Omgaan met moeilijk gedrag op basis
van inzichten uit de traumapedagogie
Kijken naar de uitdrukking van trauma bij kinderen en jongeren en hoe
we daar pedagogisch mee kunnen omgaan.
Datum:
Uur:
Plaats:

zaterdag 27 januari 2018
9.30u - 17.30u
MSV De Es, Diksmuidelaan 227, 2600 Berchem, België
(op wandelafstand van het station Antwerpen-Berchem)
Prijs:
€60
Inschrijven: https://goo.gl/forms/IqbG0f7GSGwjKo6t1
Leerkrachten delen onderling hun zorg over het gedrag van kinderen; zowel
kleuters, lagere schoolkinderen als jongeren uit de bovenbouw.
Ze krijgen op school geregeld te maken met kinderen die zich onhandig uitdrukken,
kinderen die onvermogend zijn in verbindende communicatie, kinderen die wel
willen maar niet kunnen…
Daarnaast worden ze vaak geconfronteerd met de eigen onmacht om adequaat te
reageren op dit ‘moeilijk gedrag’. Ze lopen aan tegen de wanhoop van het kind, van
de ouders en van zichzelf.
Door juist te observeren en gedrag als een signaal te begrijpen, kunnen
leerkrachten de nodige ruimte creëren om samen een ontwikkelingsproces aan te
gaan.
Hoe dit in zijn werk gaat, wordt helder en inzichtelijk uiteengezet door Benrd Ruf.
Vanuit zijn brede ervaring met heilpedagogie en traumapedagogie zal hij
gedragsproblemen zowel theoretisch als vanuit de klaspraktijk benaderen. Hij
bouwt daarmee verder op de inzichten uit de traumapedagogie, gebaseerd op de
antroposofische menskunde, die op de studiedag van 14 januari 2017 aan bod
kwamen.
Naast de lezing zullen er ook workshops plaats vinden om helende werkvormen in
de praktijk te kunnen beleven.

Bernd Ruf is heilpedagoog en schoolleider van een steinerschool voor
buitengewoon onderwijs in Karlsruhe (D).
Hij werkt in oorlogs- en rampgebieden over de hele wereld om ondersteuning te
bieden bij traumapreventie en -behandeling.
De studiedag wordt in het Duits gehouden, met vertaling naar het Nederlands.
Programma:
09.30u:
ontvangst met koffie & thee
10.00u:
deel 1
11.30u:
pauze
11.45u:
deel 2
13.00u:
lunch (mee te brengen, soep met brood wordt te koop aangeboden)
14.15u:
deel 3
15.45u:
pauze
16.00u:
deel 4
17.30u:
einde

