Specifieke opleiding
‘Floreren’ als interventie voor mooi leven
Het is een opleidingstraject voor ouders, orthopedagogen, begleiders, (toegepast) psychologen,
leraren en andere professionals voor mooi leven van mensen met CISN*.

In deze basisopleiding
‘Floreren’:

Voor wie:

1.

psychologen, leraren en andere

2.
3.

maak je kennis met de Capability
Approach (Nussbaum, M.) en de
10 capabilities voor mooi leven
voor mensen met CISN
(Beernink-Wissink, J.).
maak je kennis met: ‘Floreren’, de
bijbehorende interventie.
leer je de interventie toe te
passen aan de hand van een
casus uit de eigen praktijksituatie.

Ouders, orthopedagogen, begeleiders
professionals:
1.

vaardigheden om via de interventie
'Floreren' te komen tot mooi leven

hen
2.

betrokkenen).

die zich willen verdiepen in het
gedachtegoed van de Capability

3.

werkvloer

bijbehorende interventie ‘Floreren’.

•

Daisy de Wilde

•

Humanistici in opleiding

Kennismaking met de Capability
mooi leven voor mensen met CISN.
Kennismaking met ‘Floreren’ als
interventie voor mooi leven voor
casus: ‘Anja’.

3.

Opzet van een praktisch
toepassingsprogramma voor de

4.

Ontwikkelaars
Trainers/Docenten
Drs. Mia Nijland

Approach en de functie ervan voor
2.

Implementatiebegeleiding op de

•

praktijksituatie en/of eigen casus.
Leren toepassen van narratieve
principes en -vaardigheden voor het
implementeren van de interventie.
Na resp. twee en vier maanden,
waarin je (met het team) aan de slag

2 REFLECTIEDAGEN

•

die zich willen bekwamen in de

mensen met CISN aan de hand van

4 LESDAGEN

ondersteuning

Dr. Janny Beernink-Wissink

Inhoud en programma
1.

Helpdesk voor advies en

•

Approach

voor mensen met CISN (in
samenwerking met alle

•

en een mooi(er) leven willen voor

Doel
Verwerven van inzicht en

die betrokken zijn bij de doelgroep

Tussentijdse opties vanuit het
QoL Centre:

gaat met deze interventie, volgt er
een reflectiedag. Tijdens deze twee
dagen worden ervaringen uitgewisseld
en wordt er gewerkt aan verdere
professionalisering aan de hand
van persoonlijke presentaties van

Leslocaties
Quality of Life Centre
Oranjelaan 5, 8131 DA Wijhe
Mariahoek 6, 3511 LD Utrecht

Groespsgrootte
8 - 10 deelnemers

Studiebelasting
minimaal 80 uur

Opleidingskosten
€ 1.550 vrij van btw
Voor een in-company training
(op locatie) geldt een
aangepast tarief
Meer informatie / aanmelden:
Info@qolcentre.eu
www.qolcentre.eu/contact
+31 570 522 805

resultaten.

*CISN = Complex Intensive Support Needs waaronder (Z)E(V)MB en (SG)EVG
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