Omgaan met rouw en verlies

Uitverkocht Cursus

In het kort
Voor leerlingen bestaat geen rouwverlof, ze moeten naar school en nemen het verlies met zich mee. Rouw heeft
invloed op de schoolprestaties, het gedrag en het zelfvertrouwen van leerlingen. Hoe begeleid je rouwende leerlingen
Helaas!
zonder de rol van therapeut aan te
nemen? Wat is de relatie tussen de ontwikkelingsleeftijd en rouw? En hoe ga je om
met je eigen emoties en ervaringen omtrent verlies?
Deze editie van Omgaan met rouw en verlies
is uitverkocht.
Leer rouwende leerlingen te steunen
en zorg
de school
een veilige
en betrouwbare plek is!
Vaak staat
dedat
volgende
editie
al gepland!

Rouwtherapeut Petra de Vreede en trainer, schrijver
mortuariummedewerker
Floortje Agema verzorgen samen de
Zoekennieuwe
editie
vier cursusdagen:
Dag 1: Wat is rouw en hoe rouwen leerlingen?Bekijk
- Verliescirkel
deze editie
Dag 2: Begeleiding bij rouw
Dag 3: Hechting als basis bij (traumatisch) verlies
Dag 4: Betekenis geven aan rouw en de rol van de omgeving

Voor wie
Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor:
Leerkrachten/Docenten
Intern begeleiders/Zorgcoördinatoren/Vertrouwenspersonen/Verzuimcoördinatoren
Mentoren
Schoolmaatschappelijk werkers

uit het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs die zich willen verdiepen in rouwbegeleiding bij
leerlingen.

Programma
De cursus 'Omgaan met rouw en verlies' bestaat uit 4 interactieve contactdagen van 10.00 tot 16.15 uur in Utrecht. Aan
het eind van de cursus ben je in staat te zien wat rouwende leerlingen nodig hebben en daarop vanuit jouw rol in te
spelen zodat ze zich op school veilig en ondersteund voelen. Trainer, schrijver, verliesbegeleider en
mortuariummedewerker Floortje Agema en rouwtherapeut Petra de Vreede verzorgen samen de vier dagen.

Datareeks: Donderdag 30 september, woensdag 6 oktokber, vrijdag 15 oktober en woensdag 10 november 2021
Onderstaand vind je het programma per dag met de leervragen in hoofdlijnen.

Dag 1
Wat is rouw en hoe rouwen leerlingen? - Verliescirkel
Wat is rouw en hoe rouwen kinderen en jongeren?
Waar en bij welke gebeurtenissen manifesteert rouw zich bij leerlingen?
Wat is de relatie tussen de ontwikkelingsleeftijd en rouw?
Complexe rouw - wanneer verwijs je de leerling door naar externe hulp?
Er wordt geoefend in het werken met de levenslijn

Dag 2
Begeleiding bij rouw
Hoe werken verschillende hulpbronnen?
Hoe kun je rouwende leerlingen het beste benaderen?
Welke verschillen in rouw zijn er tussen jongens en meisjes?
Er wordt geoefend met de splitsings- en overlevingsdelen van kinderen en jongeren

Dag 3
Hechting als basis bij (traumatisch) verlies
Welke rol speelt hechting bij rouw?
Welke overlevingsstrategieën zetten leerlingen in bij rouw? En hoe neem je dit waar in de klas?

Dag 4
Betekenis geven aan rouw en de rol van de omgeving
Hoe ga je om met je eigen emoties en ervaringen omtrent verlies?
Hoe ga je om met parenti catie?
Wat moet er in het schoolbeleid staan over omgaan met rouw en verlies?

Praktische Informatie

Datum
Inschrijving is gesloten.

Kosten
De kosten voor deze vierdaagse cursus bedragen € 1295,- . Genoemd bedrag is inclusief hand-outs, literatuur,
het boek 'Jong verlies. Rouwende kinderen serieus nemen' voor PO deelnemers en 'Een rugzak vol verdriet'
voor VO en MBO deelnemers, kof e/thee en lunch en exclusief BTW en onderstaande korting:
1 OP 5 GRATIS Schrijf je je gelijktijdig in met vijf personen uit één instelling en wordt de factuur naar één mailadres
gestuurd, dan betaten jullie slechts voor vier personen. De vijfde persoon komt dus gratis.

Adres
La Vie Meeting Center
St Jacobsstraat 61
3511 BP Utrecht

Locatie en parkeren

La Vie Meeting Center, Utrecht
La Vie ligt op een steenworp afstand van de beroemde Utrechtse grachten.
La Vie is prima bereikbaar met het openbaar vervoer. Kom je liever met de auto, dan kun je tegen betaling parkeren in
Qpark la Vie.

Openbaar vervoer
Je volgt vanuit Utrecht Centraal Station de bewegwijzeringborden "centrumzijde"

vervolgens vanuit winkelcentrum "Hoog Catharijne" volgt u de borden "Vredenburg".
Regardz La Vie Utrecht bevindt zich tegenover het Vredenburg (plein) en naast de Bijenkorf op de hoek
St.Jacobsstraat/Lange Viestraat.
Je kunt het meeting center bereiken via de ingang van het kantorencomplex "La Vie" aan de Jacobsstraat.
Beneden zie je in welke zaal je moet zijn en daar kun je dan direct naartoe.

Parkeren
Postcode ten behoeve van je navigatiesysteem : 3511 BS
Gasten van La Vie Meeting Center Utrecht kunnen gebruik maken van Parkeergarage La Vie, welke langs de
verschillende aanrijdroutes wordt bewegwijzerd.
Op parkeerniveau 14 heeft u rechtstreekse doorgang naar het meeting center.
Parkeergarage “La Vie” bevindt zich aan de St. Jacobstraat naast de Bijenkorf.
Download routebeschrijving

Certi caat
Je ontvangt na a oop een certi caat van deelname, dat je kunt downloaden via je Pro elpagina.

