
LEERGANG VEILIG CONTEXTUEEL 
BEGELEIDEN VAN KINDEREN EN GEZINNEN

GEZOND, VEILIG EN GEZELLIG
EIGEN KRACHT METHODIEK
CONTEXTUELE BENADERING 

VAN BINNENUIT



Opleidingsspecialist Rino-Zuid organiseert een met Neos ontwikkelde 

Leergang Veilig en contextueel begeleiden van kinderen en gezinnen.

Het is een traject op maat waarbij het kind en gezin centraal staan in de 

benadering. In deze leergang is eHealth en e-learning verwerkt en zijn 

ervaringsdeskundigen betrokken als docent.

Neos is de organisatie voor maatschappelijke opvang en 
aanpak huiselijk geweld. We zijn deskundig in de opvang 
en begeleiding van kwetsbare gezinnen die te maken 
hebben met huiselijk geweld. 
De werkwijze is systeemgericht en methodisch. Zo zijn de 
methodieken Veerkracht (voor kinderen) en Krachtwerk 
voor vrouwen bewezen effectief.

Deze leergang wordt verzorgd door de volgende docenten:

Gwenn Siebe Psycholoog - onderzoeker NISPA 

Seyda Buurman-Kutsal Diversiteitsconsultant, supervisor,

 trainer

Samirah Daniels Docent Ervaringsdeskundige 

Henk Giebels Systeemtherapeut 

Frank Meeuwsen Ketenmanager, Sociaal 

 Psychiatrisch Verpleegkundige

Nicole Hoeymans en  Docenten Ervaringsdeskundigen

Jordi van Hulten  

Trainingsacteurs 

DOCENTEN

De leergang bestaat uit 5 thema’s die ook afzonderlijk 

te volgen zijn:

• OPVOEDEN EN OPGROEIEN • MIDDELENGEBRUIK

• HUISELIJK GEWELD • PSYCHIATRISCHE AANDOENINGEN

• DIVERSITEIT

Elk thema omvat 4 dagdelen. Naast praktisch theoretische 

kennis is er bij elk onderwerp ruime aandacht voor casuïs-

tiek, vertaling naar de praktijk en ervaringsdeskundigheid. 

Alle onderdelen worden verzorgd door een docent uit het 

netwerk van RINO-Zuid en een docent uit het netwerk van 

Markieza. Daarmee beogen we dat de deelnemers optimaal 

in staat zijn om de kennis praktisch te vertalen en naast 

theoretisch wetenschappelijke kennis ook ervaringskennis 

kunnen integreren.  

VIJF THEMA’S

De Leergang is bedoeld voor hulpverleners die opvang en 

begeleiding bieden aan kwetsbare gezinnen (waarbij sprake 

is van huiselijk geweld, dakloosheid en andere problemen 

als LVB, psychiatrie en verslaving). De inzet is een veilige 

opvoedsituatie te creëren voor de kinderen, doorbreken van 

de geweldspiraal, signaleren van ernstige problematiek en 

daarop doelgericht acteren en gezinnen weer (zo) zelfstan-

dig (mogelijk) te laten deelnemen aan de samenleving. De 

opleiding behandelt alle onderwerpen in de context van de 

aanwezigheid van kinderen (contextueel) en is gericht op 

het hele systeem (systeemgericht).

VOOR WIE?
RINO-ZUID    VITRUVIUSWEG 2   5624 AD Eindhoven

MODULE   DATA

(Altijd op donderdag van 09.30 tot 16.30 uur) 

Opgroeien   8 en 22 februari

Huiselijk geweld  8 en 22 maart

Diversiteit   5 en 19 april

Middelengebruik  17 en 31 mei 

Psychiatrische aandoeningen 21 en 28 juni

PLAATS EN PLANNING

De kosten voor inschrijving bedragen € 2.700 per deelnemer 

voor het totale traject. De kosten voor de thema’s 

afzonderlijk, bestaande uit 4 dagdelen, bedragen per 

deelnemer € 540. 

Op termijn zal de leergang als een open inschrijving door 

RINO-Zuid worden aangeboden. 

Klik op: inschrijven en informatie.

KOSTEN

Meer informatie over deze training is te vinden op de web-

site van RINO-Zuid en Neos. Voor informatie kunt u contact 

opnemen met nascholing@rinozuid.nl.

MEER INFORMATIE

Deze leergang is door het SKJ geaccrediteerd voor 

104 punten, mail naar nascholing@rinozuid.nl.

ACCREDITATIE


