Sig presenteert
Vormingsaanbod voorjaar 2019
Van midden januari tot eind juni 2019 presenteert Sig u
een mooi aanbod van studiedagen en workshops. Hieronder
vindt u het overzicht. Voor elke vorming kunt u meer informatie
vinden op onze website en een afdrukbare informatiefiche
downloaden. Ook inschrijven kan op onze website.
Surf naar www.sig-net.be > vormingen
Alle activiteiten gaan door in Gijzegem (Aalst),
tenzij anders aangegeven.
Tijdens de zomer van 2019 zijn er weer IJscrèmesessies.
Later meer daarover.

Studiedagen krokusvakantie
ma 4 maart
ma 4 maart
ma 4 maart
ma 4 maart
ma 4 maart
di 5 maart
di 5 maart
di 5 maart
di 5 maart
(Brugge)
di 5 maart
(Brugge)
di 5 maart
(Brugge)
woe 6 maart
woe 6 maart
woe 6 maart

woe 6 maart
woe 6 maart
do 7 maart
do 7 maart
do 7 maart

Spraakontwikkelingsdyspraxie, bekend of gekend?
Samen-werken met gescheiden ouders: hulpverlening in
gezinnen met complexe verbindingen
Werkhouding bij kleuters (voormiddagsessie)
Werkhouding bij kleuters (namiddagsessie)
Leren lezen is zoveel meer:
handvatten voor een effectieve en stimulerende leesdidactiek
Diagnostiek van ADHD en ASS: aan de slag vanuit een
ontwikkelings- en contextperspectief

Veerle Waelkens
Klaar Hammenecker

003
004

Kaat Timmerman
Kaat Timmerman
Astrid Geudens

005
006
007

Dieter Baeyens &
Kris Evers
Jan Tibo

008

Guy Lorent
Gie Debouttte

010
011

Sylvie Carette

012

Hoe leer je kinderen met schrijfproblemen vlot schrijven?

Isabelle Vandevyvere

091

Rekenzwakke kinderen leren omgaan
met metend rekenen en meetkunde
Sociaal-emotionele ontwikkeling: een ontwikkelingsmodel om de
noden van jonge kinderen beter te begrijpen
Verantwoord begeleiden van kinderen
met leesproblemen of dyslexie: ofwel, hoe zorg je ervoor dat de
theorie verantwoord in de praktijk uitgewerkt is?
Weer aan het werk na NAH: arbeidsre-integratie
in een nieuw maatschappelijk kader
Problematisch game- en internetgebruik:
een oplossingsgerichte benadering
Breuken zetten de rekenwereld op z’n kop
‘Denken + Doen = Durven’ - Behandelingsprotocol
voor kinderen en jongeren met angststoornissen
Overleggen over en werken aan
interdisciplinaire zorg en behandeling

Hilde Heuninck

013

Sven Volckerijck

014

Luc Koning

015

Katrien Biesmans

016

Sébastien Vernieuwe

017

Hilde Heuninck
Susan Bögels

018
019

André Vyt

020

Hoe samen met een gezin rond een hulpvraag of -nood
de weg vinden in de Integrale Jeugdhulp?
Vermoeidheid na NAH: invoelbaar, onzichtbaar
Pesten en cyberpesten bij kinderen en jongeren:
van inzicht naar actie
Oplossingsgericht werken bij autisme

009

Studiedagen paasvakantie
ma 8 april
ma 8 april
di 9 april
di 9 april
di 9 april
di 9 april
(Leuven)
di 9 april
(Leuven)
di 9 april
(Leuven)
woe 10 april
woe 10 april
woe 10 april
woe 10 april
do 11 april
do 11 april
do 11 april
do 11 april
do 11 april
(Brugge)
do 11 april
(Brugge)
do 11 april
(Brugge)

(eerste week)

Morfosyntaxis doelgericht stimuleren
bij kinderen met taalontwikkelingsproblemen
Oplossingsgerichte interventietechnieken voor het werken met
kinderen en jongeren
‘Toolkit Gedragsproblemen’ voor paramedici:
tien manieren om moeilijk gedrag tijdens therapie te ontmijnen
Hoe verbinden we aanleg en context? Bekeken via de
invalshoeken ‘Regulatie’, ‘Hechting’ en ‘Geweldloos verzet’
Beginnende en gevorderde leesmoeilijkheden remediëren
op het niveau van de volledige lagere school
Zelfverwonding en identiteitsontwikkeling in de adolescentie

Begga Van De Walle

021

Sabine Vranken

022

Klaar Hammenecker

024

Peter Nordin

025

Hilde Heuninck

026

Tinne Buelens

027

Autisme in het gezin: aanpak van veelvoorkomende
probleemgedragingen en dynamieken

Wilfried Peeters

028

Hoor eens! Zorgen voor een aangepast communicatief klimaat in
gezinnen met dove en/of slechthorende kinderen

Guido Lichtert

029

Angst- en stemmingsproblemen na hersenletsel:
theoretische achtergrond en behandelingsmogelijkheden
Beginnende en gevorderde spellingsmoeilijkheden remediëren
op het niveau van de volledige lagere school
WRITIC
Writing Readiness Inventory Tool In Context
Psychopatische trekken bij minderjarigen: het taboe voorbij
Psychotherapie bij kinderen met een ASS
Hulpverlening aan ouders en kinderen in scheidingssituaties:
kinderen als hulpbron
Eet- en drinkproblemen in de logopedische praktijk
Taalmaatjes:
logopedische ouderbegeleiding bij kleuters
Heb ik een probleem dan?
Ziektebesef en interventies bij hersenletsel

Wouter Lambrecht

030

Hilde Heuninck

031

Liesbeth de Vries &
Margo v. Hartingsveldt
Kasia Uzieblo
Els Ronsse
Anne De Keyser

032

Ida Walgraef
Ingrid Herreman en
Wanda Heylen
Arno Prinsen

036
037

Leren lezen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Annette Scheper

039

Samenwerken aan veiligheid:
oplossingsgericht omgaan met verontrusting

Sébastien Vernieuwe

040

Tine Van Damme

041

Karen Van Dyck

042

Mieke Moerman &
collega’s
Hilde Heuninck

043

Katrijn Brenning

045

Dirk Geldof

046

Martine Ceyssens

047

033
034
035

038

Studiedagen buiten de vakantie
vr 25 januari
ma 4 februari
di 5 februari
vr 22 februari
vr 22 februari
do 21 maart
vr 29 maart
(Brugge)

Autismespectrumstoornis en DCD
Een domein in beweging?
Schrijfproblemen en schrijfmotoriek in het (buiten)gewoon
lager onderwijs
Voeding van bord tot maag: voeding en het slikken bij
zowel neurologische als oncologische patiënten
Rekenzwakke kinderen leren omgaan
met de rekenwereld tot 20
Opvoeding: behoefte-ondersteunend opvoeden in de
praktijk
Superdiversiteit als nieuwe realiteit en uitdaging voor
hulpverleners
Lezergame: aanpak voor kinderen die vastlopen in het
aanvankelijk leesproces (ism Vives)

044

vr 29 maart
vr 10 mei

Rekenzwakke kinderen leren omgaan
met de rekenwereld tot 100
Ticstoornissen bij kinderen

Hilde Heuninck

048

Peter Emmery & Ilse
Dewitte
Florin Pilon,
Jannemieke van
Wolferen &
Irmgard Bals
Indra Lens &
Charlotte Scheerens

049

Gedragsproblemen en agressie bij autisme:
begrijpen en aanpakken

Delphine Callewaert

052

Focusing met kinderen en jongeren: emotie-coaching

Erwin Vlerick

053

SNAPJEUH?!? Als hulpverlener communiceren met lager
geschoolde ouders: uitdagingen en kansen

Klaar Hammenecker

054

SMART formuleren van doelen op basis van diagnostische
informatie geordend in het ICF-model
Emoties en gedrag
Zelfzorg: zorg voor jezelf als zorgdrager

Nadja Brocatus

056

Leen Verbeeck
Gwendolyn Van
Cauwelaert
Michel Rosius

057
058

Ed de Bruin

055

Anouk Vanden
Bogaerde
Koen Joly

060

Kortdurende psychologische interventies aan de hand van
het PrOP-model
De rol van de kinesitherapeut in de diagnostiek en therapie
van kinderen met ASS
Circomotoriek als creatieve psychomotorische vaardigheid

Nathalie Haeck

061

Wouter Carton

062

Rika Taeymans

063

De aanpak van eetproblemen bij kinderen en adolescenten

064

do 16 mei

Cerebraal visuele stoornissen bij kinderen:
diagnostiek, revalidatie en psycho-educatie

do 6 juni

Voeding en prematuriteit: logopedische aanpak van
voeding(sproblemen) doorheen de eerste levensjaren

050

051

Workshops
ma 21 en
di 22 januari
di 5 en
di 19 februari
vr 8 en
do 21 februari
di 12 februari
vr 15 februari
ma 18 februari
do 21 februari e.a.
ma 25 februari
ma 25 februari
ma 25 februari en
ma 25 maart
do 28 februari en
do 28 maart
di 5 maart
ma 11 en
ma 18 maart
vr 15 maart

Coachend leiderschap als fundament
voor kwalitatieve functionerings- en evaluatiegesprekken
Slaapproblemen bij adolescenten: preventie en behandeling
van insomnia
Blootstelling bij angst: theorie en praktische toepassingen
Secretariaatsmedewerkers tussen hamer en aambeeld

059

092

vr 15 maart

MusicaMova: gebruik van muziekinstrumenten in de
revalidatie van kinderen met ontwikkelingsstoornissen

ma 18 en
di 19 maart
vr 22 maart
ma 25 en
di 26 maart
vr 29 maart
ma 1 en di 2 april
ma 1 t.e.m.
woe 3 april

Train de trainer FOCUS: een groepstraining voor jongeren
met ADHD of ADD

Lien Goossens en
Sandra Verbeken
Griet Dewitte en
Jan Cherlet
Manon Harings en
Marjolein Schrijvers

Rouw en verlies bij NAH
De SocrAutische gespreksmethode en autisme

Leen Verbeeck
Peter Vermeulen

067
068

Trainen van coördinatievaardigheden, hoe doe je dat?
Veerkracht bij kinderen en jongeren
Basiscursus PROMPT

069
070
071

ma 8 april

Training Diversiteitsbewuste Communicatie:
het zijn niet culturen maar mensen die elkaar ontmoeten

Els De Schrijver
Julie De Muynck
Karin Brinkmann
en Sabine
Verhemeldonck
Edwin Hoffman

065
066

072

ma 15, di 16 april
en woe 3 juli
di 16, woe 17 april
en ma 28 oktober
woe 17 en
do 18 april
do 18 april, vr 17
mei en woe 12 juni

KIDS: directe stottertherapie voor kinderen vanaf 6 jaar

Veerle Waelkens

073

Basiscursus bewegingspedagogiek volgens Veronica
Sherborne
ACT in actie: Acceptance and Commitment Therapy

Véronique Goethals

074

Francis Pascal-Claes

075

Hodson en Paden: onderzoek en behandeling van
onverstaanbare kinderen

076

do 25 en vr 26 april

do 9 mei

Stevig in je Schoenen - Lekker in je Vel! met de
systeemgerichte integratieve methode “Ho, tot hier en niet
verder…!”
Training DCDDaily (voormiddagsessie)

Imma Van De WijerMuris en Yvonne
Draaisma
Jooske Kool en
Nele Rawoe

078

do 9 mei

Training DCDDaily (namiddagsessie)

ma 3 juni
vr 7 juni

Autismevriendelijke stappenplannen en werkbladen maken
COMET: Werken aan je zelfbeeld - Een cognitiefgedragstherapeutische interventie bij kinderen en jongeren
met een negatief zelfbeeld

Berdien Moraal-van
der Linde en Ingrid
Van Bommel
Berdien Moraal-van
der Linde en Ingrid
Van Bommel
Kobe Vanroy
Paulien Peters

077

079

080
081

Intensieve bijscholingscyclus: behandelbasis bij rekenmoeilijkheden
Start vr 21 juni
Start ma 1 juli
Start ma 19 augustus

Verplichte basismodule
Behandelbasis binnen de rekenwereld tot 1000
Behandelbasis bij het gevorderd rekenen

Hilde Heuninck
Hilde Heuninck
Hilde Heuninck

082
083
084

Karen Van Dyck en
Nele Van Praet
Karen Van Dyck

085

Wendy De Pree

087

Ingrid Herreman en
Wanda Heylen
Ingrid Herreman en
Wanda Heylen
Verschillende
gastsprekers
Verschillende
gastsprekers

088

Leerkrachten en ondersteuningsteams
ma 21 januari
ma 25 februari
ma 29 april

Een concrete aanpak van probleemgedrag in een
klascontext
Klasprikkels én prikkelende leermomenten voor elke leerling
in de klas
Train-de-trainer ‘Eigen baas over je gedachten!’
Leer positief denken

086

SAVE THE DATE – evenementen in het voorjaar
do 14 februari

Lanceringsdag Taalmaatjes (voormiddagsessie)

do 14 februari

Lanceringsdag Taalmaatjes (namiddagsessie)

do 23 mei

Symposium Insigt: gedragsproblemen

di 11 juni

Symposium DCD: coaching in de context
i.s.m. IPVK Gent

Derde editie van de IJcrème-sessies: begin juli 2019! Meer info volgt later

Meer info en inschrijven >> www.sig-net.be of 053 38 28 18

089
090
093

