PRAKTISCHE INFORMATIE

CURSUSAANBOD VKOH

!

!
!

ACTIVITEITEN!
!
Op onze website vindt u een actuele kalender van
onze opleidingen en activiteiten, samen met alle
praktische informatie over voorwaarden, kostprijs,
locatie en uren. !
VKOH is erkend opleidingsverstrekker van de
Vlaamse Overheid. Hierdoor kan u gebruik maken
van subsidies via het systeem van de KMOportefeuille of via opleidingscheques voor
werknemers. !
Naast ons opleidingsaanbod
organiseert VKOH jaarlijks een
ontmoetingsdag rond een
specifiek thema.

GESTRUCTUREERDE OPLEIDING!
In de Introductiecursus worden de
theoretische grondslagen van de methode
uiteengezet. Deze cursus is toegankelijk voor
iedereen die meer wil weten over de Kritische
Ontwikkelingsbegeleiding. !
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KRITISCHE
ONTWIKKELINGSBEGELEIDING
METHODE
HENDRICKX

In de praktijkopleiding Basistherapeut worden
de technieken van de Kritische
Ontwikkelingsbegeleiding aangeleerd. !

EEN!

!
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INTEGRAAL!
!
!
!
THERAPEUTISCH!
!
!
!

Afgestudeerde therapeuten kunnen zich jaarlijks
bijscholen door het volgen van lessen uit de
reeks Bijzondere Thema’s.

INSCHRIJVEN!

!
!

Voor een opleiding of activiteit kan u zich online
inschrijven via onze website. !
!

CONCEPT!

VERENIGING !

!

De Vereniging voor Kritische
Ontwikkelingsbegeleiding, methode Hendrickx
(VKOH) is een vzw.

www.vkoh.be

info@vkoh.be

!
!
!
WAAROM!

KRITISCHE ONTWIKKELINGSBEGELEIDING!

WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD!

We kennen ze allemaal: de baby’s, peuters, kleuters,
kinderen, jongeren en volwassenen die hun weg niet
vinden en dreigen vast te lopen in een te ingewikkelde
wereld, waar te veel dingen te snel op hen afkomen of
te vlug veranderen. Het leven van elke dag is dan
vaak een uitputtend gevecht tegen een
onoverzichtelijke, veeleisende en voortdurend
veranderende wereld. !

Gedrags-, leer- of vaardigheidsproblemen worden
door de Kritische Ontwikkelingsbegeleiding begrepen
als symptomen van de ontredderde persoon.
Behandeling van deze symptomen kan soms tijdelijk
soelaas brengen maar is geen duurzame oplossing.
Daarom focust de Kritische Ontwikkelingsbegeleiding
niet op deze symptomen maar wel op de
achterliggende structuren die bepalend zijn voor
ons handelen, kennen en kunnen. Wanneer we zicht
krijgen op het individueel gedragssysteem, dan
kunnen we dit optimaliseren en elke persoon de
mogelijkheid geven om zich duurzaam, volledig en
optimaal te ontplooien. Op deze wijze kunnen we
begeleiden naar een lichamelijk en psychologisch
evenwicht, naar het herwinnen en verbeteren van de
levenskwaliteit, het aanpassingsvermogen en de
prestaties. !

Kritische Ontwikkelingsbegeleiding is een methode die
ontwikkeld werd door Professor F.J.P. Hendrickx. De
fundamenten van de methode werden gevormd
gedurende zijn decennia lange praktijkervaring in het
werken met kinderen, jongeren en volwassenen. De
inzichten in het menselijk handelen en functioneren
die hij hier opdeed, werden getoetst aan de
neurologische, psychologische, filosofische,
pedagogische en cognitieve wetenschappen. Het werk
van onder meer Antonio Damasio, Elkhonon
Goldberg, Buytendijk, Merleau-Ponty, Jason Brown,
Maturana en Varela, Antonovsky, Gerald Edelman en
Bobath & Vojta vormt de theoretische achtergrond van
de methode. !

Onvermijdelijk uit zich dat ook in hun gedrag. De
Kritische Ontwikkelingsbegeleiding heeft een eigen
kijk op de noodzakelijke hulpverlening waarbij de
therapeut duurzaam kan begeleiden.

De kernidee van de Kritische
Ontwikkelingsbegeleiding is dat ieder individu zichzelf
ontwikkelt en pas echt geholpen kan worden indien de
begeleiding aansluit bij wat hij nu is, kan en weet. Wij
opteren voor een begeleiding die aansluit bij het
ontwikkelingsniveau van het individu in plaats van het
indrillen van té moeilijke vaardigheden waardoor de
frustrerende prestatiedruk alleen maar hoger wordt.
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In de praktijk van de Kritische
Ontwikkelingsbegeleiding staat het lichaam als
aangrijpingspunt centraal. Via het lichaam krijgen we
toegang tot de achterliggende structuren die
verantwoordelijk zijn voor ons denken en handelen.
MEER WETEN?!
Wie op zoek is naar een therapeut die de Kritische
Ontwikkelingsbegeleiding toepast, kan een lijst
terugvinden op de website van VKOH. !
Wie meer wil weten over de methode of zich als
therapeut wenst bij of om te scholen, kan een
opleiding volgen.

Optimale ontwikkeling is ons doel

Elk kind heeft altijd gelijk

Alles start bij het levende lichaam

