Rubicon helpt je vooruit

Deze folder is voor professionals

Training psychopathologie
Signaleren, herkennen en omgaan met
In company training. Kostenindicatie: € 395,- per persoon bij 5 deelnemers. Accreditatie 18
punten.
Hulpverleners die werken met jeugdigen waarbij mogelijk sprake is van een verstoorde ontwikkeling
kunnen niet zonder kennis van de psychopathologie. Het gaat om het herkennen van normaal en
problematisch gedrag. In deze training ligt de focus op de manier waarop u hiermee als
gezinswerker of consulent om kunt gaan.
Voor wie?
Rubicon jeugdzorg biedt deze training aan professionals.
Wat doen we?
We zullen de meest voorkomende problemen bij kinderen bespreken. Daarnaast willen we in deze
training kijken naar de ontwikkeling van psychopathologie vanuit gezinspedagogisch perspectief.
Vanuit onze integrale visie werken we immers met het kind, ouders en omgeving van het gezin. Wat
is de invloed van gehechtheid, opvoedingsstijlen, kindermishandeling, ouderlijke psychopathologie
en de kwaliteit van de relatie tussen de ouders op de ontwikkeling van psychopathologie bij het
kind?
Wat leert u?
Zoveel mogelijk in samenspraak wordt tijdens de training ingegaan op de meest voorkomende
problemen bij kinderen én hun ouders. We denken dan aan:
• problemen op het gebied van hechting en trauma
• gedragsstoornissen, AD(H)D
• autisme, angst- en stemmingsproblemen
• persoonlijkheidsstoornissen en middelenafhankelijkheid

We staan ook stil bij de ouder; hoe kan de ouder een goede hechting neerzetten, hoe voed je zo
goed mogelijk op als je zelf ook van alles hebt meegemaakt en de draaglast en draagkracht uit
balans is. Dit is een hele uitdaging voor de ouder/opvoeder waarin het belangrijk is dat we focussen
op de veerkracht.
Hoe zetten we in op de kracht en hoe kunnen wij als gezinscoach of consulent hierin ondersteunen
en vooral hulpbronnen aanspreken?
Door wie?
De trainers zijn een gedragswetenschapper (WO geschoold) en een HBO+ geschoolde medewerker
van Rubicon met veelal ambulante ervaring met gezinnen en jeugdigen. De groepsgrootte is
maximaal 16 personen met 1 trainer.
Wanneer, waar en hoe lang?
De duur van de training is twee dagen. De data worden nader bepaald. De training vindt plaats bij
Rubicon jeugdzorg in Horn (Bergerweg 23).
KEI-trainingsbureau biedt een open aanbod aan, waarin in company trainingen mogelijk zijn.
Kosten?
Kostenindicatie: € 395,- per persoon bij 5 deelnemers, exclusief reistijd en -kosten trainer.
Accreditatie
De training is geaccrediteerd voor de beroepsregistratie bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).
U ontvangt 18 punten.
Meer weten en aanmelden?
KEItrainingsbureau@rubicon-jeugdzorg.nl of 0475-588400. Kijk voor meer informatie over KEItrainingsbureau en het volledige trainingsaanbod voor professionals op www.rubicon-jeugdzorg.nl
bij KEI-trainingsbureau.
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