Praktijk voor Beeldende therapie
Gezondheidscentrum Oosterstraat
Oosterstraat 1F, 3742 SK te Baarn
035-5413028 / 06-47440399
www.beeldendepraktijk.nl
petra@beeldendepraktijk.nl

Nieuwsbrief juli 2017
Beste lezer,
Vlak voordat ik van vakantie ga genieten, stuur ik jullie graag deze nieuwsbrief met de plannen en
ontwikkelingen binnen de praktijk voor de komende periode.
* Inloop-info-avond Wijze Ouder cursus 11 september 2017
* Wijze Ouder cursus voor ouders van hoog sensitieve kinderen start september 2017
* Lezingen hoog sensitieve kinderen voor ouders, professionals uit het onderwijs en zorgverleners
* Week van de vaktherapie 2-8 oktober 2017
* pilot Ervaringsgerichte therapie loopt tot eind dit jaar

Eerst even kort: Wat is beeldende therapie?
Beeldende therapie is een vorm van therapie waarbij een kind, jongere of volwassene werkt met
beeldend materiaal en beeldende technieken.
Dit kan zijn; schilderen, tekenen, boetseren, werken met papier, was, krijt, steen, vilt, etc.
Het materiaal wordt ingezet om te helpen gevoel te uiten en een bepaald doel te bereiken en kan
helpen om te ‘verbeelden’ waar het nu eigenlijk om draait, waar het kind of de volwassene mee zit.
Het proces is meestal belangrijker dan het eindresultaat.
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Wijze Ouder cursus
Voor ouders van hoog sensitieve kinderen
Voelt je kind van alles en snapt je kind zichzelf niet?
Is je kind regelmatig overprikkeld?
Ben je op zoek naar tips en tools om je kind te helpen?
Wil je meer achtergrondinformatie over hoog sensitiviteit?
Wil je meer weten over de communicatie met je kind?
Maak je je zorgen?
In de Wijze Oudercursus leer je:
Wat hoog sensitiviteit is!
Je kind beter begrijpen!
Hoe je je kind kunt helpen te ontspannen!
Je kind op positieve wijze benaderen en begeleiden!
Praktische tips en tools waarmee je kind lekker in zijn/haar vel gaat zitten!
Na een succesvolle cursus in mei van dit jaar, start er een nieuwe cursus in september. Deze cursus is
speciaal voor ouders/verzorgers van hoog sensitieve kinderen, bestaat uit 5 bijeenkomsten en wordt
in kleine groepjes van ongeveer 8-10 ouders gevolgd. Elke avond bestaat uit een stuk theorie, maar je
gaat ook zelf ervaren en doen.
De cursus wordt gegeven in samenwerking met Daniëlle van den Berg van Haptonomie Baarn en gaat
door bij voldoende aanmeldingen.
Inloop-info-avond
Op maandagavond 11 september is er van 20.00-21.30 uur een inloop-info-avond met mini-lezing
voor belangstellenden voor deze cursus. We zullen dan een en ander vertellen over de opbouw van
de cursus en een oefening doen, zodat je een goed beeld krijgt van de cursus.
Eventuele vragen kunnen dan beantwoord worden.
Inschrijven op deze avond betekent korting op het cursustarief.
Info cursus:

Tijd
Data
Plaats
Tarief

maandagavond van 19.30 – 21.30 uur
25 september, 9 en 30 oktober, 13 en 27 november 2017
Gezondheidscentrum Oosterstraat, Oosterstraat 1F, 3742 SK in Baarn
€ 275,- (voor 1 ouder/verzorger)
€ 475,- (voor 2 ouders/verzorgers van 1 gezin)

Voor meer informatie: http://www.beeldendepraktijk.nl/hoog-sensiviteit/wijze-oudercursus/
Of neem contact op via petra@beeldendepraktijk.nl of 06-47440399
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Lezingen Hoog Sensitieve Kinderen & Hoogbegaafde kinderen
Voor ouders, leerkrachten en zorgverleners die meer willen weten over hoog sensitieve kinderen &
hoogbegaafde kinderen worden in het najaar 2017 een aantal lezingen georganiseerd.
Onderwerpen die in de lezing aan bod komen:
* Wat is hoog sensitiviteit?
* Hoe herken ik het in mijn gezin, in mijn klas, in mijn praktijk?
* Wat kan ik, als ouder, leerkracht of zorgverlener, deze kinderen bieden?
* Wanneer is er hulp van buitenaf gewenst?
* Wat als, naast hoog sensitiviteit, ook hoogbegaafdheid een rol speelt?
In verband met de verschillende invalshoeken en vragen worden er dit najaar 2 lezingen
georganiseerd. Voor ouders en voor professionals uit het onderwijs en de zorg.
Elke avond start om 19.30 uur en eindigt rond 22.00 uur. Inloop vanaf 19.15 uur.

Ouders
Onderwijs/zorgverleners
Kosten
Locatie
Aanmelden

Donderdag 5 oktober 2017
Donderdag 9 november 2017
€ 15,00 contant op de avond zelf
in Baarn, locatie wordt nog nader vastgesteld
petra@beeldendepraktijk.nl of
06-47440399

Deze lezingen worden georganiseerd in samenwerking met Daniëlle van den Berg van Haptonomie
Baarn en Marrigje de Bok van vanhnaarb.
Voor meer informatie: http://www.beeldendepraktijk.nl/hoog-sensiviteit/lezing-hsk/
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Week van de vaktherapie
Om vaktherapie op de kaart te zetten heeft de FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen) de week
van de vaktherapie in het leven geroepen. In de week van 2-8 oktober 2017 zullen er door het hele
land allerlei activiteiten georganiseerd worden om vaktherapie op de kaart te zetten!
We willen laten zien wat we doen en informatie geven over wat vaktherapie kan betekenen.
Uiteraard doet de Praktijk voor Beeldende therapie hier graag aan mee!
Hoe precies? Hou de website in de gaten en de volgende nieuwsbrief, dan blijf je op de hoogte!
De site www.weekvandevaktherapie.nl is afgelopen week gelanceerd, daar is ook te zien welke
activiteiten in het hele land door mijn collega’s worden georganiseerd.

De FVB heeft aansluitend op de week van de vaktherapie de website vernieuwd, ik heb mee mogen
denken over een aantal teksten op deze site. Zeker de moeite waard om eens een kijkje te nemen!
www.vaktherapie.nl

Pilot Ervaringsgerichte therapie
In maart 2017 is de pilot Ervaringsgerichte Therapie van start gegaan waarin de gemeentes
Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes en Woudenberg participeren. Met ervaringsgerichte
therapie wordt bedoeld: muziektherapie, dramatherapie, beeldende therapie, integratieve
kindertherapie, dans en bewegingstherapie, psychomotorische therapie, haptotherapie en
speltherapie.
De Praktijk voor Beeldende therapie participeert ook in deze pilot. Door middel van deze pilot wordt
onderzocht of ervaringsgerichte therapie in het zorgaanbod van de gemeenten opgenomen kan
worden. Er wordt onderzocht hoeveel kinderen hier gebruik van maken, waarom en of het helpt.
De gemeenten worden in dit onderzoek ondersteund door het Nederlands Jeugdinstituut en
Hogeschool Utrecht. De pilot loopt tot eind 2017 (mits er voldoende geld beschikbaar is). Voor
deelname is een beschikking van het sociaal (wijk) team nodig.
Geïnteresseerd? Neem een kijkje op onze website: www.therapeutencollectiefeemland.nl voor de
flyer van de pilot en voor meer informatie of vraag via het sociaal (wijk)team naar de mogelijkheden.
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