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22 JUNI PADEN TRAININGSDAG
Op 22 juni is de online PADEN-trainingsdag voor jeugdzorgprofessionals. Op
deze dag leer je meer over de onderliggende problemen van autisme en
ad(h)d: prikkelverwerking, dyspraxie en executieve functies. Je krijgt informatie,
een observatielijst en handvatten voor een diepgaande en samenhangende
begeleiding van neurospeciale kinderen.
De training is geaccrediteerd voor 9 SKJ punten. Er is een voorbundel en een
opdracht achteraf. De prijs van de online-training is aangepast. Je betaalt nog
slechts 215,-. Daarbij is inbegrepen het boek ‘Neurospeciale kinderen begrijpen
en begeleiden’
Schrijf je in.

BOEK: NEUROSPECIALE KINDEREN BEGRIJPEN EN
BEGELEIDEN
Begin mei is het boek uitgekomen dat
gebaseerd is op de inzichten van het
PADEN-model. Het boek geeft je meer
inzicht in prikkelverwerking, je eigen
attitude, dyspraxie en executieve
functies en biedt oplossingen om
neurospeciale kinderen te begeleiden
in zorg, onderwijs en opvoeding.
Voor mensen die de PADEN training
reeds hebben gevolgd is het met
korting (je betaalt slechts 25,-) te
koop via Horison.
Reacties op het boek:
“Ik heb me begrepen, gezien en
gehoord gevoeld.”
(Janneke Geijsberts, vrouw met
autisme)
“De verschillende bouwstenen beschrijven de diversiteit en ‘vloeibaarheid’ van
het voelen, denken en doen met tips die bruikbaar zijn in het dagelijks leven”
(Angelique Kesters, ergotherapeut).

CURSUSSEN CONTACTGERICHT SPELEN EN LEREN
Als de PADEN trainingsdag je heeft
aangesproken en je wilt meer

handvatten om vanuit deze optiek te
begeleiden, neem dan deel aan onze
CSL-cursussen. Daar leer je meer over
onze aanpak op maat voor deze
kinderen.
CSL-Deel 2 is de cursus waar je na de
PADEN – training kunt insteken. Deze
cursus is online en bestaat uit drie
bijeenkomsten van elk drie uur, Eén bijeenkomst per week.
Ook live cursussen zijn binnenkort weer mogelijk. Let op de agenda op
www.horison.nl
Stichting Horison
Je ontvangt deze e-mail omdat je
toestemming hebt gegeven om in ons
adressenbestand te staan.
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