Interactie onder de loep
Met behulp van video interactiepatronen doorzien en beïnvloeden
Doelgroep:
Logopedisten, paramedici, pedagogisch medewerkers, sociaal pedagogische
hulpverleners die met behulp van video-opnamen de interactiepatronen in hun
werkrelaties willen analyseren en beïnvloeden.
Training:
In de drie dagdelen van 4 uur staan video-opnamen vanzelfsprekend centraal. Van de
deelnemers wordt de inbreng van eigen videomateriaal verwacht door middel van
opdrachten.
dagdeel 1 :
dagdeel 2:
dagdeel 3:

basiscommunicatie en principes hanenprogramma’s in beeld
analyse interactie professional en kind
oefening en analyse feedbackgesprek

Na de training zijn de deelnemers in staat:
• te reflecteren op hun eigen manier van werken met kinderen of volwassenen
• te reflecteren op het voeren van gesprekken met ouders, leerkrachten of
groepsleiding
• meer te halen uit de video-opnamen die zij maken van de interactie van ouders
en/of zorgprofessionals
• optimaal gebruik te maken van video bij de advisering aan ouder, groepsleiding,
leerkracht
Deelnemers zeggen na afloop van deze gevolgde training:
• ik heb geleerd kleiner te kijken en zie dus veel meer
• ik ben overtuigd van de praktische toepassing van de video-opnamen en ga er
zeker mee aan de slag
• ik durf video-opnamen te gaan inzetten
• ik gebruik al paar jaar video-opnamen maar voel me nu meer competent
Waarin onderscheidt deze training zich van het Hanen-ouderprogramma en/of Video
Interactie begeleiding?
P r ak t is ch, d ir ect t oep a sb aar , t o eg es p it st op de e ig e n wer k s et t i ng va n d e
d e e ln em er , t e g e br uik e n in k or t e e n l ang e r e t r aj ect en T r a i n er s:
Annemarieke Melman en Mieke Wilterdink
Beiden zijn Hanen-gecertificeerd logopedist en video-interactiebegeleider
Minimaal 8 maximaal 10 deelnemers. Kosten: € 370,- per deelnemer.
Contact gegevens:
Mieke Wilterdink,
Focus op interactie
mieke.wilterdink@focusopinteractie.nl

