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9 MODULES

9 DAGEN

3 REFLECTIEDAGEN

Informatie voor ouders en professionals

Daarnaast leer je:

1. om mindfull te kijken naar de 

praktijk van alledag en hier op 

deze manier mee om te gaan. 

2. je intuïtieve benadering en 

aanpak aan te vullen met 

methodiek. 

3. je (meer) bewust te worden 

van je rol en van wat jij kunt 

bijdragen om de persoon met 

EMB zo optimaal mogelijk te 

ondersteunen. 

4. hoe je een schakel kunt zijn 

tussen degene die jij ondersteunt 

en de mensen om hem of haar 

heen. Denk aan : ouders, familie, 

verwanten, collega’s en (para)

medisch specialisten en andere 

professionals. 

5. verbale en non-verbale 

communicatie  van ‘jouw’ persoon 

met EMB zo te interpreteren dat 

het gedrag  ‘verstaanbaar’ is of 

kan worden. 

6. om te gaan met (voor jou) moeilijk 

verstaanbaar gedrag en dit om 

te buigen op basis van kennis  

hierover en de relatie die je hebt 

met de persoon.  

7. elk contactmoment te zien en te 

benutten als een waardevol (leer)

moment, lettend op lichamelijk- 

en psychisch welbevinden en 

zelfbeschikking.  

8. ‘jouw’ persoon met EMB te 

stimuleren in het maken van 

eigen keuzes op het gebied 

van verzorging, voeding en 

activiteiten.  

Wat biedt deze scholing  jou als 
professional of ouder?
Professionals in zorg en onderwijs, 

werkzaam met personen met EMB, 

doen dit werk doorgaans vanuit een 

grote betrokkenheid. De diversiteit 

van de doelgroep vereist een 

diversiteit in kennis en handelen. Dit 

betekent kennis verwerven en die 

op een open en creatieve manier 

vertalen in je werk.  Het vraagt 

om focus op  het welbevinden en 

de zelfbepaling van de persoon 

met EMB. Samenwerking staat 

centraal;  met de persoon zelf, zijn 

of haar familie of verwanten en je 

collega’s.  In deze opleiding bieden we 

kennis aan, die tijdens de lesdagen 

op een praktische manier wordt 

gedeeld. Huiswerkopdrachten zijn 

praktijkgericht waarbij je één persoon 

met EMB volgt in je eigen (werk)

situatie, aan de hand van je eigen 

leerdoelen. Deze ervaringen deel je 

met je collega’s en medestudenten. 

Zo verwerf je nieuwe inzichten en leer 

je constructieve feedback te geven en 

te ontvangen.   

Leerdoelen voor de student  
Je verwerft: 
• theoretische basiskennis 

over EMB en leert hier op een  

praktische manier op in te spelen. 

• (meer) inzicht in je eigen 

handelen; hoe kan het anders, 

hoe kan het beter, waarom werkt 

dit wel bij Gijs en niet bij Wim. 
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