Sig presenteert
Vormingsaanbod najaar 2019
Van begin oktober tot midden december 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 gerust naar www.sig-net.be > vormingen
Alle vormingen gaan door in Gijzegem (Aalst), tenzij anders aangegeven

Save the date – evenementen in het najaar
do 17 okt

ma 18 nov
do 28 nov

vr 6 dec

Themadag: alles wat je moet weten over zindelijkheid!

Cerebrale Parese bij kinderen: experts delen hun kennis en
praktijkervaring
PRAKTIJKDAG voor en door (psycho)motorisch therapeuten:
good practices bij de behandeling van kleuters

Alexandra Vermandel
Tinne Van Aggerpoel
Charlotte Van Herzeele
Dr. Plasschaert en team

Symposium ADHD i.s.m. Centrum ZitStil

Prof. Dr. Hilde Van
Waelvelde en
verschillende sprekers
Verschillende sprekers

Aanpak van moeilijk gedrag van kinderen met ADHD

Marjo Helsen
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121
115

ADHD
do 12 dec

122

Autisme (ASS)
do 17 okt

Stressmanagement bij autisme

Peter Vermeulen

ma 21 en di 22
okt
di 29 okt

Project ImPACT - Trainen van sociaal-communicatieve
vaardigheden bij kinderen met een autismespectrumstoornis
Vroegtijdige interventies: begeleiding van peuters met
autisme
Werken met kinderen met autisme:
hoe beïnvloedt je houding de hulpverleningsrelatie?
Autisme in het gezin: aanpak van veelvoorkomende
probleemgedragingen en dynamieken
Training van perspectiefnemingsvaardigheden bij kinderen
met autisme
Een andere kijk op gedrag bij ASS in de klas

Sara Van der Paelt

di 29 okt
(Leuven)
do 31 okt
di 5 nov
ma 25 nov

Veerle Vantorre
Anneke Groot
Wilfried Peeters
Sylvie Carette
Karen Van Dyck

123
124
125
126
127
128
129

Cognitie en gedrag
vr 18 okt

Klaar Hammenecker

ma 21 okt

'Toolkit Gedragsproblemen' voor paramedici: Tien manieren
om moeilijk gedrag tijdens therapie te ontmijnen
Over- en onderprikkeling voorkomen in een klascontext: met
een andere bril kijken naar alertheid, bewegingsgedrag en
prikkels
Terugkomdag zintuiglijke prikkelverwerking

do 24 okt

Ki.L.D. – Kinderen Leren Denken

Albert Janssens

ma 14 okt

130

Karen Van Dyck
139
Karen Van Dyck

114
131

do 24 okt

ma 28 okt
di 29 okt
di 29 okt
(Leuven)

ma 4, di 5,
woe 6, di 12
en woe 13 nov
do 5 dec

ma 9 dec

Hoogbegaafdheid: diagnostiek en begeleiding

Omgaan met storend gedrag op de bus: een
ervaringsgerichte training voor busbegeleiders
Aanpak van werkgeheugenproblemen bij kinderen met een
ontwikkelingsstoornis
Intelligentie in nieuwe banen: de CoVaT-CHC, de Wisc-V e.a

Life Space Crisis Intervention
Praten met kinderen en jongeren in crisissituaties
Cognitieve functies en vaardigheden,
executieve functies, zelfregulering,…
What’s in a name? En… hoe gaan we ermee aan de slag in
de basisschool?
Opmaak Sensorisch Profiel vanuit observatie en vragenlijsten
– Klasprikkels van leerlingen in kaart brengen om positief
gedrag en werkhouding te stimuleren

Karine Verschueren
Pieter Verachtert
Sabine Sypré
Vormingscentrum Create
Eddy Hoste
Mark Schittekatte
Katrijn Van Parijs
Annemie Bos
Veerle Briers
Gerrit De Moor
Franky D’Oosterlinck

132
133
134

135

116

Albert Janssens
136
Karen Van Dyck
137

Geestelijke gezondheid
do 10 en vr 11
okt
di 29 okt
(Leuven)
woe 30 okt
(Brugge)
woe 30 okt
(Brugge)
do 31 okt

Training: Herstel Veiligheid en Veerkracht bij Jeugdigen

Sociaal welbevinden bij kinderen en adolescenten met
communicatieproblemen: de rol van emotionele competentie
Slaapproblemen bij kinderen met een ontwikkelingsstoornis

Boya Li

di 26 nov en
ma 2 dec
woe 27 nov
(namiddag)

Emotieregulering in de praktijk: lichaam en geest in balans

An Cornelis

Mediawijs online - Hoe leer je kinderen en jongeren omgaan
met online risico’s zoals cyberpesten en sexting?

Michel Walrave

Emotieregulatie bij jongeren: wetenschappelijke inzichten en
praktische handvaten
Infant Mental Health - Wie het kleine niet eert …

Jooske Kool
Nele Rawoe
Laura Wante
Marie-Lotte Van Beveren
Marijke Vandepitte

Inge Glazemakers

138
140
111
141
142
143
144

Gehoor en zien
woe 30 okt
ma 18 en di 19
nov

Executieve functies bij dove en slechthorende kinderen: hoe
belangrijk zijn ze en hoe ze stimuleren?
Joining the dots: Social competency, thriving academically,
emotional well-being and hearing loss

Leo De Raeve
Diana Harbor

145
118

Hersenletsel (NAH)
do 3 okt
do 17 okt en
do 28 nov
woe 30 okt
do 21 nov
di 26 nov

Assesment bij (cognitieve) communicatiestoornissen na een
rechterhemisfeerletsel
Evaluatie van taalbegrip bij niet of nauwelijks sprekende
kinderen en jongvolwassenen met (ernstige) motorische
beperkingen - Toepassing van de C-BiLLT
Weer aan het werk na NAH: arbeidsreïntegratie in een nieuw
maatschappelijk kader
Kan ik mijn leven nog sturen? Over executieve stoornissen bij
niet-aangeboren hersenletsel
(Neuro)psychologische diagnostiek bij kinderen en jongeren:
een praktisch overzicht

Annelies Aerts
Joke Geytenbeek
Kim Oostrom
Katrien Biesmans
Arno Prinsen
Wouter Lambrecht
Noortje Hermans

146
147
016
148
149

Interculturaliteit / meertaligheid
do 12 dec
(Brugge)

Ben jij al intercultureel competent? Omgaan met zorg in een
superdiverse samenleving

Fanny Matheusen

170

Leerstoornis
vr 18 okt

Hilde Heuninck

di 29 okt

Begrijpend lezen remediëren bij kinderen vanaf de vierde
klas
Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot
1000
Rekenzwakke kinderen leren omgaan met kommagetallen

vr 22 nov

Het topje van de rekenberg… Rekentaal en zoekstrategieën

Hilde Heuninck

vr 29 nov
(voormiddag)
vr 29 nov
(namiddag)
do 12 dec
(Brugge)

Hoe een goed gemotiveerd verslag dyslexie en/of dyscalculie
opstellen voor leerlingen en studenten?
Hoe een goed gemotiveerd verslag dyslexie en/of dyscalculie
opstellen voor leerlingen en studenten?
Rekenen met RekenTrapperS in 1, 2 en 3 / Hoofdrekenen
met en zonder brug (i.s.m. VIVES Hogeschool)

Katrien Kenens

ma 28 okt

Hilde Heuninck
Hilde Heuninck

Katrien Kenens
Sabine Hechtermans
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171

(Psycho)motoriek
do 3 en vr 4
okt
vr 25 okt
woe 30 okt
(Brugge)
di 5, woe 6
nov en ma 9
mrt (Geel)
vr 15, zat 16
nov en zat 25
jan

Relaxatie voor kinderen met ontwikkelingsproblemen

Mark Liefhooghe

Toepassing van psychomotorische therapie en
relaxatietherapie in impulscontroletherapie
Ik, ik wil het zelf kunnen - Zelfredzaamheid bij kinderen op
basis van Kids' Skills
CO-OP benadering: een probleemoplosser worden voor
dagelijkse activiteiten (i.s.m. Thomas More)

Mark Liefhooghe

Functionele kracht en Powertraining bij kinderen met
Cerebrale Parese

Eugene Rameckers
Liesbeth van Vulpen

Natalie Vanassche
Selket Willems
Rianne Jansens
Jolien Van den Houten

156
157
158
159

160

Spraak en taal
ma 7 okt
ma 21 okt
(Hasselt)
ma 28, di 29
en woe 30 okt
woe 30, do 31
okt en do 12
dec
do 31 okt
vr 15 nov, vr
29 nov en vr
20 dec
ma 9 en di 10
dec

Aan de slag met Metaphon voor onderzoek en behandeling
van kinderen met fonologische stoornissen
Morfosyntaxis: een creatieve verkenning in communicatief
gerichte taaltherapie bij kinderen (taalleeftijd van 1;06 - 7
jaar)
Spraakontwikkelingsdyspraxie, bekend of gekend? De theorie
omgezet naar de praktijk
Basiscursus RESTART DCM

Eet- en drinkproblemen in de logopedische praktijk
Cursus Denkstimulerende GespreksMethodiek (DGM)

OMFT-1 Basiscursus - Oro-myofunctionele therapie

Ingrid Herreman

161

Begga Van De Walle
162
Veerle Waelkens
Ellen Laroes
Lesley Bosschaart
Ida Walgraef
Melissa Krommedam
Diana Baarda
Liset Maas-Houtekamer
Berry Verlinden

163
164
165
166
113

Werken met de context
ma 21 en di 22
okt
do 31 okt

Omgaan met ouders: basishouding en weerstandspatronen

Griet Van Noten

Autisme in het gezin: aanpak van veelvoorkomende
probleemgedragingen en dynamieken

Wilfried Peeters

167
127

Algemeen
ma 21 okt
ma 25 nov

ma 2 en di 3
dec
ma 9 dec,
do 30 jan en
vr 13 mrt

EHBO Opfrissingscursus
Het biopsychosociaal model en ICF (International
Classification of Functioning, Disability & Health) in de
gezondheids- en welzijnszorg: inleidende studiedag
Teamcoaching voor leidinggevenden

Liantis
Nadja Brocatus
Lien Van Evercooren
Jo Lebeer
Michel Rosius

International Classification of Functioning, Disability & Health
(ICF) Verdiepingsworkshop

Nadja Brocatus
Jo Lebeer

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