnen brengen
en hoe ze kunnen zorgen
voor positieve verandering.
Deelnemers maken kennis
met het NIKA-diagnostiek en
interventie protocol en leren
hiermee werken in de praktijk.
Afhankelijk van de werksetting van de deelnemers (bijv.
school, jeugdbescherming,
pleegzorg, 1ste/2de lijnshulp)
wordt de training op maat
gemaakt.

Met oplossingsgericht werken, coachen en behandelen
geef je erkenning en waardering aan de cliënt/leerling.
Ook creëer je een positief
toekomstperspectief. Dat
helpt bij goed samenwerkingen en geeft lucht in (moeilijke) gesprekken.
In deze cursus leer je oplossingsgericht werken met
mensen met lvb. Ook leer je
(teams van) begeleiders of
leerkrachten coachen. Deze
oplossingsgerichte methode
is toepasbaar bij uiteenlopende problematieken (agressie,
depressie, crisissituaties).

Hulpverleners ervaren steeds
vaker druk vanuit cliënten, verwijzers en zorgverzekeringen
om kortdurend maar tegelijk
ook efficiënt te behandelen,
m.n. bij minder ernstige psychische problematiek. Lange
wachtlijsten in de ggz vragen
om een andere kijk op de
hulpverlening.Kinderen en jongeren hebben vergeleken met
volwassenen meer veerkracht,
een groter adaptatievermogen
en herstellen sneller bij tegenslag. Als handleiding wordt
Kortdurende psychologische
interventies binnen de eerste
lijn van Rijnders en Heene
(2010) gebruikt, waarbij
capaciteiten en de stimulering
ervan centraal staan.

In 4 contactdagen en een
blended leeromgeving nemen
een systeemtherapeut en een
ervaringsdeskundige je mee
in de wereld van kwetsbare
kinderen en gezinnen. Gezond opgroeien in een dynamiek van huiselijk geweld of
mishandeling is mogelijk. Je
leert hoe jij als hulpverlener
daarin verschil kunt maken?

&

⁎⁎ Bij de cursus Leerproblemen staat het signaleren en
analyseren van verschillende
gedrags- en leerproblemen bij
kinderen in de bsisschoolleeftijd centraal. Via casuïstiek
wordt de vertaalslag gemaakt
naar begeleiding
en advisering.

Alleen combinatiepakket!
Nu van

€ 1.025,- voor € 750,-

Accreditatie NIP/NVO/SKJ:
diagnostiek 12, behandeling 15,
overige taakgebieden 4, Herregistratie 31, extra literatuurstudie 20
Data: 20 april, 14 mei, 28 mei, 11
juni en 25 juni
Locatie Utrecht
Voor NVO/NIP-leden geldt een
tijdelijk korting
Minimum aantal deelnemers 10,
maximum 16; vol=vol!

Nu van

€ 820,- voor € 390,-

(ID:282085)

Nu van

€ 500,- voor € 400,-

Accreditatie: diagnostiek 9,
behandeling 9 uur,
extra literatuurstudie 16

Accreditatie: diagnostiek 10,
behandeling 11, extra literatuur 8

Data: Utrecht 14, 15 september en
15 november
Zwolle 12,13 oktober en 6 december
Locatie: Utrecht of Zwolle
Voor NVO/NIP-leden geldt een
tijdelijk korting
Minimum aantal deelnemers 10,
maximum 16; vol=vol!

Data: 25 mei, 8 juni en 29 juni
Locatie: Utrecht
Voor NVO/ NIP-leden geldt een
tijdelijk korting
Minimum aantal deelnemers 11,
maximum 16; vol=vol!

Nu van

(061)

Nu van

€ 1.520,- voor € 1.060,-

€ 525,- voor € 395,-

Accreditatie: 42 (29 behandeling
en 13 overige taakgebieden),
waarvan 15 via onlinecursus en 24
tijdens klassikale bijeenkomsten,
verdeeld over vier cursusdagen.
Data: Voorjaar 2018 start met
online uren die je zelf inplant. Klassikale dagen v.a. 20 september.
Locatie: GITP Utrecht

Accreditatiepunten NVO/NIP
K&J: 12 punten (10 diagnostiek, 2
behandeling)

Voor NVO/NIP-leden geldt een
tijdelijke korting van 30%.
Min.15 deelnemers, vol=vol!

Data: 14 & 15 juni (2 dagen)

Nu van

€ 1.350,- voor € 950,Accreditatie: in aanvraag
Data: 13 en 27 september en 11
en 25 oktober.

Locatie: Amsterdam, Leidseplein 5

Locatie: RINO Zuid, Vitruviusweg
2, Eindhoven

Voor NVO/NIP-leden geldt een
tijdelijk korting
Min. aantal deelnemers 12,
max. 18, vol=vol!

Voor NVO/NIP-leden geldt een
tijdelijke korting
Min. aantal deelnemers 9,
max. 18; vol=vol!

