Betreft: uitnodiging voor de studiedag op 14 maart 2019 in Centrum Ganspoel te
Huldenberg

Centrum Ganspoel organiseert een studiedag rond
Specifieke begeleidingsaspecten bij wonen en dagbesteding van
volwassenen met visueel - meervoudige beperkingen (met uitzondering van
doof&blindheid)

Deze studiedag handelt over de ondersteuning van volwassenen met een visuele handicap in
combinatie met een ernstige of diep verstandelijke beperking en eventueel motorische
beperkingen.
We willen u meer inzicht geven in de bijzondere manier waarop mensen met visueel
meervoudige beperkingen de wereld rondom ervaren.
Daarna staan we stil bij hoe we die wereld voor hen meer toegankelijk kunnen maken:
wat zijn bijzondere aandachtspunten in de manier van omgaan door begeleiders en hoe
passen begeleiders de omgeving aan zodat deze overzichtelijker wordt voor personen met
visueel-meervoudige beperkingen.
Concreet programma
9u30

- Onthaal met koffie

Voormiddag

- Wat betekent het om blind of ernstig slechtziend te zijn voor
iemand met een mentale beperking
- Ervaringssessies
- Bespreking van specifieke aandachtspunten bij de
ondersteuning van volwassenen met visueel meervoudige
beperkingen

12u30 – 13u15

middagpauze

Namiddag

Toelichting uit de praktijk :
 Activiteitenaanbod
 ADL
 Ondersteunde communicatie
 Basale stimulatie

15u45-16u00

Nabespreking en afsluiting

Inschrijven
De deelnameprijs bedraagt 100 EURO per deelnemer (koffie, broodjeslunch en
documentatiemap inbegrepen). U kan het inschrijvingsgeld storten op het rekeningnummer
van Centrum Ganspoel 001-3769620-82 met vermelding van:
14/03/19– NAAM DEELNEMER(S): ……………………….. .
Wie lid is van tRede betaalt slechts 75 euro.
Inschrijven kan alleen door te klikken op de link hieronder :
https://goo.gl/forms/q52j5sCHVzKQu6oz1

Vanaf het moment dat het inschrijvingsgeld gestort is en het formulier ingevuld, worden de
inschrijvingen definitief.
Inschrijven kan uiterlijk tot 05 maart 2019
Bij minder dan 12 deelnemers gaat de cursus niet door en het maximum is 40.
U kan de routebeschrijving bekijken op onze website : www.Ganspoel.be
Met vriendelijke groeten,
Claudine Martens
Orthopedagoge

Een initiatief van

Expertisecentrum
Wenst u meer informatie ?
 Kathleen Vandermaelen : 02/686.00.40 – E-mail: kathleen.vandermaelen@ganspoel.be

