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Opzet

Mensen met een (verstandelijke) beperking hebben nog heel wat
mogelijkheden, daar zijn we bijna allemaal van overtuigd. Of deze
mogelijkheden echter tot ontplooiing komen, hangt van veel factoren af. Een belangrijke factor is het al dan niet de kans krijgen om via
permanente vorming aan zichzelf te werken en de wereld beter te
leren begrijpen. Hiertoe is aangepast vormingswerk meer dan een
noodzaak. Vormingswerk opent voor iedereen, dus ook mensen
met een beperking heel wat deuren en is een hefboom voor een
kwaliteitsvoller leven.
In deze vierdaagse cursus geeft Ronny Dierendonck een bundeling
van zijn rijke ervaring.

Inhoud

Deze cursus is op de eerste plaats gericht naar de praktijk d.w.z. dat
je voldoende input krijgt om direct mee aan de slag te gaan. We
starten met een theoretisch kader, waar we tijdens de opleiding regelmatig zullen naar verwijzen.
Een kleine greep uit het rijke aanbod:
- beeldvorming van personen met een verstandelijke beperking
- basisprincipes van vormingswerk met personen met een verstandelijke beperking
- de LuKiDo-methodiek
- hoe diverse thema’s toegankelijk maken
- een waaier aan methodieken om vorming aantrekkelijk, boeiend
en vooral efficiënt te maken
- vorming rond emoties, zelfbeeld, werkattitudes, ontdekken van
eigen talenten, grenzen verleggen, opkomen voor jezelf
- vorming rond de natuur, kunst, actualiteiten, steden en streken
- kritische zelfreflectie ‘wie ben ik als vormingsbegeleider?’
- het opzetten van vorming binnen een voorziening
In deze cursus gaan wij niet in op inhoudelijke vragen zoals visie op
arbeid, inclusie enz..

Resultaat

Na het volgen van deze opleiding ben je in staat om enerzijds zelf
adequaat vormingsprogramma’s voor personen met een beperking
uit te werken en te begeleiden en anderzijds professionelen te ondersteunen die zelf met vorming aan de slag gaan.

Optimaal resultaat

Deze cursus rendeert optimaal wanneer je nadien snel met de verworven inzichten en de praktische kennis aan de slag gaat.

Begeleiding

Ronny Dierendonck, afgevaardigd bestuurder van W.I.V. vzw verzorgt
deze opleiding. Gedurende enkele decennia verzorgde hij zowel in
Vlaanderen als Nederland honderden vormingen voor professionelen, personen met een verstandelijke beperking en ouders van een
kind met een beperking. Voor personen met een verstandelijke beperking werkte hij rond actualiteiten, natuur, steden en streken, kunst,
zelfbeeld, emancipatie, opkomen voor jezelf, omgaan met emoties,
werkattitudes, ontdekken van eigen talenten, grenzen verleggen en
ook rond normen en waarden. Hij ontwikkelde de LuKiDo-methodiek, een methodiek voor vormingswerk met personen met een
(verstandelijke) beperking. In Nederland verzorgde hij heel wat interactieve dagen waar tegelijkertijd personen met een beperking,
professionelen en ouders aan deelnamen.

Gastmedewerkers

- Leny Seinen, medewerker Leren in Stichting ‘Gors’ te Goes (Nl),
oprichter sinds 1998 van cursussen voor cliënten bij Gors.
- Claudine Van der Hoogerstraete, gegradueerde in de orthopedagogiek, werkte enkele jaren in het W.I.V. waar ze vormingsactiviteiten verzorgde voor personen met een verstandelijke beperking. Thans docent in Howest te Kortrijk.
- Dirk Vanlerberghe, gegradueerde in de ergotherapie. Zijn ganse
loopbaan werkte hij in ‘De Vleugels’ (voorheen ‘Maria Ter Engelen’) te Klerken. Gedurende bijna 30 jaar nam hij enkele malen per
jaar samen met bewoners van ‘De Vleugels’ deel aan vormingsactiviteiten ‘op maat’ georganiseerd door W.I.V. vzw.
- Geert Verhaeghe, gegradueerde in de ergotherapie, werkzaam
in ‘De Vleugels’ (voorheen ‘Maria Ter Engelen’) te Klerken. Gedurende bijna 30 jaar nam hij enkele malen per jaar samen met bewoners van ‘De Vleugels’ deel aan vormingsactiviteiten ‘op maat’
georganiseerd door W.I.V. vzw
- Een persoon met een verstandelijke beperking die regelmatig aan vormingsactiviteiten van W.I.V. vzw deelnam.

Voor wie

Deze opleiding richt zich tot personen die zelf vorming willen opzetten voor hun doelgroep of hun collega’s willen ondersteunen bij de
uitwerking van vormingsactiviteiten.
Deelnemers zijn werkzaam in één van de volgende diensten:
- een door het VAPH erkende dienst (dagcentrum, woonvoorziening, dienst begeleid wonen…);
- een dienst voor bijzondere jeugdzorg;
- een school voor buitengewoon onderwijs;
- een psychiatrische instelling;

Data

Deze opleiding omvat twee blokken van twee aanééngesloten cursusdagen, dus in totaal vier dagen:
- woensdag 3 en donderdag 4 februari 2021
- woensdag 10 en woensdag 11 februari 2021
Het is noodzakelijk om de volledige cursus te volgen.

Werktijden

Iedere dag begint om 9.15 uur en eindigt om 16.30 uur.

Certificaat

Wie de volledige cursus volgde ontvangt een certificaat met de inhoudsvermelding.

Waar

Konekt, Lijnmolenstraat 153, 9040 St.-Amandsberg (Gent)

Deelname

De deelname bedraagt €395,00 en hierin zijn begrepen:
Catering gedurende iedere dag:
- koffie/thee, fruitsap en koffiekoek bij aankomst;
- spa rood/blauw, fruitsap en fruit gedurende de dag;
- lunch, waarbij we rekening houden met dieetwensen;
- versnapering in de namiddag;
- afsluitdrink ;
Cursusmateriaal:
- 2 sets werkbladen: één om te gebruiken tijdens de cursus, één die
je later kan kopiëren voor gebruik tijdens je eigen werksituatie;
- een zeer uitgebreide cursusmap

Terugkomdag

Ongeveer 8 maanden na de cursus is er een terugkomdag voorzien
waarbij men, onder begeleiding van Ronny Dierendonck ervaringen
uitwisselt en nog enkele thema’s uitdiept.

Inschrijven

Men schrijft in via www.wiv.be. Op deze website kan men het deelnameformulier downloaden.
Na ontvangst van het deelnameformulier sturen wij een factuur. Een
inschrijving is pas definitief na betaling.

Beperkt aantal deelnemers

Het aantal deelnemers is beperkt! Wacht dus niet te lang met inschrijven, wil je zeker zijn van jouw plaats.
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