Geef me de 5
Verdiepingscursus
⬧ Vier woensdagen van 9.30 tot 16.30 uur
⬧ Locatie CJG Barneveld, Bouwheerstraat 52

Inleiding
Je hebt de ‘Geef me de 5 Basiscursus’ gevolgd. Je weet wat de oorzaak is van gedrag dat jouw kind
met autisme laat zien en kent de basisvaardigheden voor positief contact en het voorkomen van
ongewenst gedrag. Nu wil je meer! Dan is deze cursus iets voor jou.
In de ‘Geef me de 5 Verdiepingscursus’ gaan we dieper in op de ‘Geef me de 5-methodiek’ en auticommunicatie en leer je hoe je nog meer structuur en duidelijkheid kunt bieden.
Strijd en conflicten worden verleden tijd. Rust, nieuwe vaardigheden aanleren en meer grip op de
wereld komen daarvoor in de plaats. Met deze cursus vorm jij de brug naar ontwikkeling van
persoonsafhankelijk naar structuurafhankelijk naar zelfstandig.
Door de mix van theorie, video’s en oefeningen ga je na elke cursusdag naar huis met praktische tips
die je direct kunt toepassen. Thuis én op andere plaatsen.
Tijdens deze cursus is er veel ruimte voor interactie en persoonlijke vragen. Na iedere cursusdag krijg
je de opdracht om thuis of op je werkplek bepaalde situaties te filmen. De tweede, derde en vierde
dag beginnen we met deze video’s en praktijkvoorbeelden. Zo leer je van elkaar, krijg je tips op maat
en wordt de theorie gekoppeld aan jouw eigen praktijk. Je merkt gelijk verschil.

Praktische informatie
Datum:
Tijd:
Locatie:
Toegang:

Aanmelding:
Informatie:

9 oktober, 30 oktober, 13 november en 27 november 2019
09.30-16.30 uur
CJG Barneveld, Bouwheerstraat 52, 3772 AL Barneveld
Alleen voor cursisten woonachtig in de gemeente Barneveld en die in het bezit
zijn van het Basiscertificaat van Geef me de 5.
Het CJG Barneveld betaalt het grootste deel van de cursus; daardoor kan de eigen
bijdrage zo laag mogelijk worden gehouden: € 30,- per persoon. Aan het einde van
de cursus ontvangt u een certificaat.
Via www.cjgbarneveld.nl o.v.v. naam, aantal personen en naam van de cursus
(Geef me de Vijf Verdiepingscursus)
Via www.cjgbarneveld.nl of bel: 0342-414816

Wat is het CJG Barneveld?
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Barneveld is hét centrum voor iedereen met vragen over
opgroeien, opvoeden en gezinsondersteuning. Het CJG Barneveld is vrij toegankelijk; dat betekent
dat iedereen, zonder verwijzing van gemeente of huisarts, bij het CJG terecht kan voor deskundig
advies.
⬧ Bouwheerstraat 52, 3772 AL Barneveld, 0342-414816
⬧ www.cjgbarneveld.nl
⬧ Twitter: @CJGBarneveld en Facebook: www.facebook.com/cjg0342
⬧ Inloop Barneveld: ma, di, do en vr van 09.00 tot 12.00 uur (CJG Barneveld, Bouwheerstraat 52)
⬧ Inloop Voorthuizen: wo van 8.30 tot 9.30 uur (Perron 16, Smidsplein)
⬧ Inloop Kootwijkerbroek: wo van 9.30 tot 11.30 uur (Zorgkruispunt, Schoonbeekhof 3)

