
  

  

 

Vormingen  Professionelen 

  

Dit voorjaar organiseren we vanuit Gezin en Handicap ook een aantal 

vormingen, die zich specifiek richten naar professionelen uit de sector, die 

aan de slag gaan met personen met een handicap.  

Graag nodigen we u hier op uit. 

  

 

 

  

Cursus 'Bij de pinken'  -  Gent 

  

Deze praktijkgerichte cursus richt zicht tot alle eerstelijnswerkers in de sociale 

sector (OCMW’s, CAW’s, sociale diensten in ziekenhuizen en bij vergunde 

zorgaanbieders, …). Om mensen met een handicap goed te informeren en op weg 

te helpen moet je zelf je weg vinden in een complexe materie. We bekijken met 

deskundigen uit het werkveld een aantal belangrijke thema’s en maken tijd voor je 

vragen en ervaringsuitwisseling. 

 

Infosessie:  Algemeen Kader en tegemoetkomingen 

donderdag 19 januari om 13u30  

Inkomensvervangende tegemoetkoming, integratietegemoetkoming,... en andere 

maatregelen. Wie heeft er recht op en hoe vraag je ze aan? 

 

https://gezinenhandicap.us11.list-manage.com/track/click?u=3908960dc5cc4d9262c44843c&id=21adf37ef4&e=148cd84bd4
https://gezinenhandicap.us11.list-manage.com/track/click?u=3908960dc5cc4d9262c44843c&id=373d3a842e&e=148cd84bd4
https://gezinenhandicap.us11.list-manage.com/track/click?u=3908960dc5cc4d9262c44843c&id=6af201490c&e=148cd84bd4


 

Infosessie: Vlaamse Sociale Bescherming - groeipakket 

(kinderbijslag) 

donderdag 16 februari om 13u30  

Wie kan een beroep doen op een van de drie budgetten onder de Vlaamse 

Sociale Bescherming? Hoe ziet het met de toeslag voor kinderen met een 

beperking in het kader van het groeipakket? 

Infosessie: Inschrijving VAPH en terugbetaling hulpmiddelen 

donderdag 23 maart om 13u30 

Wie en waarvoor kan je bij het VAPH terecht? Hoe verloopt de terugbetaling van 

hulpmiddelen? 

 

Infosessie Bewindvoering 

 donderdag 20 april om 13u30  

Wat houdt de nieuwe wet op de bewindvoering in? Wie komt in aanmerking en 

hoe vraag je het aan? 

 

Infosessie: Zorg en ondersteuning, PersoonsVolgende 

Financiering 

  donderdag 4 mei om 13u30 

Hoe is de zorg en ondersteuning voor personen met een handicap momenteel 

georganiseerd? (RTH, PVF,...) 

   

Praktisch: 

Deelnameprijs:€250 voor de hele reeks of €60/ sessie 

Locatie: Clemenspoort, Overwale 3, Gent (vlakbij station Gent St-Pieters) 

 

Inschrijven kan eenvoudig via ons website. Wil je inschrijven voor de hele reeks? 

Klik dan hier. Inschrijven voor elke sessie afzonderlijk kan door te klikken op de 

titel. 

 

 

 

https://gezinenhandicap.us11.list-manage.com/track/click?u=3908960dc5cc4d9262c44843c&id=dc7c778df2&e=148cd84bd4
https://gezinenhandicap.us11.list-manage.com/track/click?u=3908960dc5cc4d9262c44843c&id=dc7c778df2&e=148cd84bd4
https://gezinenhandicap.us11.list-manage.com/track/click?u=3908960dc5cc4d9262c44843c&id=cd9802362c&e=148cd84bd4
https://gezinenhandicap.us11.list-manage.com/track/click?u=3908960dc5cc4d9262c44843c&id=881bcd8289&e=148cd84bd4
https://gezinenhandicap.us11.list-manage.com/track/click?u=3908960dc5cc4d9262c44843c&id=c192a1fe90&e=148cd84bd4
https://gezinenhandicap.us11.list-manage.com/track/click?u=3908960dc5cc4d9262c44843c&id=c192a1fe90&e=148cd84bd4
https://gezinenhandicap.us11.list-manage.com/track/click?u=3908960dc5cc4d9262c44843c&id=17a36d1eb9&e=148cd84bd4
https://gezinenhandicap.us11.list-manage.com/track/click?u=3908960dc5cc4d9262c44843c&id=673199b63e&e=148cd84bd4


 

Webinar: Autisme en moeilijk gedrag 

donderdag 26 januari om 13u30 (met replay) 

  

Hoe ga je als begeleider om met moeilijk gedrag bij personen met autisme?  

Sommige kinderen of volwassenen met autisme vertonen 'moeilijk gedrag': 

woede-aanvallen, driftbuien, zichzelf of anderen slaan, dingen kapotmaken, 

zichzelf bijten, herhaaldelijk schreeuwen... 

Zo’n gedrag is meestal niet inherent aan het autisme maar eerder een gevolg 

ervan, bvb van de communicatiemoeilijkheden. Gedragsproblemen of moeilijk 

gedrag lijken vaak het resultaat van een ‘botsing’ tussen de autismekenmerken 

van het kind en een omgeving die niet aangepast is voor autisme. 

Onduidelijkheden en misverstanden in de communicatie kunnen de oorzaak zijn 

van gedragsproblemen, maar ook het feit dat het kind de omgeving zintuiglijk 

anders ervaart en hierdoor overprikkeld geraakt.  

 

Dit moeilijk gedrag stelt begeleiders voor grote uitdagingen: 

• Waarom vertonen kinderen of volwassenen met autisme moeilijk gedrag? 

Wat is 'moeilijk gedrag' of 'probleemgedrag?' 

• Wat zijn de oorzaken of redenen van 'moeilijk gedrag' bij personen met 

autisme? Hoe kom je te weten wat de functie van dit gedrag is voor  het 

kind of de volwassene met autisme? 

• Hoe ga je hier als begeleider best mee om? Hoe kan je moeilijk gedrag 

aanpakken, verminderen of zelfs voorkomen? 

Tijdens deze webinar ontdek je hoe je personen met autisme die moeilijk gedrag 

vertonen beter kan begrijpen en begeleiden. 

 

Je spreker: Marc Serruys, psycholoog en autismeconsulent in het 

Dienstverleningscentrum De Triangel ,mede-coördinator van de 

postgraduaatopleiding Autisme aan de Arteveldehogeschool en  auteur van het 

boek ‘Aan de rand in het midden (over probleemgedrag en autisme)’  

  

https://gezinenhandicap.us11.list-manage.com/track/click?u=3908960dc5cc4d9262c44843c&id=3590e4fb04&e=148cd84bd4


 

Praktisch: 

do 26/01/2023 - 13u30 - via Webinargeek 

Deelnameprijs: €60 

via Webinargeek: wie inschrijft krijgt een persoonlijke link om de webinar te 

volgen. Je hoeft niets te installeren. 

Uitgesteld kijken via replay mogelijk voor ingeschrevenen. 

 

Inschrijven kan eenvoudig via ons webinarchannel  

 

 

  

  

Webinar: Autisme en leren 

donderdag 27 april om 13u30 (met replay) 

  

Hoe verschilt het 'leren' van kinderen met autisme van dat van andere kinderen en 

hoe speel je hier best op in? 

 

Kinderen met autisme die iets leren, doen dit niet steeds op dezelfde manier als 

andere kinderen. Ze nemen de wereld op een andere manier waar (anders horen, 

zien, voelen, ruiken, … ). Deze andere waarneming en hun andere manier van 

denken heeft gevolgen op hun leren en leven in de klas. Voor een kind met 

autisme moet het leerproces aangepast zijn aan zijn niveau, zijn ritme en zijn 

behoeften. De leermethode moet expliciet en concreet zijn. 

• Hoe is het leren van kinderen met autisme anders dan dit van andere 

kinderen? 

• Waarom loopt het soms moeilijk in de klas of op school? 

• Hoe ondersteun je kinderen met autisme om optimaal tot 'leren' te komen? 

• Hoe kan je inspelen op hun andere manier van leren? Vraagt dit ook een 

andere manier van instructie of zaken aanbieden? 

• Hoe kan je het leerproces of de leermethode aanpassen aan het niveau, 

ritme en behoeften van een kind met autisme? Of kan je als leerkracht 

https://gezinenhandicap.us11.list-manage.com/track/click?u=3908960dc5cc4d9262c44843c&id=5e05dd4293&e=148cd84bd4
https://gezinenhandicap.us11.list-manage.com/track/click?u=3908960dc5cc4d9262c44843c&id=f9cc579ed9&e=148cd84bd4


 

ervoor zorgen dat je manier van communiceren aangepast is zodat het 

werkt voor ALLE kinderen, niet enkel voor deze met autisme? 

• Hoe maak je de klas of school autisme-vriendelijker? 

Tijdens deze webinar ontdek je aan de hand van concrete voorbeelden welke 

moeilijkheden kinderen met autisme in onze klassen ervaren. Concrete tips helpen 

je op weg om jouw klas of school autisme – vriendelijker te maken. 

Je spreker: Els Smekens, leerkracht, ondersteuner in het onderwijs met een 

masterdiploma autisme en veel ervaring. 

 

Praktisch: 

do 27/04/2023- 13u30 (met replay) 

Deelnameprijs: €60  

via Webinargeek: wie inschrijft krijgt een persoonlijke link om de webinar te 

volgen. Je hoeft niets te installeren. 

Uitgesteld kijken via replay mogelijk voor ingeschrevenen. 

 

Inschrijven kan eenvoudig via ons webinarchannel 

 

 

  

 

Ook ouders welkom op infomomenten voor 

professionelen 

  

Soms krijgen we van ouders de vraag of ze ook mogen deelnemen aan onze 

infomomenten die in de eerste plaats gericht zijn naar professionelen. Omdat het 

thema hen ook erg interesseert of ze erdoor geboeid zijn.  

Hoewel de insteek natuurlijk wat anders is dan bij onze infomomenten voor 

ouders, willen we ouders die lid zijn toch de kans bieden om hier ook aan deel te 

nemen aan een verminderde deelnameprijs. Aan de hand van hun lidnummer 

kunnen ze hier een kortingscode vinden om aan verminderde deelnameprijs deel 

te nemen aan enkele webinars voor professionelen. 

  

 

  

https://gezinenhandicap.us11.list-manage.com/track/click?u=3908960dc5cc4d9262c44843c&id=b6422f11f9&e=148cd84bd4
https://gezinenhandicap.us11.list-manage.com/track/click?u=3908960dc5cc4d9262c44843c&id=a108886f59&e=148cd84bd4
https://gezinenhandicap.us11.list-manage.com/track/click?u=3908960dc5cc4d9262c44843c&id=36a7f3f34d&e=148cd84bd4


 

 

 

Van harte welkom! 
 
Vergeet je niet in te schrijven. Sommige vormingen zijn snel volzet. 
Door te klikken op de titel  van de vorming kom je rechtstreeks op de 
inschrijvingspagina met alle verder info. 
 
Dat kan:  

• via de website of via ons webinarchannel 
• telefonisch: 03/216 29 90   

  

   

Beste professionals, 
 
Gelieve ons aanbod verder bekend te maken door de uitnodigingen van de 
vormingen door te geven aan andere geïnteresseerden (collega's, 
leerkrachten, therapeuten,  sociaal assistenten, directies, andere 
professionelen,..) of door de aankondiging ervan op te nemen op jullie site, 
facebook, nieuwsbrief, prikbord, tijdschrift of krantje,..  
 
Gezin en Handicap zit nu ook op Facebook: www.facebook.com/gezinenhandicap/ 
Kent u andere personen die op de hoogte wensen te blijven van ons aanbod en van 
wat er reilt en zeilt in de sector en onze nieuwsbrief willen ontvangen? Geef dan 
deze link door om zich hierop in te schrijven. 
Alvast bedankt! 
 
Het team van Gezin en Handicap 
 
tel. 03 216 29 90 
gezinenhandicap@kvg.be 
www.gezinenhandicap.be 
www.facebook.com/gezinenhandicap 
 
  
   

 

 

   

 

  

 

 

  

 

    

https://gezinenhandicap.us11.list-manage.com/track/click?u=3908960dc5cc4d9262c44843c&id=159b3e25b4&e=148cd84bd4
https://gezinenhandicap.us11.list-manage.com/track/click?u=3908960dc5cc4d9262c44843c&id=3ff5c0a545&e=148cd84bd4
https://gezinenhandicap.us11.list-manage.com/track/click?u=3908960dc5cc4d9262c44843c&id=342c32ec6d&e=148cd84bd4
https://gezinenhandicap.us11.list-manage.com/track/click?u=3908960dc5cc4d9262c44843c&id=5e964d72fd&e=148cd84bd4
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