Ervaringsordening toepassen in je eigen werk?
Veel professionals kennen Ervaringsordening als een waardevolle manier om de
ander echt te begrijpen. Er is een toenemende behoefte aan kennis van de THEORIE VAN ERVARINGSORDENING
VAN DR. D. TIMMERS-HUIGENS® en de toepassing ervan. Dat kan bij kenniscentrum Timmers Ervaringsordening
(Teo). Een Opleiding Ervaringsordening van Teo geeft u gegarandeerd de juiste kennis en handvatten om
echt te handelen op basis van Ervaringsordening. Of u kunt zich laten scholen tot erkend Consulent. Alle
aangeboden scholing, methodieken en instrumenten zijn ontwikkeld door Dr. Timmers-Huigens en de
eigen Consulenten van Teo.
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DE OPLEIDING ERVARINGSORDENING
 Ervaringsordening wil toepassen als attitude in alle intermenselijke
contacten, naar cliënten én collega’s, maar ook privé.
 Effectief wil handelen met en rondom de mens met moeilijk te
verstaan gedrag of een ontwikkelingsstoornis;
 De begrippen van Ervaringsordening wil
hanteren in de
ondersteuning zodat mensen vreugde beleven aan hun mens-zijn.
 De theorie van Ervaringsordening wil
andere bejegeningsmethoden of kaders;

gebruiken in relatie tot

 Probleemgedrag, situaties en processen wil kunnen analyseren aan
de hand van Ervaringsordening;
 Handelingsadviezen wil kunnen formuleren en onderbouwen.
 Handelen wil structureren en evalueren aan de hand van de
theorie van Ervaringsordening.
In de vijfdaagse opleiding wordt uitgebreid ingegaan op het PROFESSIONEEL
HERKENNEN EN TOEPASSEN VAN ERVARINGSORDENING in de dagelijkse praktijk van
onderwijs, zorg- of hulpverlening met praktische handvatten zoals de TIKAmethode. De opleiding wordt gegeven door de deskundige Consulenten van
Teo, met medewerking van Dr. D. Timmers-Huigens.
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De data voor de opleiding Ervaringsordening 2016:

31 maart, 7 april, 21 april, 12 mei en 26 mei

TIJDENS DE OPLEIDING ERVARINGSORDENING WORDEN DE VOLGENDE THEMA’S BEHANDELD:
Ervaringsordening en co-regulatie: Een verkenning en verdieping van de CENTRALE BEGRIPPEN,
oefenen aan de hand van voorbeeldsituaties en met de KWALITEITSTHERMOMETER CO-REGULATIE. Als
methode biedt Ervaringsordening PRAKTISCHE HANDVATTEN in vrijwel elke situatie.
Van elke deelnemer wordt gevraagd een
voor de cursus*.

EIGEN CASUS

mee te brengen als leidraad

Professioneel werken is weten wat je doet: HET HUIS VAN TEO geeft een basis voor professioneel
handelen, kijken naar ervaringsordening en mogelijkheden met het SCHEMA WEL/NIET: Wanneer is
het antwoord op de vier vragen Ja, Wanneer Nee en Wat kan je doen? Dit wordt geoefend aan
de hand van de eigen meegebrachte casus.
Situationeel handelen: Ervaringsordening heeft alles te maken met de informatie van het moment. Wat is
er aan de hand op HET CONTINUÜM VAN VRAAG TOT NOOD en wat is dan het antwoord. De magie van het klein
kijken op basis van TIKA-MOMENTEN. Hoe pas je deze kennis toe op de eigen casus?
Wat doe je ermee: DE PROFIELSCHETS is een veelgebruikt instrument, dat veel informatie
geeft over de mogelijkheden van de ander en de kansen voor professionals hierbij aan te
sluiten. Het maken van een profielschets is een kunst apart, die uitgebreid behandeld en
geoefend wordt in de cursus.

AANBIEDING:

Uitwisseling van inzicht: De laatste dag van de opleiding heeft een bijzonder karakter. Van alle
deelnemers wordt gevraagd de eigen casus te presenteren om zo te laten zien welke kennis
en inzicht verworven zijn. Deze PRESENTATIES worden bijgewoond door Dr. TimmersHuigens, die elke casus bespreekt op haar eigen inspirerende wijze. Een bijzondere en
waardevolle ervaring!

Aanmelden voor een opleiding kan door het inschrijfformulier te downloaden
van de website of een mail te sturen naar timmers@ervaringsordening.nl. De
kosten voor de opleiding Ervaringsordening bedragen €1195,-. Hiervoor krijgt u
een opleiding van hoge kwaliteit en relevantie, een uitgebreide syllabus, het boek
Meer dan Luisteren en beschikking over de in de opleiding behandelde
instrumenten en handvatten.
De locatie wordt tevoren bepaald op basis van de inschrijvingen.
Vroeg inschrijven betekent dus uw omgeving als uitgangspunt*.
BIJ INSCHRIJVING VAN VIER OF MEER COLLEGA’S VAN ÉÉN INSTELLING,
VERZORGT
TEO
TEVENS
GRATIS
EEN
PRESENTATIE
OVER
ERVARINGSORDENING AAN TEAM, OUDERS OF ANDERE BELANGSTELLENDEN*
*) voor meer informatie of voorwaarden, neem contact op met TEO

