BEREIKBAARHEID

Auto
Mogelijkheid tot (kort) parkeren
Openbaar vervoer
Op wandelafstand (1,1 km - 15 min)
van het NMBS-station van Sint-Niklaas
Op wandelafstand (450 m - 6 min)
van de bushalte ‘Grote Markt’
Adres
Centrum kLIM
Walburgstraat 12
9100 Sint-Niklaas

centrum KLIM
Werken met
tekeningen

OMSCHRIJVING
In tekeningen komt onbewust naar voor wat niet gezegd of gedacht
kan worden. Werken via tekeningen en tekeningen kunnen ‘lezen’
is een krachtige methodiek zowel bij kinderen, jongeren als
volwassenen.
Via deze praktische opleiding krijg je inzicht in hoe je met tekeningen
kunt werken, wat je eruit kunt afleiden, welke soorten tekeningen
je kunt laten maken en aandachtspunten leren herkennen. Je leert
hierbij rekening houden met de belevingswereld en de context van
de tekenaar. Je leert een kijk krijgen op de onbewuste leefwereld
van de tekenaar. Je leert oog krijgen voor details en de betekenis
ervan. Uit een tekening kun je waardevolle informatie halen over
hoe een kind/ volwassene zich voelt en waar het behoefte aan
heeft.

INFORMATIE
Docent:
Ada werkt reeds 20 jaar als hulpverlener en therapeut met
kinderen, jongeren en volwassenen. In 2013 richtte ze de
groepspraktijk De Leidraad op. In de groepspraktijk organiseren
we jaarlijks workshops rond sociale vaardigheden, zelfvertrouwen
en faalangst.
Naast individuele therapie geeft Ada vooral supervisie en vorming
aan hulpverleners en therapeuten.

De opleiding wordt gegeven vanuit een psychodynamisch en
psychoanalytisch referentiekader.

Inhoud:

Theoretisch kader:
ontstaan – historiek – 		
			tekenontwikkeling
Practicum: 		
observeren, bespreken en
			bevragen van tekeningen.
Soorten tekeningen:

Spontane tekeningen

		
Huis-, boom- en menstekening
			+ variaties

Data:		

Analyse van lijngebruik, kleuren, bladspiegel.

		
		
		
		

4 Zaterdagen
◦ 12-10-2019					
◦ 09-11-2019
◦ 30-11-2019
◦ 21-12-2019

Tekeningen als communicatiemiddel en als psycho-educatie.

		

Van 9:30 tot 17:00

Prijs:

380 euro ( cursus inbegrepen)

		
		

Vroegboekkorting 340 euro (inschrijving
en betaling voor 12-09-2019)

			Regressieve kinetische
			gezinstekening + variaties
			Intuïtief tekenen

Tekenen als methodiek
De opleiding is voor iedereen die professioneel met kinderen of
volwassenen werkt van groot nut.
Een echte aanrader voor psychologen, psychotherapeuten,
pedagogen, psychiaters, creatief therapeuten of coaches die met
kinderen en/of volwassenen werken.

Locatie:

Deze opleiding vereist geen specifieke voorkennis, maar wel dat
u met kinderen of volwassenen werkt! Je dient immers enkele
opdrachten te kunnen oefenen en uitvoeren buiten de lesdagen.

Inschrijven:

Centrum kLIM
		Walburgstraat 12
		9100 Sint-Niklaas
ada@deleidraad.be
		info@centrumklim.be

