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Voor CB-Artsen
In deze catalogus vind je een overzicht van de vormingen die Kind en Gezin in het najaar
van 2021 organiseert. Het verdiepen en up-to-date houden van je kennis en
vaardigheden is immers belangrijk om een kwaliteitsvolle werking te ondersteunen.
Heb je een erkenning als CB-arts, dan wordt de deelname aan deze vormingssessies en
webinars vergoed volgens de wettelijke bepalingen. Er wordt geen accreditering
aangevraagd.
Ook startende CB-artsen kunnen inschrijven voor de opleidingen van de permanente
vorming.
Ben je op zoek naar een opleiding die niet vermeld staat in deze catalogus? Laat het ons
dan weten door je vraag te registreren op deze interesselijst.

Leerportaal van Kind en Gezin
Als CB-arts vind je ook heel wat opleidingsmateriaal dat je kan ondersteunen in je job op
het leerportaal van Kind en Gezin. Je vindt er bijv. online cursussen over Opvolgen van
groei, vaccineren, Van Wiechenonderzoek, enz.
Je vindt er ook de opnames van de voorbije webinars en vormingssessies. Klik hiervoor
op het Playlist-icoontje
van Kind en Gezin AcademieTV op de verschillende
Bij een eerste bezoek aan dit leerportaal maak je in enkele stappen een login en
wachtwoord aan.

Bij vragen of opmerkingen over het opleidingsaanbod, kan je steeds terecht bij de
Kind en Gezin-Academie.
Academie@kindengezin.be
02 533 13 49
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Update Vaccinaties
Permanente vorming CB-arts
Nieuw

Tijdens deze sessie overloopt
adviserend arts Veerle Vekeman de recente
nieuwigheden en zet ze enkele
vaccinatieadviezen en -richtlijnen bij Kind en
Gezin nog eens extra in de verf.
Deze sessie wordt online georganiseerd.
Na inschrijving ontvang je een persoonlijke
uitnodiging met deelnamelink.
De vorige Update Vaccinaties gemist?
De opname vind je op het leerportaal van Kind
en Gezin. Klik op het Playlist-icoontje van
Academie-

Datum

Uur

Vrij. 19/11/2021

13u30 - 15u

Inschrijven

Zat. 27/11/2021

10u - 11u30

Inschrijven

Woe 01/12/2021

19u - 20u30

Inschrijven

Di. 07/12/2021

13u30 - 15u

Inschrijven

NAAR DE INHOUDSTAFEL

Lichamelijke groei: casussen

2
1

Permanente vorming CB-arts
Nieuw

Het opvolgen van de lichamelijke groei
is een van je kerntaken als CB-arts. Ondertussen
werk je al enkele maanden met de
vereenvoudigde flowcharts.
Tijdens deze webinar gaat adviserend
arts Liesbet Vergauwen interactief aan de slag
met een aantal casussen en kan je verder
inoefenen op het gebruik van de flowcharts.
Na inschrijving ontvang je een
persoonlijke uitnodiging met deelnamelink.

Datum

Uur

Vrij. 12/11/2021

13u - 15u

Inschrijven

Di. 16/11/2021

13u - 15u

Inschrijven

Vrij. 19/11/2021

9u - 11u

Inschrijven

Ma. 29/11/2021

9u - 11u

Inschrijven

NAAR DE INHOUDSTAFEL

Lichamelijke groei: over-gewicht

3

Permanente vorming CB-arts
Nieuw

Is dit een feit? Of fictie?
Overgewicht op jonge leeftijd is niet zo
onschuldig als het lijkt. Deze webinar geeft je
meer achtergrond rond overgewicht bij jonge
kinderen. Waarom is het zo belangrijk om
overgewicht op jonge leeftijd te voorkomen?
Waarom is vroegdetectie belangrijk?
Adviserend arts Liesbet Vergauwen
gaat dieper in op drempels, reikt een aantal
handvatten aan om met ouders in gesprek te
gaan om zo bruggen te bouwen naar een
gezonde toekomst voor onze jonge kinderen.
Samen met ouders en partners kunnen we het

Na inschrijving ontvang je een
persoonlijke uitnodiging met deelnamelink.

Datum

Uur

Vrij. 01/10/2021

9u - 11u

Inschrijven

Di. 05/10/2021

13u - 15u

Inschrijven

Vrij. 08/10/2021

13u - 15u

Inschrijven

Do. 14/10/2021

13u - 15u

Inschrijven

NAAR DE INHOUDSTAFEL

Het Van Wiechen-onderzoek:
opvolgbeleid en alarmsignalen

4

Permanente vorming CB-arts
Herneming
Het opvolgen van de ontwikkeling is een belangrijke
opdracht van de CB-arts. Om de interpretatie van de
ontwikkeling en de hieraan gekoppelde acties rond
opvolg- en verwijsbeleid vlot te laten verlopen,
brachten we de alarmsignalen samen in één tabel. In
plaats van voor elk item per leeftijd een apart opvolgen verwijsbeleid uit te schrijven, willen we terugvallen
op basisprincipes die gelden voor elk item op elke
leeftijd. Eén denkwijze dus, toepasbaar op elk item, op
elke leeftijd.
Tijdens deze webinar maakt adviserend arts Marleen
Laureyns dit principe concreet aan de hand van een
aantal casussen.
Na inschrijving ontvang je een persoonlijke
uitnodiging met deelnamelink.

Passen de data niet?
Je vindt een opname van een vorige webinar op
het leerportaal van Kind en Gezin. Klik op het
Playlist-icoontje van Academie-TV om alle

Datum

Uur

Zat. 09/10/2021

9u - 11u30

Inschrijven

Vrij. 19/11/2021

13u - 15u30

Inschrijven

NAAR DE INHOUDSTAFEL
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Perinatale mentale gezondheid
Permanente vorming CB-arts

geest in een
uiterst belangrijk, maar niet steeds
vanzelfsprekend. Het krijgen van een baby is een
ingrijpende levensgebeurtenis die gepaard kan
gaan met een toenemende kwetsbaarheid voor
de moeders krijgt te maken met een postpartumdepressie. Preventie en het tijdig
opsporen ervan maakt gepaste en vroegtijdige
ondersteuning mogelijk. Ook jij als CB-arts kan
hiertoe bijdragen.
De psychopedagogen van de lokale
teams ondersteunen hun teamleden bij de
verwachte dienstverlening rond dit thema en
organiseren af en toe workshops. Neem contact
op met de psychopedagoog van je team(s) voor
meer info over het lokale aanbod.

NAAR DE INHOUDSTAFEL

Kennisboost borstvoeding
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Permanente vorming CB-arts
Herneming

Het belang van borstvoeding is alom
geweten, maar hoe ver staat de wetenschappelijke
evidentie rond gezondheidsvoordelen momenteel?
Levert borstvoeding geven na de leeftijd van vier
maanden nog wel gezondheidsvoordeel op? Hoe is
het gesteld met borstvoeding in Vlaanderen? Hoe ga
je praktisch te werk om tijdens een consult snel en
deskundig te beoordelen of een borstvoeding goed
verloopt? Hoe ga je om met vragen rond
nachtvoedingen bij borstvoeding en uitstellen van
vaste voeding?
Wil je je kennis over borstvoeding een boost
geven, schrijf je dan zeker in!
Na inschrijving ontvang je een
persoonlijke uitnodiging met deelnamelink.

Passen de data niet?
Je vindt een opname van een vorige webinar op het
leerportaal van Kind en Gezin. Klik op het Playlisticoontje van Academiete zien.

Datum

Uur

Trainer

Vrij. 22/10/2021

13u - 15u

Vrij. 26/11/2021

9u - 11u

Christel Geebelen
Liesbet Vergauwen

NAAR DE INHOUDSTAFEL

Inschrijven
Inschrijven

Taalontwikkeling,
taalstimulering en meertaligheid

7

Permanente vorming CB-arts
Nieuw

Kind en Gezin wil extra inzetten op het
ondersteunen van gezinnen in hun (meer)talige opvoeding
én sterker inzetten op maximale kansen voor jonge
kinderen op vlak van taalontwikkeling. Het opvolgen van
de taalontwikkeling en het geven van stimulerende
adviezen is een belangrijke opdracht voor jou als CB-arts.
Recent onderzoek (Pro-M) brengt een aantal
nieuwe inzichten over meertalig opvoeden samen, wat
resulteerde in vernieuwd aanbod. Tijdens deze webinar
gaan we daar dieper op in.
Na een algemene toelichting over de visie van Kind en
Gezin, de belangrijkste principes van (meertalige)
taalontwikkeling, de manieren die er zijn om kinderen
meertalig op te voeden en de bezorgdheden over een
mogelijke taalachterstand bij meertalige kinderen, is er
ook ruimte voor uitwisseling aan de hand van jullie
vragen.
Deze sessie wordt online georganiseerd.
Na inschrijving ontvang je een persoonlijke uitnodiging
met deelnamelink.
We lanceerden hierover ook een nieuwe online cursus. Je
vindt deze op het leerportaal van Kind en Gezin.

Datum

Uur

Di. 21/09/2021

9u

11u

Di. 19/10/2021

19u

21u

Trainer
Majori Van Gogh
Federica Portaluri

Inschrijven
Inschrijven

Tine Rommens
Vrij. 17/12/2021

NAAR DE INHOUDSTAFEL

13u

15u

Inschrijven

Update Voeding
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Permanente vorming CB-arts
Nieuw

Is je kennis over de voedingsadviezen en
-richtlijven bij Kind en Gezin nog helemaal up-to-date?
Tijdens deze infosessie overloopt voedingsdeskundige
Sigrid Quintelier de recente nieuwigheden en zet ze
enkele voedingstopics nog eens extra in de verf.
Deze infosessie wordt online georganiseerd.
Na inschrijving ontvang je een persoonlijke uitnodiging
met deelnamelink.
De vorige Update Voeding gemist? De
opname vind je op het leerportaal van Kind en Gezin.
Klik op het Playlist-icoontje van Academie-TV om alle

Datum

Uur

Ma. 11/10/2021

13u - 14u30

Inschrijven

Di. 12/10/2021

9u - 10u30

Inschrijven

Do. 21/10/2021

13u - 14u30

Inschrijven

Di. 26/10/2021

13u - 14u30

Inschrijven

NAAR DE INHOUDSTAFEL
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Koorts bij jonge kinderen:
hoe reageren?
Permanente vorming CB-arts
Herneming

Koorts is een signaal, geen ziekte. Maar
wanneer spreken we van koorts? En hoe kan je
inschatten hoe je best handelt wanneer een kind
koorts maakt? De nieuwe flowchart koorts zet
alles mooi en overzichtelijk op een rijtje.
Na deze webinar heb je meer inzicht in
koorts als signaal, kan je ouders ondersteunen in
omgaan met koorts, weet je welke alarmsignalen
je in het oog moet houden en ken je het
koortsbeleid in de kinderopvang.
Na inschrijving ontvang je een persoonlijke
uitnodiging met deelnamelink.

Datum

Uur

Trainer

Di. 19/10/2021

12u30 - 13u30

Bart Van Overmeire

NAAR DE INHOUDSTAFEL

Inschrijven

Voorkeurshouding bij
zuigelingen. So what…
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Permanente vorming CB-arts
Herneming

Het ontwikkelen van een
voorkeurshouding
Dit kan er toe leiden dat de schedel aan één kant
dit spontaan zonder (para)medisch ingrijpen. Of
is er meer aan de hand dan enkel een risico op
schedelafplatting?
Een kinderkinesiste, gespecialiseerd in
motorische problemen, licht toe wat de
mogelijke gevolgen zijn van een
voorkeurshouding bij een zuigeling en geeft
concrete tips naar handling.
Na inschrijving ontvang je een
persoonlijke uitnodiging met deelnamelink.

Datum

Uur

Vrij. 01/10/2021

13u - 15u

Gudrun Goffin

Inschrijven

Woe. 20/10/2021

19u - 21u

Ria Cuppers

Inschrijven

Do. 21/10/2021

13u - 15u

Ria Cuppers

Inschrijven

Di. 26/10/2021

13u - 15u

Ria Cuppers

Inschrijven

Vrij. 19/11/2021

13u - 15u

Gudrun Goffin

Inschrijven

NAAR DE INHOUDSTAFEL

Trainer

Ontwikkeling van prematuur
geboren baby's opvolgen in het
consultatiebureau

11

Permanente vorming CB-arts
Herneming

Als CB-arts volg je ook de ontwikkeling van
matige prematuren op. Tijdens deze webinar gaat
adviserend arts Marleen Laureyns dieper in op
Vroeggeboorte is een ingrijpende gebeurtenis
voor ouders. Daarom nemen we tijdens deze
webinar ook het perspectief van de ouder mee en
zoomen we in op de zorgen van ouders van

Na deze webinar heb je meer inzicht in
de extra aandachtspunten bij het opvolgen van
de prematuur in het consultatiebureau en hoe je
als CB-arts maximaal kan aansluiten bij ouders

Na inschrijving ontvang je een
persoonlijke uitnodiging met deelnamelink.

Datum

Uur

Woe. 29/09/2021

16u30 - 19u

Inschrijven

Woe. 13/10/2021

16u30 - 19u

Inschrijven

Vrij. 26/11/2021

9u

Inschrijven

NAAR DE INHOUDSTAFEL

11u30
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Help, vaccineren of toch beter
niet? Als twijfel de kop opsteekt.
Permanente vorming CB-arts
Herneming

De vaccinatiegraad in Vlaanderen is
hoog en stabiel. Toch merk jij ook ongetwijfeld
dat ouders meer en meer vragen hebben bij
het vaccineren van hun kind. Om in gesprek te
kunnen gaan, is het belangrijk dat je zelf heel
goed op de hoogte bent van juiste en foute
informatie over vaccinatie.
In deze webinar overloopt adviserend
arts Veerle Vekeman de argumenten van
twijfelende ouders. Je krijgt inhoudelijke
kapstokken en tips om zo goed mogelijk
aansluiting te vinden bij de ouder die voor je
zit.
Na inschrijving ontvang je een
persoonlijke uitnodiging met deelnamelink.

Datum

Uur

Vrij. 03/09/2021

13u - 15u

Inschrijven

Woe 08/09/2021

17u - 19u

Inschrijven

Ma. 13/09/2021

13u - 15u

Inschrijven

NAAR DE INHOUDSTAFEL
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Preventie Kindermishandeling,
een multidisciplinaire aanpak
Permanente vorming CB-arts
Nieuw

Binnen Kind en Gezin zijn we alert
voor verontrustende situaties binnen gezinnen
en signalen van kindermishandeling. Het
vroegtijdig herkennen van situaties die
schadelijk kunnen zijn, is een expliciete
opdracht van ons agentschap.
Met deze webinar bieden we de eerste
handvatten aan om hier op een
multidisciplinaire manier mee om te gaan.
We staan ook stil bij mogelijke signalen van
fysieke mishandeling die je als CB-arts kan
oppikken tijdens de consultaties.
Na inschrijving ontvang je een
persoonlijke uitnodiging met deelnamelink.

Datum

Uur

Ma. 18/10/2021

13u30 - 15u

Woe. 24/11/2021

19u - 20u30

Do. 09/12/2021

13u30 - 15u

NAAR DE INHOUDSTAFEL

Trainer
Maaike Deschoemaeker
Ann Van Loy
Maaike Deschoemaeker
Veerle Van Assche
Moeni Gabriel
Veerle Van Assche

Inschrijven
Inschrijven
Inschrijven

Voor startende CB-Artsen
Tijdens het eerste erkenningsjaar volg je een inscholingstraject waarbij Kind en Gezin je
als consultatiebureauarts in een multidisciplinair team, ondersteunt in het verwerven
van de nodige basiskennis en -vaardigheden in de preventieve gezondheidszorg van
n mix van individueel
leren, leren in groep, digitaal leren en fysieke contactmomenten.
Tijdens dit eerste jaar ligt de focus op enkele medische topics. Het is de
verantwoordelijkheid van jou als consultatiebureauarts om ervoor te zorgen dat
onderstaande opleidingsmodules allemaal gevolgd zijn tegen het eind van je eerste
erkenningsjaar.
Dit jaar worden alle workshops voor startende artsen digitaal georganiseerd.
Deelname aan deze workshops wordt niet vergoed. Er wordt geen accreditering
aangevraagd.

1

Opvolgen van groei
Startende artsen (eerste erkenningsjaar)

Aan de hand van casusmateriaal sta je stil bij het opvolgen
van de groei van jonge kinderen. Je verdiept je in de
Groeimodule van Kind en Gezin.
Als voorbereiding op deze workshop neem je de online
cursus
het
leerportaal van Kind en Gezin bij thema
.
Na inschrijving ontvang je een persoonlijke uitnodiging met
deelnamelink.

Datum

Uur

Vrij. 03/09/2021

9u - 12u

Do. 30/09/2021

13u30 - 16u30

Zat. 23/10/2021

9u - 12u

Ma. 25/10/2021

9u - 12u

Vrij. 03/12/2021

13u - 16u

Vrij. 14/01/2022

9u - 12u

NAAR DE INHOUDSTAFEL

Trainer
Liesbet Vergauwen
Majori Van Gogh
Liesbet Vergauwen
Moeni Gabriel
Liesbet Vergauwen
Veerle Vekeman
Liesbet Vergauwen
Moeni Gabriel
Liesbet Vergauwen
Moeni Gabriel
Liesbet Vergauwen
Majori Van Gogh

Inschrijven
Inschrijven
Inschrijven
Inschrijven
Inschrijven
Inschrijven

2

Van Wiechenonderzoek
Startende artsen (eerste erkenningsjaar)

Aan de hand van casusmateriaal sta je stil bij de
ontwikkeling van kinderen en verdiep je je in de
gestandaardiseerde uitvoering van het Van
Wiechenonderzoek.
Als voorbereiding op deze workshop neem je de
online cursus
het leerportaal van Kind en Gezin bij thema
l
.
Na inschrijving ontvang je een persoonlijke
uitnodiging met deelnamelink.

Datum
Vrij. 27/08/2021
Di. 09/11/2021
Zat. 04/12/2021

NAAR DE INHOUDSTAFEL

Uur
13u30
9u
9u30

16u30
12u
12u30

Trainer
Veerle Vekeman
Majori Van Gogh
Moeni Gabriel
Majori Van Gogh
Veerle Vekeman
Marleen Laureyns

Inschrijven
Inschrijven
Inschrijven

Online cursus: Vaccineren
Startende artsen (eerste erkenningsjaar)

leerportaal van Kind

Bij een eerste bezoek aan dit leerportaal maak je in enkele
stappen een login en wachtwoord aan.

NAAR DE INHOUDSTAFEL
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Voor mentorartsen
Als mentorarts speel je een cruciale rol in de ondersteuning van een startende CB-arts.
Sinds het najaar 2019 organiseren we regelmatig bijeenkomsten voor mentorartsen om
jullie hierin te ondersteunen.
Op 10 september en 6 oktober 2021 hernemen we de sessie van het voorjaar 2021. Tijdens
deze sessie gaan we dieper in op het gebruik van de tools die werden voorgesteld op de
sessies van het najaar 2020. Daarnaast gaan we in op de vraag voor ondersteuning in
feedback geven aan de startende arts.
Heb je deze sessie nog niet gevolgd, dan zal je persoonlijk geïnformeerd worden. Via deze
mail kan je dan ook inschrijven voor de sessie van je keuze.
Vanaf december 2021 lanceren we een aantal nieuwe bijeenkomsten. Tijdens deze sessies
zetten we de theorie rond feedback geven om in de praktijk en ligt de focus op concreet
inoefenen. Om deze reden worden deze sessies fysiek georganiseerd.
Deelname aan deze bijeenkomsten wordt vergoed volgens de wettelijke bepalingen. Er
wordt geen accreditering aangevraagd.

Datum
Vrij. 10/12/2021

Uur
13u30

Trainer

Locatie

16u

Majori Van Gogh
Marleen Laureyns
Sabien Verhulst

VAC Gent

Inschrijven

VAC
Antwerpen

Inschrijven

Hoofdzetel
Opgroeien
(K&GAcademie)

Vrij. 21/01/2022

13u30

16u

Moeni Gabriel
Liesbet Vergauwen
Sabien Verhulst

Vrij 18/02/2022

13u30

16u

Moeni Gabriel
Veerle Vekeman
Kathleen Watteyn

NAAR DE INHOUDSTAFEL

Inschrijven

Voor Evaluerend Artsen Zorgtoeslag
In deze catalogus vind je een overzicht van de vormingen die Kind en Gezin in het najaar
van 2021 organiseert. Het verdiepen en up-to-date houden van je kennis en vaardigheden
is immers belangrijk om een kwaliteitsvolle werking te ondersteunen.
Heb je een erkenning als Evaluerend Arts, dan wordt de deelname aan deze
vormingssessies en webinars vergoed volgens de wettelijke bepalingen. Er wordt geen
accreditering aangevraagd.

Bij vragen over het opleidingsaanbod, kan je steeds terecht bij
muriel.vermarien@opgroeien.be

1

Leren en opleiden: mogelijkheden in
Vlaanderen voor kinderen met
specifieke ondersteuningsbehoeften
Permanente vorming EV

Pijler 2 brengt de extra ondersteuningsbehoeften in
kaart voor deelname aan het dagelijks leven en
participatie aan de maatschappij. Als evaluerend arts ga
je o.a. na of het kind of de jongere enige vorm van
onderwijs of opleiding kan volgen en welke
ondersteuning hiertoe gegeven moet worden.
In deze webinar geeft orthopedagoge Tine Gheysen binnen de Vrije CLB-koepel verantwoordelijke voor de
doelgroep kinderen en jongeren met een handicap tekst en uitleg bij de onderwijsmogelijkheden in
Vlaanderen.
Adviserend arts Muriel Vermariën licht toe hoe dit kan
ingezet worden bij de inschaling van de
ondersteuningsbehoeften van het kind of de jongere.
Na inschrijving ontvang je een persoonlijke uitnodiging
met deelnamelink.

Datum

Uur

Di. 9/11/2021

19u

21u

Inschrijven

Vrij. 19/11/2021

13u

15u

Inschrijven

NAAR DE INHOUDSTAFEL

Over depressie, angst en posttraumatisch stresssyndroom

2

Permanente vorming EV

Het inschalen van gedrags- en emotionele stoornissen
is niet evident. Tijdens deze webinar gaan we dieper in
op depressie, angst en het posttraumatisch
stresssyndroom en de ondersteuningsnoden die
hierdoor ontstaat bij het kind, de jongere en zijn gezin.
We doen hiervoor beroep op de expertise van de dienst
Kinder- en jeugdpsychiatrie van UZ Leuven, onder
leiding van prof. dr. Marina Danckaerts.
Adviserend arts Muriel Vermariën licht toe hoe de
nieuwe pediatrische fiche te gebruiken als leidraad bij
het inschalen van de ondersteuningsbehoeften.
Na inschrijving ontvang je een persoonlijke uitnodiging
met deelnamelink.

Datum
Di. 7/12/2021
Vrij. 10/12/2021

NAAR DE INHOUDSTAFEL

Uur
19u30
13u

22u

Inschrijven

15u30

Inschrijven

Aan de slag met casussen
Gehoor- en visusstoornis

3

Permanente vorming EV

Als evaluerend arts kom je in contact met een brede
waaier van aandoeningen. De pediatrische fiches
ondersteunen jou bij het inschatten van de
ondersteuningsnoden van een kind en zijn gezin.
Recent kregen de pediatrische fiches Gehoorstoornis en
Visusstoornis een grondige update op basis van de
recentste wetenschappelijke inzichten.
Tijdens deze webinar gaat Muriel Vermariën
dieper in op deze update aan de hand van een
2-tal casussen.
Na inschrijving ontvang je een persoonlijke
uitnodiging met deelnamelink.

Datum

Uur

Vrij. 22/10/2021

13u

15u

Inschrijven

Di. 26/10/2021

19u

21u

Inschrijven

NAAR DE INHOUDSTAFEL
NAAR DE INHOUDSTAFEL
NAAR DE INHOUDSTAFEL
NAAR DE INHOUDSTAFEL
NAAR DE INHOUDSTAFEL
NAAR DE INHOUDSTAFEL
NAAR DE INHOUDSTAFEL

Een ondersteuningsbehoefte
inschatten via beeldbellen:
vragen en uitdagingen

4

Permanente vorming EV

De COVID-19 crisis heeft ervoor gezorgd dat beeldbellen
versneld deel is gaan uitmaken van onze dagelijkse praktijk.
Ook jij als evaluerend arts zet dit medium in om van op
afstand een inschatting te kunnen maken van de
ondersteuningsbehoefte van een kind en zijn gezin.
Tijdens deze opleiding gaan we in op de vragen en
uitdagingen die deze nieuwe manier van cliëntcontact met
zich mee brengt. Hoe kan
opnemen als er meerdere personen deelnemen aan het
gesprek? Hoe maak je goede afspraken en houd je rekening
met dynamieken? Hoe kan je interactie stimuleren en
bepaalde handelingen bij het kind of de jongere observeren
en be
En wat als het moeilijk loopt en het kind of de
jongere niet in beeld wil komen? Hoe geef je aan dat je
enkele vragen wil stellen zonder de aanwezigheid van het
kind of de jongere? En wat met ouders die niet instemmen
met de bevraging?
De online opleiding bestaat uit twee dagen. Je schrijft
meteen in voor de volledige opleiding.

Datum
Woe. 27/10/2021
Woe. 16/02/2022
Vrij. 3/12/2021
Vrij. 18/03/2022

NAAR DE INHOUDSTAFEL
NAAR DE INHOUDSTAFEL

Uur
9u

12u30

12u

Inschrijven

15u30

Inschrijven

