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Trefwoorden
communicatie, motivatie, slecht nieuws, ouders en kinderen

Situering
Communicatie met ouders van jonge kinderen (kind en gezin) en met kinderen en
ouders (centrum leerlingen begeleiding). De cursus omvat theoretische aspecten maar
vooral veel praktische oefeningen

Inhoud
•
•
•
•
•

communicatietheorie en de belangrijkste communicatieve technieken;
slecht nieuws mededelingen aan ouders i.v.m. hun kind;
motivatietechnieken: theorie en praktische oefeningen;
praten met jongeren met probleemgedrag;
oefeningen op eigen casussen.
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Kan de belangrijkste communicatieve principes in de gezondheidszorg verklaren
Kan de communicatieve technieken in een gesprek toepassen zowel met kinderen,
adolescenten en ouders
Kan slecht nieuws mee te delen aan ouders en kinderen;

Kan motivationele technieken toepassen bij ouders en kinderen;
Kan de communicatieve technieken in een gesprek toepassen in multidisciplinaire
setting.

Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
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Didactische werkvormen
Hoorcollege, practicum
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Leeractiviteiten bestaan uit werk colleges:
• deelnemen aan interactieve werkcolleges waarin de theorie wordt besproken met
voorbeelden (interactieve colleges met casuïstiek);
• de inbreng van eigen praktijkervaring in de groepsdiscussies (intervisie en
groepsdiscussie);
• het inoefenen van vaardigheden (vaardigheidssessies).

Leermateriaal
Uitgeprinte powerpoint presentaties zijn beschikbaar, ook elektronisch beschikbaar
gesteld via de website van de opleiding.

Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
op afspraak

Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Mondeling examen, vaardigheidstest
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Mondeling examen, vaardigheidstest
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Casus bespreking met vaardigheidsoefening (rollenspel).
Mondelinge bevraging van theoretische achtergrond.

Eindscoreberekening
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