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Kijk op www.wervelkind.nl
voor meer informatie

Training

Traumasensitief
werken

Wervelkind verzorgt scholing op maat
met betrekking tot (begeleiden van)
kinderen en jongeren met psychische
en gedragsmatige problematieken.

training op maat
gericht op speciﬁeke
onderwijs- en zorgvragen

Wervelkind is onderdeel
van Stichting Alterius

Training
Traumasensitief
werken

Bij Wervelkind gaan we uit
van de kracht van de jongeren
waarmee we werken.

Ons aanbod

Onze werkwijze

Jouw vraag, jouw training

Tijdens deze cursus bespreken we wat
een trauma is en wat de herkenbare
symptomen zijn. Een belangrijk begrip
dat aan bod komt is ‘Window of
Tolerance’. Wat gebeurt er met een
jongere als hij zijn emoties niet meer
kan regulieren? Hoe kun je vanuit
jouw rol als co-regulator fungeren
om weer grip op de emoties van
de jongere te krijgen? We geven
antwoord op deze vragen en bieden je
daarnaast praktische handvatten om
traumasensitief te kunnen werken.

De trainingen die wij geven zijn
een mix van theorie, praktijk en
interactie. Door het behandelen van
veel praktijkvoorbeelden gaat de
theorie leven en is de vertaling naar
jouw eigen praktijk nog makkelijker te
maken. Tijdens onze trainingen is er
altijd ruimte voor inbreng van jouw
vragen of voorbeelden.

Tijdens een intakegesprek
inventariseren we jouw
scholingsvraag en -behoefte. Samen
bepalen we de precieze inhoud, duur
en vorm van de training. De training
kan op locatie aangeboden worden.
Intervisie en coaching op gebied van
traumasensitief werken behoren ook
tot de mogelijkheden.

Jouw resultaat

Het specialisme van Wervelkind ligt
op het gebied van het begrijpen van
gedrag van kinderen en jongeren en
hoe hiermee om te gaan.

Onze trainers
Susanne Frissen en Rachelle Prick
zijn onze trainers. Beiden hebben
jarenlange ervaring met verscheidene
doelgroepen binnen het speciaal
onderwijs. Zij zijn in staat om in te
spelen op actuele vraagstukken,
omdat ze zelf nog dagelijks werken
in de onderwijszorgpraktijk met
kinderen en jongeren met psychische
en gedragsmatige problematieken.
Vanuit hun ervaringen worden er direct
toepasbare handvatten geboden.

Je hebt kennis over het onderwerp
trauma en bent in staat om gedrag te
signaleren dat kan duiden op een trauma. Je kunt vanuit jouw rol zorgen voor
een traumasensitieve aanpak, zodat je
stress kunt verminderen bij de desbetreffende jongere.

Waar we ook
training in geven
→ AD(H)D
→ ODD/CD
→ Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
→ Angst
→ Depressie
→ Hechting
→ Ontwikkelingsperspectief
→ Het voeren van gesprekken

Accreditatie
De meeste van onze trainingen zijn
SKJ-geregistreerd. Wil je weten of dat
voor deze training geldt en hoeveel
punten er dan worden toegekend?
Neem dan contact met ons op!

Wij staan open voor elke scholingsvraag. Stuur een mailtje naar
wervelkind@stichtingalterius.nl of bel 045 - 571 18 69 voor meer informatie.

