Hechting en trauma

Dyslexie en oplossingsgericht
werken

In de vroege ontwikkeling zijn trauma en
hechting heel nauw met elkaar verweven.
Hoe kunnen deze leerlingen herkend
worden en wat kun je betrokkenen bieden
om hier zo goed mogelijk mee om te gaan?

Steeds meer wordt de focus van problemen
verlegd naar aandacht voor positieve
factoren in de ontwikkeling. Oplossingsgericht werken geeft hier handvatten voor.

   Tijdsinspanning: 6 uur

   Tijdsinspanning: 6 uur

  Punten: NVO/NIP 10

  P unten: NVO/NIP 3, ADAP 6



Datum: 11 maart 2021



Contact
Joppa Nijsse

Datum: 30 maart 2021

Contact
Anneke Struijk

 j.nijsse @driestar-educatief.nl

  a.p.struijk@driestar-educatief.nl

  0182-540536

  0182-760567

Interactie doorzien, hanteren
en beïnvloeden

Kinderen van gescheiden
ouders in de dyslexiezorg

Begeleiders (orthopedagogen/psychologen) hebben te maken met leerlingen,
docenten, ouders en of andere opvoeders.
In deze training wordt met name ingestoken op de interactie tussen de leerlingbegeleider en de leerling en of hun docenten.

Jaarlijks hebben ongeveer 39.000
minderjarige kinderen te maken met een

   Tijdsinspanning: 12 uur

   Tijdsinspanning: 7 uur

  P unten: NVO/NIP 12

  P unten: NVO/NIP 10, ADAP 10

 Datum: 13 april 2021



Contact
Marianne Nijsse
  m.j.a.nijsse@driestar-educatief.nl
  0182-760732

scheiding in eigen gezin. Hoe ga je als
dyslexiebehandelaar om met de belangen
van het kind en hoe communiceer je
zorgvuldig met beide ouders?

Startdatum: 3 juni 2021

Contact
Petra van Nederpelt
  p.j.a.vannederpelt@driestar-educatief.nl
  0182-760743

Professional
binnen de GGZ
Deskundigheidsbevordering:
Geaccrediteerd scholingen
Supervisie
Intervisie

Deskundigheidsbevordering
van professionals
binnen de GGZ
De werkzaamheden van de orthopedagoog

Om als professional geregistreerd te worden

en GZ-psycholoog worden gedaan door

en te blijven bij een beroepsvereniging

geregistreerde professionals (SKJ of BIG).

(SKJ, NVO, NIP of ADAP) is er de eis van

Deze professionals zijn vakbekwaam en

deskundigheidsbevordering.

toegerust voor de verantwoorde hulp die

Driestar onderwijsadvies biedt dit aan in

wordt verleend. Het doel is cliënten hulp te

de vorm van geaccrediteerde scholingen,

bieden die veilig, doeltreffend, doelmatig en

supervisie en intervisie.

Dyslexie en meertaligheid
Kun je dyslexie vaststellen bij leerlingen
die Nederlands niet als eerste taal hebben?
In deze cursus ontdek je het verschil
tussen dyslexie en
taalverweringsproblemen.

Omgaan met ‘lastige’ ouders
in de dyslexiezorg
In de behandeling van kinderen met dyslexie
speelt de samenwerking met ouders een
grote rol. Hoe kun je ondanks belemmeringen
toch met hen samenwerken?

   Tijdsinspanning: 2 uur

   Tijdsinspanning: 3 uur

  Punten: NVO/NIP 5

 P
 unten: NVO/NIP 2, ADAP 6

 Datum: 25 november 2020

 Datum: 26 november 2020

Contact
Marianne de Wit

Contact
Petra van Nederpelt

 m .e.c.dewit @driestar-educatief.nl

  p.j.a.vannederpelt@driestar-educatief.nl

  0182-540333

  0182-760743

cliëntgericht is.

In deze flyer vind je ons aanbod geaccrediteerde scholingen. Voor het
aanbod van supervisie en intervisie kijk je op de website. Neem bij
vragen contact met mij op, ik denk graag me je mee!

Hanneke Bossenbroek
Orthopedagoog en coördinator dyslexie

Ouderbetrokkenheid en de
behandeling van dyslexie

Dyslexie en hoogbegaafdheid

Een hoge ouderbetrokkenheid beïnvloedt
de leerresultaten van kinderen positief. In
deze cursus krijg je hierover theorie en leer
je vaardigheden om ouderbetrokkenheid
te stimuleren bij ouders van cliënten
gedurende de dyslexiebehandeling.

Kinderen met een begaafd tot hoogbegaafd niveau komen niet tot nauwelijks
in aanmerking voor de diagnose dyslexie.
Ontwikkel als orthopedagoog de
belangrijke signalerende en adviserende
rol.

 j.bossenbroek@driestar-educatief.nl
 0182-760449

Meer informatie en aanmelden:
driestar-educatief.nl/professionalsggz

  Tijdsinspanning: 3 uur

   Tijdsinspanning: 7 uur

 P
 unten: NVO/NIP 6

 P
 unten: NVO/NIP 6, ADAP 3

 Datum: 9 februari 2021

 Startdatum: 9 maart 2021

Contact
Albert de Vries

Contact
Lydia Visser

  a.w.devries@driestar-educatief.nl

  w.c.visser@driestar-educatief.nl

  06-52581173

  0182-760521

