12 DAAGSE OPLEIDING:
’OPLOSSINGSGERICHT WERKEN IN PEDAGOGIEK, BEGELEIDING EN
COACHING’
Heel wat mensen kiezen er bewust voor om een kortdurende opleiding te volgen. Om aan deze vraag tegemoet
te komen hebben wij deze 12-daagse training ontwikkeld. De opleiding werd ondertussen al meerdere keren
georganiseerd in Gent, Maastricht en Leeuwarden.
Na het volgen van deze training en het indienen van een portfolio ontvang je het Internationaal Certificaat van
Practicioner in de ‘Oplossingsgericht Werken in Pedagogiek, Begeleiding en Coaching’. (IASTI-certificaat)
We richten ons met deze opleiding tot iedereen die het oplossingsgericht denkkader in de vingers wilt krijgen,
maar niet de intentie heeft om zich op te leiden tot counselor of therapeut. Wens je nadien toch de
therapieopleiding te volgen, voorzien we een overstapregeling met vrijstelling. Tijdig inschrijven is de boodschap,
want de opleiding is meestal vlug uitverkocht en we aanvaarden maximum 20 cursisten per opleidingsgroep.

STARTDATUM 29 SEPTEMBER 2017
Programma 12-daagse opleiding
Hierbij een greep uit het programma :
- De Brugse flow chart
- Een oplossingsgerichte begeleidershouding
- Oplossingsgericht taalgebruik
- Oplossingsgerichte technieken : schaalvragen, wondervraag, piekerstoel, therapeutische double bind,...
- Oplossingsgerichte teamcoaching & intervisie
- Oplossingsgericht werken met kinderen en jongeren + inzoomen op pestgedrag, zelfverwondend gedrag
- Oplossingsgericht werken met gezinnen en de context
Tijdens de opleidingsdagen worden jou heel wat oefenkansen aangeboden, zodat je de kracht van het
oplossingsgericht werken zelf ervaart en leert toepassen.
Lesgevers
Dr. Luc Isebaert
Dr. Myriam Le Fevere de Ten Hove
Geert Lefevere
Chris Van Dam
Dr. Ben Furman (FI) - 1 dag in Brugge
Dr. Filip Caby (DE) - 1 dag in Brugge
Alle lesgevers zijn staflid van het Korzybski Instituut
Kostprijs
1.200 euro (een aantal boeken zijn inbegrepen in het inschrijvingsgeld)
Locatie
Gent of Brugge, vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.
Lesdata
29/9, 13/10, 27/10, 10/11, 24/11, 15/12, 22/1, 23/1, 19/2, 20/2,
+ 8/3 dr. Filip Caby (Brugge), 24/4 dr. Ben Furman (Brugge)
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