EMB Begeleider
Een scholingsaanbod voor ouders en begeleiders van kinderen en (jong-)volwassenen
met een meervoudige beperking in welzijn, zorg en onderwijs.

De opleiding
Deze scholing bestaat uit negen
modules verdeeld over twaalf
dagen waarvan drie
reflectiedagen. Centraal thema
in deze opleiding is: ‘mooi leven
en jouw rol als ouder of
professional hierin’.
Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor
ouders en professionals die
betrokken zijn bij personen met
EMB. De professionals werken
veelal in het (V)SO (mytyl- en
ZML), revalidatiecentra, KDC’s
of elders in de zorg.

Toelatingscriteria
De professional werkt in een
relevante beroepspraktijk en/of
heeft een relevante MBO of HBO
opleiding gevolgd (Bijvoorbeeld:
Verzorgende, SPW, Pedagogiek,
Klassenassistent of SPH).
Verantwoording
Het scholingsaanbod is ontstaan
vanuit de branche op basis van
de dagelijkse en intensieve
beroepspraktijk van EMBbegeleiders in zorg en onderwijs.
De scholing is ontwikkeld door
orthopedagoge Mia Nijland in
samenwerking met ROC
Nijmegen, ouders, diverse
beroepsprofessionals en Calibris.
Reflectiedagen
Verdieping vormt een wezenlijk
onderdeel van de opleiding.
Tijdens de drie reflectiedagen
presenteren de deelnemers hun
leerwinst op SMARTgeformuleerde doelen. Op deze
wijze, leren zij direct met en van
andere deelnemers.
Beoordeling
In de beoordeling staat het
persoonlijke leerproces centraal.
• Startindicatie & leerdoelen
• Praktijkopdrachten &
presentaties
• Aanwezigheid, motivatie &
inzet
Na afronding ontvangt de
deelnemer een getuigschrift.
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Leslocaties
Quality of Life Centre
Oranjelaan 5, 8131 DA Wijhe
Mariahoek 6, 3511 LD Utrecht
Lesdagen (gemiddeld 1x per maand)
Scholingsteam
Het programma wordt aangeboden
door ouders (van een kind met
EMB) en professionals uit het
werkveld, op basis van practice
based- en evidence based kennis.
De opleidingscoördinator van het
Quality of Life Centre is het
aanspreekpunt voor de deelnemers.
Kosten open inschrijving
€ 2025,- per deelnemer incl. boeken
en leermiddelen.
Voor een in-company training (op
locatie) geldt een aangepast tarief
Meer informatie / aanmelden:
Info@qolcentre.eu
www.qolcentre.eu/contact+31
570522805

Inhoud en programma
• Quality of Life voor de
doelgroep aan de hand van
de domeinen van Schalock
(Schalock et al., 2002) en de
uitwerking ervan voor EMB
(Maes, B.) en (Vlaskamp, C.).
• Zeven lesdagen staan de
domeinen centraal, één per
module. Het gaat om:
fysiek-, emotioneel- en
materieel welbevinden,
sociale relaties, persoonlijke
ontwikkeling, zelfbepaling
en maatschappelijke
participatie.
• Daarnaast zijn er de
modules activeren & leren
en activeren & organiseren.
• De thema’s: empathie,
interdisciplinaire
samenwerking, ouders als
partner, betekenisvol
contact, leermogelijkheden
staan doorlopend op de
agenda.

grote betrokkenheid. De
diversiteit van de doelgroep
vereist een diversiteit in kennis
en handelen. Dit betekent
kennis verwerven en die op een
open en creatieve manier
vertalen in je werk. Het vraagt
om focus op het welbevinden en
de zelfbepaling van de persoon
met EMB. Samenwerking staat
centraal; met de persoon zelf,
zijn of haar familie of verwanten
en collega’s. In deze opleiding
bieden we kennis aan, die
tijdens de lesdagen op een
praktische manier wordt
gedeeld. Huiswerkopdrachten
zijn praktijkgericht waarbij je
één persoon met EMB volgt in je
eigen (werk)situatie, aan de
hand van je eigen leerdoelen.
Deze ervaringen deel je met je
collega’s en andere deelnemers.
Zo verwerf je nieuwe inzichten
en leer je ook om constructieve
feedback te geven en te
ontvangen.

De deelnemer
• Leert de uitgangspunten
van mooi leven in de
praktijk te brengen.
• Krijgt inzicht in de eigen rol
als ouder/begeleider van
iemand met EMB.
• Leert ontwikkelingsgericht
plannen, begeleiden en
voortgang beoordelen.

Leerdoelen voor de deelnemer
Je verwerft:
• Basiskennis over EMB en
leert hier op een praktische
manier op in te spelen.
• (Meer) inzicht in je eigen
handelen; hoe kan het
anders hoe kan het beter,
waarom werkt dit wel bij
Gijs en niet bij Wim.

Wat biedt deze scholing jou als
professional of ouder?
De belasting van ouders met
een EMB kind is groot en betreft
vaak het hele gezin. Ze zijn
(24/7) aangewezen op
professionals om hen heen.
Deze professionals doen dit
werk doorgaans vanuit een

Daarnaast leer je:
• Om ‘mindfull’ te kijken naar
de praktijk van alledag en
hier op deze manier mee
om te gaan.
• Je intuïtieve benadering en
aanpak aan te vullen met
methodisch handelen.
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Je (meer) bewust te worden
van je rol en jouw bijdrage
om de persoon met EMB zo
optimaal mogelijk te
ondersteunen.
Hoe je een schakel kunt zijn
tussen degene die jij
ondersteunt en de mensen
om hem of haar heen. Denk
aan: ouders, familie,
verwanten, collega’s,
(para)medici en andere
professionals.
Verbale en non-verbale
communicatie van ‘jouw’
persoon met EMB zo te
interpreteren en dat het
gedrag ‘verstaanbaar’ is of
kan worden.
Signaleren van en om gaan
met (voor jou) moeilijk
verstaanbaar gedrag en dit
om te buigen op basis van
kennis hierover en de relatie
die je hebt met de persoon.
Elk contactmoment te zien
en te benutten als een
waardevol (leer) moment,
lettend op lichamelijk- en
psychisch welbevinden en
zelfbeschikking.
‘Jouw’ persoon met EMB te
stimuleren in het maken van
eigen keuzes en het actief
bijdragen aan bijvoorbeeld
verzorging-, eetsituaties en
activiteiten.

