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Kijk op www.wervelkind.nl
voor meer informatie

Wervelkind
voor ambitieuze
professionals in
onderwijs en jeugdzorg

training op maat
gericht op speciﬁeke
onderwijs- en zorgvragen

Wervelkind:
jouw scholingspartner
Wervelkind biedt scholing aan professionals in het onderwijs en de
jeugdzorg, maar bijvoorbeeld ook aan vrijwilligers in sportverenigingen.
Het specialisme van Wervelkind ligt op het gebied van het begrijpen van
gedrag van kinderen en jongeren en hoe hiermee om te gaan.
De trainers van Wervelkind werken niet alleen als trainer, zij zijn in dienst
van Stichting Alterius als leerkracht, leerlingbegeleider of begeleider
passend onderwijs (BPO). Dat betekent dat zij ervaren zijn in het werken
met kinderen en jeugdigen met ernstige opvoedkundige problemen,
gedragsproblemen of psychiatrische problematiek. Het is juist die diversiteit
aan doelgroepen en problematieken waardoor de trainers ieder op hun
eigen vakgebied expert zijn.
Wervelkind zorgt voor volledig afgestemde maattrajecten. Omdat thema’s
altijd in ontwikkeling zijn, gaan we specifiek in op de scholingsvraag en de
scholingsbehoefte. De werkvorm zal worden aangepast aan de inhoud.
We houden hierbij vanzelfsprekend rekening met de wensen van de
doelgroep, groepsgrootte, trainingsduur, opleidingsniveau en ervaring.
Er volgt altijd een op maat gemaakt advies in de uitwerking en uitvoering
van de trainings- c.q. scholingsvraag en/of coachingstraject.
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www.wervelkind.nl
voor meer informatie

“ Jezelf ontwikkelen is
een goede investering”

Trainen op
jouw manier
Bij Wervelkind vinden we het belangrijk dat een training aansluit bij
jouw vraag. Dat betekent niet alleen qua inhoud, maar ook qua vorm.
Zo kan een training gegeven worden als workshop, maar ook klassikale
bijeenkomsten behoren tot de mogelijkheden. Past het beter om een
aantal intervisiebijeenkomsten te organiseren? Dan kiezen we samen
voor die optie. Kortom, we denken hierin graag met je mee wat voor
jou (en je collega’s) de grootste meerwaarde heeft.
Hieronder vind je voorbeelden van trainingen die we eerder
verzorgden. Het geeft een idee van de mogelijkheden. Het is echter
jouw scholingsvraag die centraal staat. Aarzel dan ook niet en neem
contact met ons op. Zo kunnen we samen kijken hoe wij kunnen
voorzien in jouw scholingsbehoefte.

→ Gedrag
→ ADHD
→ Autisme Spectrum Stoornissen (ASS)
→ Hechtingsproblematiek
→ Emotionele problematiek
(borderline/depressie/dysthyme stoornis)
→ Communicatie
(met collega’s/ouders/cliënten/leerlingen)
→ Intervisie

Onderdeel van
Stichting Alterius
Bron van expertise
Wervelkind maakt deel uit van Stichting Alterius. De scholen van
Alterius verzorgen onderwijs aan kinderen en jeugdigen met
ernstige opvoedkundige en/of gedragsproblemen en psychiatrische
problematiek. Dit onderwijs vindt plaats op diverse locaties in ZuidLimburg en in samenwerking met een aantal zorginstellingen zoals
Mondriaan, Care4Kidz, Koraal, Via Jeugd.
Deze diversiteit aan doelgroepen en problematieken maakt dat de
medewerkers van de stichting experts zijn, ieder op hun eigen gebied.
Deze expertise is de bron van Wervelkind.

In ontwikkeling blijven
De onderwijs- en (jeugd)zorgwereld verandert voortdurend. Dat geldt
niet alleen op het gebied van wet- en regelgeving. Ook aanpak en
methodes zijn aan verandering onderhevig. Steeds opnieuw krijgen
we te maken met nieuwe inzichten, technieken, onderzoeksresultaten
en trends.
Deze vernieuwingen volgen wij als Wervelkind op de voet. Want net
als jullie willen wij ons ook blijven ontwikkelen!

Wij staan open voor elke scholingsvraag. Stuur
een mailtje naar wervelkind@stichtingalterius.nl
of bel 045 - 571 18 69 voor meer informatie.

Nieuwsgierig naar
wat ons aanbod jou
kan opleveren?
Wervelkind staat voor samen.
Dat betekent dat we samen met jou kijken hoe wij je
kunnen ondersteunen bij je (scholings)vraag.Als (ervarings)
deskundigen op het gebied van speciale scholing en de
problematieken van jongeren die deze vorm van onderwijs
volgen, benaderen we je (scholings)vraag vanuit onze expertise.
We bepalen samen met jou in welke vorm we die ondersteuning geven.
Hierbij kun je denken aan intervisie, workshop, training etc.
Ook is het mogelijk om een aantal uur expertise en advies in te kopen
en deze vervolgens op het moment dat jij het nodig hebt in te zetten.
Kortom, we kijken naar de vorm die voor jou én je organisatie past.

Bel voor meer informatie 045 - 571 18 69 of stuur een
mailtje naar wervelkind@stichtingalterius.nl
We kijken uit naar onze eerste ontmoeting!
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