PRIK DE DATA

VWVJ-AANBOD 2018-2019
Uitgedaagd door het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding? Het VWVJ-vormingsaanbod 2018-2019 wil de CLBmedewerker alvast enkele tools aanreiken.

KLEUTERS IN ONTWIKKELING
Wat?
Een studiedag over de normale ontwikkeling van kinderen tussen 3 en 7 jaar:
•
•
•
•

Hoe presenteert, gedraagt een normaal ontwikkelende kleuter zich tijdens een consult (K1) met ouders?
Eten, slapen, zindelijkheid: het houdt ouders bezig. Wat kun je verwachten bij een kleuter?
Hoe ouders ondersteunen opdat ze via opvoeding stimulerend aan de slag kunnen op de verschillende
ontwikkelingsdomeinen?
Een niet-pluis gevoel? En dan?

Doelgroep?
Verpleegkundigen

Wanneer?
Brussel, 22 maart 2019

OPLEIDING IN MOTIVERENDE GESPREKSVOERING
In het kader van het sensibiliseren
gezondheidsgedrag en keuzes

1.

van jongeren en in kracht zetten t.a.v. eigen

IN GESPREK GAAN OVER ‘ZORGEN ROND MENTALE GEZONDHEID EN SUÏCIDE’

Doelgroep?
Artsen (15 personen max.)

Waar en wanneer?
Leuven, 11/12/2018

2. TWEEDAAGSE OPLEIDING MOTIVERENDE GESPREKSVOERING
Wat?
Tijdens het systematisch contactmoment voor het derde secundair onderwijs gaan CLB-medewerkers in
gesprek met jongeren. Dit aanbod is bijzonder interessant voor wie bij deze gelegenheid jonge mensen
wil sensibiliseren om na te denken over de zorg die ze zelf kunnen dragen voor hun gezondheid. Een
opstap naar gezondheidsbevorderend werken!

De vorming wordt georganiseerd in samenwerking met Eetexpert, Sensoa en VAD
Tijdens deze 2-daagse leer je:
•
•
•
•
•

de denkkaders van de motiverende gespreksvoering kennen en toepassen
de zelfdeterminatietheorie kennen en toepassen
dat je geen specialist hoeft te zijn om over seks te praten
hoe je een gesprek voert bij de weegschaal (verpleegkundige) of bij haperend eetgedrag (arts)
hoe je een gesprek aangaat met jongeren die drugs gebruiken, alcohol drinken of gamen

Doelgroep?
Artsen en verpleegkundigen (35 personen max.)

Waar en wanneer?
Dag 1 te Brussel op 24/01/2019
Dag 2 te Gent op 26/02/2019

DE STANDAARD GROEI EN DE NIEUWE CONTACTMOMENTEN
Wat?
Hoe de aanbevelingen van de Standaard Groei, puberteit, gewicht toepassen in het licht van de nieuwe
contactmomenten.

Doelgroep?
Artsen en verpleegkundigen.

Waar en wanneer?
•
•
•

In Antwerpen op 16/11/2018 (gewijzigd!)
In Leuven op 22/01/2019
In Gent op 02/04/2019

BEROEPSPROFIEL JEUGDARTS ALS PRETTIGE PRIKKEL IN JE NIEUWE ROL?
Wat?
Het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding heeft de kaarten herschud en laat opening voor herinvulling
van de rol als jeugdarts. Het beroepsprofiel als inspiratiebron?

Doelgroep?
CLB-artsen

Waar en wanneer?
Brussel, 19/10/2018

WERKGROEP JEUGDVERPLEEGKUNDIGEN
Wat?
Professioneel verpleegkundig leiderschap versterken door ontmoeting.

Waar en wanneer?
In Brussel op 12/09/2018, 14/11/2018, 13/02/2019 en 12/06/2019

WERKGROEP JEUGDARTSEN BUITENGEWOON ONDERWIJS
Wat?
Een reeks van ‘trainingen + intervisie’ voor jeugdartsen werkzaam in het buitengewoon onderwijs.
Wat kan de jeugdarts betekenen voor de leerlingen van het buitengewoon onderwijs en hun context?
De richtlijnen jeugdgezondheidszorg, ook voor het buitengewoon onderwijs?

Wanneer?
26/09/2018, 12/12/2018, 27/02/2019 en 22/05/2019 (telkens in de namiddag)

EEN STUDIE- EN INSPIRATIE DAG ‘STAGE IN DE JEUGDGEZONDHEIDSZORG’: EEN
INTERACTIEVE DAG WAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG (K&G ÉN CLB) EN ONDERWIJS
ELKAAR ONTMOETEN EN INSPIREREN.
Wat?
Samen aan de slag voor een kwalitatieve stage voor studenten in het werkveld Jeugdgezondheidszorg
in de vernieuwde 4-jarige opleiding bachelor in de verpleegkunde. Omdat investeren loont!

Doelgroep?
Stagebegeleiders verpleegkundigen, directies, kwaliteitscoördinatoren (uit CLB en Kind&Gezin)
Medewerkers van de hogescholen voor verpleegkunde

Waar en wanneer?
Brussel, 24/05/2019

WAT STAAT NOG OP STAPEL?
ELEKTRONISCHE LEERMODULES KLEUTERCONSULT
Doelgroep? Verpleegkundigen

