GGZ Rivierduinen
Kristal

Hoe omgaan met psychiatrische problemen in de klas
Studie ochtend voor medewerkers van scholen
Op school komen leerkrachten allerlei vormen van
gedragsproblematiek tegen, waarbij het vermoeden
kan bestaan dat er sprake is van een psychiatrisch
probleem.
Doel van de scholing

Het opdoen van kennis en achtergrondinformatie over de duale problematiek
(psychiatrie in combinatie met een
verstandelijke beperking).

Het leren signaleren en herkennen van
psychiatrische problemen in de klas.

Handvatten bieden met betrekking tot de
aanpak in de klas.
Doelgroep
Leerkrachten, gedragswetenschappers, intern
begeleiders en zorgcoördinatoren werkzaam binnen
het (speciaal) onderwijs en onderwijsbegeleidingsdiensten.
Inhoud

Uitleg over de theorie die betrekking heeft op
het te behandelen thema.

Aandacht voor de verschillende (uitings)vormen
van de psychiatrische problemen.

Hoe herken je signalen in de klas?

Wat heeft het kind nodig?

Welke aanpak is passend in de klas?

Wat kunt u hierin doen?

Wat mag u van de hulpverlening van GGZ
Rivierduinen Kristal (Kristal) Kinderen & Jeugd
verwachten?
Data
De studie ochtend/middag kan op verzoek incompany gegeven worden. Het onderwerp kan in
overleg worden bepaald.

Meer informatie
Op dit moment geven we scholing over de volgende
onderwerpen:

Hechtingsproblematiek.

Angstproblematiek.

Leerproblemen en gedragsproblemen en
verstandelijke beperking.
Op verzoek is scholing over andere onderwerpen,
zoals ADHD en autisme ook mogelijk.
Meer informatie
Voor meer informatie over de scholing kunt u contact
opnemen met Gerdie Romme, manager algemene
zaken, telefoonnummer 071 890 83 10 of via email:
g.romme@rivierduinen.nl.
Over Kristal
Kristal behandelt kinderen, jongeren en volwassenen
met psychiatrische problemen en een verstandelijke
beperking. Vanwege het complexe karakter van deze
doelgroep heeft Kristal de reguliere GGZ diagnostiek
en behandelmethoden aangepast. Wij zoeken actief de
samenwerking binnen de Verstandelijke
Gehandicaptenzorg, de reguliere GGZ en de overige
instellingen in de keten. Kristal wil kennis verspreiden
en vergroten door onder andere het organiseren van
trainingen en consultaties. Een overzicht van het
aanbod vindt u op onze website. Kristal heeft
poliklinieken in Leiden en Gouda en een kliniek in
Nootdorp.
Bezoekadres: Sandifortdreef 19, 2333 ZZ Leiden
Postadres: Postbus 405, 2300 AK Leiden
Telefoon: 071 890 83 10
Fax: 071 890 81 80
E-mail: info.kristal@rivierduinen.nl
Website: www.rivierduinen.nl/kristal

Kosten
Bij in-company scholing volgt een offerte.
Vorm van deze training

Een dagdeel.
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