( Wegwijs)

Cursus: ‘Wegwijs in het speciaal onderwijs en de kinderrevalidatie’
Voor wie?
De oriëntatie-cursus is bedoeld voor (nieuwe) medewerkers (zoals bijvoorbeeld klassenassistenten, onderwijs-assistenten, pedagogisch medewerkers, of maatschappelijk
werkers in revalidatiecentra) voor wie het goed is dat ze kennis hebben van de
verschillende diagnosebeelden, ontwikkelingsstoornissen en de gevolgen daarvan voor
leren en gedrag. Daarnaast komen de diverse disciplines op school en in de revalidatie
aan bod en bijvoorbeeld classificatiesystemen. Het niveau van de cursus is MBO(+).
Blended learning: zelfstudie module én contactdag
‘Wegwijs in het speciaal onderwijs en kinderrevalidatie’ bestaat uit twee delen:
1.

2.

Een zelfstudiemodule (e-learning). Dit deel bestaat uit vier hoofdstukken:
het landschap van speciaal onderwijs en kinderrevalidatie, de wijze van samenwerking en de rol van ouders hierbij, de gevolgen van een beperking voor leren en
gedrag bij een kind en de kansen van ICT bij de begeleiding van deze kinderen.
Dit deel wordt afgesloten met een kennistoets.
Een verplichte contactdag. Hier wordt casuïstiek behandeld en zullen opdrachten uit
de e-learning besproken worden.

De totale studiebelasting is ongeveer 28 uur, waarvan 8 uur centraal tijdens de
contactdag.

Oud-cursisten over de cursus:
“De cursus was heel leerzaam
en waardevol”
“Het geeft meer verdieping in
de onderwerpen. Op je werk
komt dat er vaak niet van”
“Aan nieuwe collega’s in het
werkveld zou ik de cursus zeker
aanraden, het geeft je echt
wegwijs in het vak!”
“Heel nuttig om meer kennis te
krijgen van de kinderrevalidatie
en met mensen van andere
scholen en disciplines te
kunnen sparren”
“De cursus geeft extra verdieping binnen het speciaal
onderwijs”

Kosten cursus en Account Revalidatie Kennisnet
De kosten voor deze cursus zijn € 245,- incl. BTW (inclusief kosten contactdag). Cursisten dienen een account te hebben
op Revalidatie Kennisnet aangezien we binnen deze omgeving de cursus aanbieden. Een account is aan te vragen via
info@netwerklook.nl
Aanmelden
Aanmelden voor deze cursus via
het webformulier op:
www.netwerklook.nl/scholing
Deze cursus is een product van LOOK
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Marike Willems-op het Veld (LOOK), tel: 030-245 90 90 of mailen naar
info@netwerklook.nl
Deze cursus is tot stand gekomen met medewerking van:

