Veel professionals kennen Ervaringsordening als een waardevolle theorie om de ander echt te begrijpen. Er
is een toenemende behoefte aan diepgaande kennis van de THEORIE VAN ERVARINGSORDENING VAN DR. D.
TIMMERS-HUIGENS® en de toepassing ervan. Ook is er behoefte om zelfstandig te kunnen en mogen trainen
in de Theorie van Ervaringsordening. Daarvoor is de Consulentenopleiding ontwikkeld.

OPLEIDING TOT CONSULENT

INTERESSANT
VOOR
DATA:
EEN IEDER DIE:

Om als Consulent te kunnen werken is voorkennis van de toepassing van ervaringsordening van belang.
De opleiding tot Erkend Consulent wordt dan ook als applicatie
op de 5-daagse opleiding
Ervaringsordening gegeven.

 op basis van een opleiding Ervaringsordening of vergelijkbare
kennis* beschikt over uitgebreide kennis van Ervaringsordening,
instrumenten en technieken.
 de inhoud, betekenis en wetenschappelijke achtergronden van de
Theorie van Ervaringsordening wil doorgronden en informatie
hierover uitwisselen met correct gebruik van de terminologie;
 de beleving van veiligheid en het welbevinden van cliënten
inzichtelijk wil maken aan collega’s;
 probleemsituaties of moeilijk verstaanbaar gedrag wil analyseren
met behulp van Ervaringsordening en anderen coachen bij het
oplossen hiervan;
 de Theorie van Ervaringsordening wil kunnen invoeren in uw
organisatie in relatie met andere theoretische kaders of methoden;
 instrumenten en handvatten zoals de knelpuntenanalyse, schema
wel/niet en de profielschets wil kunnen aanleren en gebruiken;
 op
basis
van
ervaringsordening
handelingsplannen
of
activiteitenplannen wil maken, evalueren en bijstellen.

De applicatiescholing opleiding tot Consulent duurt 8 dagdelen, waarvan 6 in plenaire
scholingsbijeenkomsten, 1 dagdeel thuistoets en 1 dagdeel in overleg met de deelnemers. De instrumenten
worden ontsloten in de online MAGIC BRIEFCASE en de interactie met andere Consulenten via TERUGKOMDAGEN,
LINKED-IN en BIJEENKOMSTEN maakt dat u Ervaringsordening waardevol kunt houden binnen uw organisatie.

DATA:

De Applicatieopleiding tot Consulent is gepland op:

18 maart en 1, 15 en 29 april** 2016 + 1 dagdeel i.o.m.
minimale deelname 6 personen
** Thuistoets ½ dag

TIJDENS DE APPLICATIE-OPLEIDING

TOT CONSULENT WORDEN DE VOLGENDE THEMA’S BEHANDELD:

Voortbordurend op….: Van de deelnemers wordt verwacht dat deze op de hoogte zijn van de CENTRALE
BEGRIPPEN VAN ERVARINGSORDENING en CO-REGULATIE; Deze kernbegrippen worden in de opleiding tot
Consulenten nader besproken, uitgebreid of onderbouwd, onder meer vanuit de wetenschappelijke
achtergronden; er wordt tevens voortgegaan om methodische handvatten als de TIKA-METHODE en HET HUIS
van professioneel handelen, onder meer in het lezen van verslagen en rapportages.
Oefenen met oefenen: Om ervaringsordening goed toe te kunnen lichten wordt het gebruik van
VOORBEELDCASUSSEN* uitgelegd en geoefend.
Van elke deelnemer wordt gevraagd een EIGEN CASUS mee te brengen als leidraad.
Verder dan de profielschets: DE PROFIELSCHETS* is behandeld tijdens de 5-daagse opleiding. Om met een
team een goed beeld te krijgen wordt deze aangevuld met het SCHEMA WEL/NIET*: Wanneer is het antwoord
op de vier vragen Ja, Wanneer Nee en Wat kan je doen? Dit wordt geoefend op de eigen casus. De
vertaling naar praktisch en duurzaam handelen wordt eveneens geborgd. Daarnaast wordt gekeken naar de
brede mogelijkheden van de cliënt. Wat is de relatie tussen KERNKWALITEITEN* en ervaringsordening?
De kennis achter de mens: Een verstandelijke beperking betekent een andere manier van beleven. Wat is
de relatie tussen typische kenmerken en Ervaringsordening. Daarnaast wordt uitgebreid aandacht besteedt
aan de wijze waarop mensen gebruik (kunnen) maken van hersenfuncties, de ontwikkeling hiervan en de
gevolgen voor de relatie met de begeleider of hulpverlener.
Als je begrijpt wat ik bedoel: Taal is een veel gebruikt middel. TAALHANDELINGEN hebben hun eigen
mogelijkheden, valkuilen en uitdagingen, met betrekking tot Ervaringsordening, co-regulatie en
professioneel handelen. Hierop wordt tijdens de consulentenopleiding dieper ingegaan aan de hand van het
communicatief handelen volgens Habermas. Hoe voorkom je verborgen strategisch handelen?

INSCHRIJVING:

Implementeren in de organisatie: Op basis van een beproefd concept wordt een KNELPUNTENANALYSE*
aangeleerd en uitgevoerd. Een sterk instrument voor het werken met sociale systemen, teams,
stakeholders of families. Daarnaast wordt ingegaan op de relatie tussen Ervaringsordening en Management.
Toetsing en terugkomdagen: De opleiding tot Consulent wordt afgesloten met een toets die uitgevoerd
kan worden in de eigen werkomgeving. Hierdoor wordt de verbinding met de eigen praktijk benadrukt. De
toets wordt op een vast dagdeel gemaakt, begeleid door de docenten van TEO. De toets vormt een
graadmeter voor verdere ondersteuning vanuit TEO en voor implementatie binnen de eigen organisatie.
De toets wordt met iedere deelnemer op eigen manier besproken, na verloop van tijd volgt een dagdeel
waarin gezamenlijk wordt teruggekeken op de opleiding en de behaalde resultaten daarna. Deze
terugkoppeling vormt een integraal onderdeel van de opleiding.

Aanmelden kan door inschrijfformulier te downloaden van de website of een mail
te sturen naar timmers@ervaringsordening.nl, voor 1 maart 2016. De kosten voor
de applicatiescholing bedragen €1195. Hiervoor krijgt u 8 dagdelen opleiding van
hoge kwaliteit en relevantie, een uitgebreide syllabus en toegang tot de Magic
Briefcase met instrumenten en handvatten. Tevens wordt gebruik gemaakt van
Meer dan Luisteren.
Voor elke Consulent is jaarlijkse deelname aan de Terugkomdag voorwaarde voor
verlenging van de erkenning. Tijdens deze Terugkomdag wordt inzicht gedeeld,
getoetst en aangevuld. De kosten hiervoor bedragen €250. Ook zijn er
abonnementen mogelijk voor supervisie en ondersteuning vanuit Teo.
*voor uitgebreide informatie neemt u contact op met TEO

