Opleiding “Spiegelen”
Voorjaar 2021
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1. Wat mag je van deze opleiding verwachten?
Deze opleiding leert je om op een professionele ontwikkelingsgerichte manier gesprekken
Door te spiegelen neem je je eigen verantwoordelijkheid op om je leven een andere wending te
geven. Hoe zou het zijn als iedere volwassene rondom kinderen zich bewust wordt van wat
kinderen over onszelf laten zien? Kinderen, maar ook al je naasten, zijn bij uitstek in staat om
je een spiegel voor te houden die je emotioneel flink kan raken.
Wat jou raakt in het gedrag van anderen kan een waardevolle boodschap voor je bevatten. Een
boodschap die, eenmaal begrepen en geaccepteerd, kan leiden tot meer zelfinzicht en een
betere relatie met jezelf en anderen. Dit gedrag noemen we spiegelgedrag.
Deze opleiding draagt zeker bij aan je persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast leer
je spiegeltechnieken via echt luisteren, ontdekken van het thema, het teruggeven op
verschillende niveau’s (platte vertaling, delen-vertaling, perspectief vertaling). Tijdens de
opleiding krijg je verdieping in oudergesprekken en in verbindende communicatie. De
methodiek van metaforen en ondersteuning naar ouders en leerkrachten toe die moeite hebben
met bepaald gedrag van kinderen en jongeren wordt meegegeven.

2. Doelstelling en doelgroep
Deze training staat open voor iedereen die met kinderen of volwassenen werkt.

3. Programma
Dag 1:
Engagement en vertrouwen bij werken in duo
Wat is spiegelen?
Het innerlijk kind
Kindconclusies
Formuleren van wensen en verlangens
Werkvormen en oefeningen

•
•
•
•
•
•

Dag 2:
Soorten vertalingen
Kracht van taal en metaforen
Rollen, de bus
Werkvormen en oefeningen

•
•
•
•

Dag 3:
Kracht van denken
Emoties en het spiegelhuis
Systemisch kijken
Werkvormen en oefeningen

•
•
•
•
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4. Uurregeling en data
De training vindt plaats in Koningsteen,
Oxdonckstraat 168, B-1880 Kapelle-op-den-Bos, België. www.koningsteen.be
Onthaal telkens vanaf 9u00, start om 9u30 stipt. Einde tegen 17u30.
Donderdag 21 januari 2021
Donderdag 11 februari 2021
Donderdag 25 februari 2021

5. Prijs en inschrijving
De opleiding is niet-residentieel. Overnachtingen zijn mogelijk, maar facultatief en voor eigen
rekening. Reserveer tijdig je kamer in Koningsteen op 015/71.00.52 (elke werkdag tussen
9.00u. en 13.00u).
De prijs voor de opleiding bedraagt € 685 exclusief BTW.
De training komt in aanmerking voor tussenkomst door KMO-portefeuille.
Ons erkenningsnummer is DV.O106178 op naam van “het Ontwikkelingsinstituut”.
Je inschrijving is pas definitief na betaling. Je plaats kan ingenomen worden door een andere
deelnemer indien de betaling niet gebeurd is binnen de termijn aangegeven op de factuur.
Vroegtijdig inschrijven is aangewezen indien je zeker wil zijn van je plaats in de groep.
Je kunt je plaats reserveren door:
ON-LINE in te schrijven: www.hetontwikkelingsinstituut.be
Gegevens per e-mail door te geven: info@hetontwikkelingsinstituut.be

6. Kennismaken
Twijfel je nog of de opleiding iets voor jou is of heb je nog vragen, stuur een mail naar
info@hetontwikkelingsinstituut.be

7. Begeleiding
Deze opleiding is onder leiding van Ann Daenekindt
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