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Inleiding 

 

 

 

Beste medewerker, 

 

 

Hieronder vind je het vormingsaanbod voor het werkjaar 2022-2023.  

 

Ook dit jaar gaan we terug voor een goedgevulde folder die bruist van de vorming, training en 

opleiding (VTO). Einde werkjaar 2020-2021 deden we een bevraging naar de vormingsnoden van jullie 

als medewerkers voor de komende twee jaar. Op basis hiervan  kwam ons huidig aanbod tot stand. 

Ook enkele vormingen die door omstandigheden niet konden doorgaan vorig jaar, zijn opnieuw 

vertegenwoordigd.  

 

Niet helemaal mee met de structuur van VTO of hoe het in elkaar zit? Geen zorgen! De visietekst en 

beschrijving vind je in het begin van de folder nog eens terug.   

 

Begin alvast te plannen voor het komende werkjaar! Inschrijven gebeurt steeds via de online link, 

tenzij anders aangegeven. Uiteraard betekent inschrijven ook dat je aanwezig bent en de vorming 

volledig volgt. Bij overmacht, verwittig je de verantwoordelijke van de vorming.  

 

Net als andere jaren staat een deel van ons vormingsaanbod (vormingen met een *) ook open voor 

ouders, vrijwilligers, medewerkers van het samenwerkingsverband GOMM en voor medewerkers van 

externe organisaties. Ook zij kunnen via bijhorende link inschrijven.  

 

Heb je toch nog een andere vormingsnood? Contacteer vrijblijvend iemand van de PION en we kijken 

samen met jou (en/of je team) hoe we dat verder aanpakken.  

 

We kijken er naar uit je te zien op één van de vormingen!  

 

 

De PION 

 

Michèle De Neve, Els Blanckaert, Kim DeVisscher, en Louise-Marie Meysman en Sharon Blomme  
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Visietekst: Vorming, training en opleiding 
 

Elke medewerker van de Triangel streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor elke 

cliënt. Om dit waar te maken krijgt iedereen de kans zijn/haar eigen leertraject vorm te geven. Goede 

ondersteuning vraagt naast engagement immers ook deskundigheid. 

 

Daarom kan een organisatie als de onze niet zonder een goed beleid rond vorming, training en 

opleiding (VTO).  

Onder VTO verstaan we: alle vormen van leer- en ontwikkelingsprocessen die een duurzame 

verbetering met zich meebrengen in de kwaliteit van dienstverlening. Het gaat om het bewust 

vormen van medewerkers, individueel of in groep, waardoor kennis, vaardigheden en attitudes 

worden ontwikkeld die wenselijk/noodzakelijk zijn voor het vervullen van iemands huidige of 

toekomstige rol(len)/functie.  

 

 

We onderscheiden drie niveaus: 

 

1. Als organisatie willen we de vinger aan de pols houden bij de maatschappelijke en 

inhoudelijke evoluties in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Niet 

alleen bijblijven maar ook voorop gaan en mee sturen in deze ontwikkelingen is een 

opdracht die we enkel kunnen uitvoeren door ons te blijven informeren en vormen.  

2. Als team delen we de verantwoordelijkheid voor het dagdagelijks organiseren van (een 

deel van) de zorg. Hierbij is deskundigheid op vlak van het ortho(ped)agogische, het 

therapeutische, het contextgerichte en het praktische belangrijk. We krijgen en nemen 

kansen om als team efficiënt en positief samen te werken. 

3. Elke medewerker krijgt de mogelijkheid en verantwoordelijkheid om zijn/haar sensitief-

responsieve grondhouding aan te vullen met inzichten, kaders, ervaringen,… De 

uitkomst van dit persoonlijk traject is het komen tot een ‘geschoolde intuïtie’.  

 

We vertalen bovenstaande noden in een rijk en actueel vormingsaanbod. Hierbij gaan we uit 

van onze eigen sterktes en delen we de kennis die we in huis hebben. Anderzijds willen we ook 

een ‘open’ huis zijn waarin we deskundigheid van buitenaf aantrekken en opzoeken.  

 

In ons vormingsaanbod onderscheiden we verschillende vormen van leren want mensen leren 

en ontwikkelen op verschillende manieren. We zoeken telkens naar een match tussen wat moet 

geleerd worden, wie het moet/wil leren, wat de doelstellingen zijn en hoe we dit dan best 

organiseren in functie van een zo groot mogelijke leerwinst en implementatie.  

 

De belangrijkste leervormen die we in de Triangel gebruiken, zijn: leren door observatie en 

reflectie, leren van elkaar onder de vorm van intervisie, aanleren van vaardigheden, 

‘hoorcollege’, training, studiebezoek, coaching,… 
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Uitgangspunten: 

 

1. VTO als gedeeld traject 

 

Om een gevarieerd en uitgebalanceerd VTO-programma aan te kunnen bieden, worden 

de noden van medewerkers uit de zorg tweejaarlijks in kaart gebracht. De PION 

verwerkt deze samen met andere relevante of verdiepende thema’s tot een VTO-

aanbod.  

De medewerker staat (in samenspraak met zijn/haar verantwoordelijke) zelf in voor het 

uitstippelen van zijn/haar VTO-traject.  

 

2. VTO als deel van het geheel 

 

Het VTO-beleid en aanbod sluit aan bij de (ped)agogische visie of brengt vernieuwende 

thema’s aan die deze visie verder aanscherpen. Wanneer de medewerker een opleiding 

wenst te volgen die minder aansluit bij onze visie, wordt dit besproken.  

Er is een duidelijke link tussen het VTO-aanbod, het beleidsplan en de visie en missie 

van De Triangel.  

 

3. VTO: niet vrijblijvend 

 

Sommige vormingen hebben een verplichtend karakter en kunnen door één of meer 

personen per team/dienst gevolgd worden. Op deze manier bouwen we aan een sterke 

gemeenschappelijke basis. Andere vormingen zijn eerder vrijblijvend en zien we als een 

gemotiveerde keuze van de medewerker.  

De opgedane inzichten en kennis vertalen naar de praktijk is een oefening die men 

samen met het team en eventueel met ondersteuning van de lesgever maakt. 

 

4. Actieve inbreng 

 

De actieve inbreng van de deelnemers is een belangrijk kenmerk van onze opleidingen 

en vormingen. Dat is een bewuste keuze, want kennis die aansluit bij de beleving van 

medewerkers en die vertrekt van hun concrete noden, is het meest bruikbaar. 

Bovendien beschikken de medewerkers over heel wat ervaringen en (soms impliciete) 

inzichten, die in een interactieve context aan bod kunnen komen, wat ook weer het 

leerproces (bij henzelf en de anderen) bevordert. 
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Praktische afspraken: Vorming, training en opleiding 
 

Aanbod 

 

1. Basispakket voor nieuwe medewerkers 

 

We willen bijzondere aandacht geven aan het opleiden van nieuwe medewerkers. Daarom 

hebben we een basispakket uitgewerkt.  

EHBO, het introductiepakket, brandpreventie,… zijn hier onderdelen van.  

Een nieuwe medewerker doorloopt eerst dit pakket. Hierna komt de verdieping. 

 

2. Verdieping voor ervaren medewerkers 

 

Sommige onderdelen in dit verdiepingspakket hebben een verplichtend karakter voor alle of een 

bepaalde groep medewerkers. Voor andere vormingen heeft de medewerker de keuze (in 

overleg met team en verantwoordelijke).  

De grote blokken in dit pakket zijn: pedagogische en medische thema’s, intervisie, herhaling 

van basisopleiding, aanbod op groepsniveau, organisatiegebonden thema’s en een luik 

persoonlijke ontwikkeling medewerkers 

 

 

Verantwoordelijkheden 

 

De PION is verantwoordelijk voor het samenstellen en organiseren van het VTO-aanbod.  

tweejaarlijks vindt er een bevraging plaats naar VTO-noden bij de medewerkers. De feedback 

uit deze bevraging, aangevuld met relevante thema’s aangebracht door het middenkader en 

directie, vormen de basis voor het samenstellen van een gevarieerd VTO-aanbod. Dit aanbod 

wordt bij  aanvang van het werkjaar verspreid via mail, Triangelwijs en Intranet. 

 

De medewerker neemt zelf initiatief in de opbouw van het eigen leerproces.  

Concreet :  

• Doornemen van de VTO-folder: individueel en/of op groepsvergadering begin september 

• Keuze maken en motiveren: steeds in overleg met team en verantwoordelijke 

• Plannen: afstemmen op uurrooster, eventueel vragen van het team rond de te volgen 

VTO verzamelen,… 

• Inschrijven 

• Registreren  

 

De (cluster)verantwoordelijke heeft de opdracht om het VTO-aanbod samen met de 

medewerkers te bespreken, in te plannen en op te volgen. 
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Deelname 

 

Inschrijven voor een vorming betekent meteen ook dat men zich engageert om effectief deel te 

nemen. Wederzijdse interactie gedurende een opleiding is steeds een meerwaarde en maakt de 

theorie levendig en concreter. Neem hier gerust een actieve rol in! 

Indien iemand door ziekte of overmacht niet kan deelnemen, verwittigt die best vooraf de 

verantwoordelijke van de vorming. 

 

 

Aan de slag 

 

Het basispakket voor nieuwe medewerkers is een geheel van opleidingen waarvan niet direct 

een terugkoppeling verwacht wordt. Het is een basis die wordt aangereikt om je functie goed te 

kunnen uitoefenen.  

 

Bij de verdieping verwachten we dat de opgedane kennis vertaald wordt naar de 

werkomgeving. Dit kan onder de vorm van een samenvatting op de groepsvergadering, een 

vertaling naar een specifieke cliënt/doelgroep, het formuleren van aandachts- of richtpunten 

voor het team, …  

Deze terugkoppeling kan zo resulteren in concrete doelstellingen en acties. Eventueel kan er 

bekeken worden om met de lesgever/pion een proces voor een cliënt of leefgroep/dienst op te 

starten.  

 

 

Financieel 

 

Voor medewerkers, ouders, vrijwilligers en “Triangel-gekenden” (bvb. vakantiejob, stagiair) is 

ons aanbod gratis. 

Voor externen vragen we 70€ voor een dag, 35€ voor een halve dag en 105€ voor PTV-

opleiding. 

Studenten (niet verbonden aan de Triangel) kunnen deelnemen voor het helft van 

bovengenoemde prijs. 

 

Opleidingen die voor ouders/netwerk toegankelijk zijn staan in de folder aangeduid met een *. 
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1. VTO Basis 

 

Het aanbod voor nieuwe medewerkers wordt vervat in het VTO-basispakket.  

Hierin zitten alle vormingen die dienen gevolgd te worden alvorens een werknemer kan overgaan naar 

VTO verdieping.  

 

 

  

VTO Basis

EHBO Introductiepakket

VTO voor de 
startende 

medewerker

Verpleegkundige 
handelingen

Wasserij

Pedagogische visie Introductiecursus

Brandblussen
Indien van 
toepassing

Fixatie

Sondevoeding

Instructies bus

PTV

Tilhulpmiddelen

HCCP

SMOG
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 Vorming Data Duur PG 

EHBO EHBO -  22/09/2022 

- 26/09/2022 

3uur 

 

12 

Introductiepakket Verpleegkundige 

handelingen 

Elke dinsdagnamiddag 1 uur 13 
Huishoudelijke 

diensten 

De eerste dinsdag van elke maand  1 uur 14 

Introductiecursus Uitnodiging wordt verstuurd naar nieuwe 

medewerkers 

11u30  15 

Pedagogische visie* -  17/11/2022  

- 17/01/2022  

- 11/05/2023  

3 uur 16 

Brandpreventie Brandblussen via 

Lasersimulatie 

- 27/04/2023 

- 16/05/2023 

1uur 17 

Indien van toepassing Fixatie – Sondevoeding 

– Rijinstructies – tilhulp 

– HCCP - SMOG 

In samenspraak  / 18 

PTV (1,5 dag)* - 29/09 en 03/10 
- 23/01 en 26/01  
- 12/06 en 15/06 

 

9u30  19 
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2. VTO Verdieping 

Werknemers die het traject van de VTO basis gevolgd hebben, stromen door naar de VTO 

verdieping. Hierin wordt dieper ingegaan op pedagogische thema’s in o.a. Werkgroepen, 

intervisiemomenten en vormingen.  

  

VTO verdieping

Medische thema's

EHBO

Epilepsie

Mondhygiëne

Psychofarmaca

Pedagogische thema's

Basis Autisme

Basale ontmoeting

Downsyndroom

SMOG leeft!

Handelingsplanning

Zorg op je bord!

Gezins- en 
netwerkondersteunend 

werken

Emotionele ontwikkeling 

Dosen 

Intervisiegroepen

Seniorenteam

Intervisie autisme

Multiteam

Intervisie GES

Interventieteam

Intervisie seksualiteit

Te herhalen

Brandpreventie

Blusbus

PTV

Fixatiecoaches

Aanbod op groepsniveau

Identiteit van de 
leefgroep

Intervisie over de 
pedagogische visie

verpleegkundige 
handelingen

Medewerkers

Opening van het werkjaar

Omgaan met een 
schokkende 

gebeurtenissen

Zuurstofdagen

GOMM

Organisatiegebonden 
thema's
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 Vorming Wanneer Duur pg 

Medische thema’s EHBO - 22/09/2022 

- 26/09/2022 

3 uur 20 

Epilepsie - 20/04/2023 1,5 uur 21 

Mondhygiëne - 22/03/2023 1,5 uur  22 

Psychofarmaca - 15/12/2022 2 uur 23 

Pedagogische thema’s Basis Autisme* - 22/11/2022 

- 25/04/2023 

3 uur 24 

Basale ontmoeting* - 27/10/2022 3u30 25 

Downsyndroom* - 01/12/2022 3 uur 26 

SMOG leeft!* - 16/02/2023 2u 27 

Handelingsplanning - 06/10/2022 

- 08/12/2022 

- 24/01/2023 

- 21/03/2023 

1u30 28 

Zorg op je bord!* - 03/02/2023 2 uur 29 

Gezins- en 

netwerkondersteunend 

werken en begeleiden 

- 15/11/2022 

- 14/03/2023 

- 06/06/2023 

2u30 30 

De emotionele 

ontwikkeling volgens A. 

Došen 

- 02/03/2023 3 uur 31 

Intervisiegroepen Seniorenteam - 13/10/2022 

- 19/01/2023 

- 11/05/2023 

3 x 2 uur 32 

Intervisie autisme - 25/10/2022 

- 13/12/2022 

- 07/02/2023 

3 x 2 uur 33 

Multiteam - 17/10/2022 

- 06/02/2023 

- 25/04/2022 

3 x 2 uur 34 

Intervisie GES - 22/11/2022 

- 31/01/2023 

- 04/05/2023  

3 x 1u30 35 

Interventieteam - 05/06/2023 1u30 36 

Intervisie Seksualiteit - 10/11/2022 

- 02/02/2023 

- 16/03/2023  

- 01/06/2023 

4 x 1u30 37 
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Te herhalen Brandblussen via 

lasersimulatie 

- 27/04/2023 

- 16/05/2023 

1u 38 

Blusbus - 07/03/2023 2 uur 39 

PTV 

terugkommoment* 

- 16/01/2023 

- 17/01/2023 

- 09/02/2023 

- 13/02/2023 

- 14/02/2023 

1u30 40 

Fixatiecoaches - 27/04/2023 1u30 41 

Aanbod op 

groepsniveau 

Identiteit van de 

leefgroep 

In samenspraak 1u30 42 

Intervisie over de 

pedagogische visie 

In samenspraak 1u30 43 

Jaarlijkse herhaling 

verpleegkundige 

handelingen 

In samenspraak Groepsvergadering 44 

Medewerkers Opening werkjaar 15/09/2022 1u30 45 

Omgaan met een 

schokkende 

gebeurtenis 

- 20/12/2022 

- 07/03/2023 

1u30 46 

Zuurstofdagen Info volgt Info volgt 47 

GOMM - 18/10/2022 

- 19/10/2022 

2u15 48 

Organisatorische 

thema’s 

/ / / / 
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3. Verduidelijking element 

 

EHBO: Eerste hulp bij verslikking en reanimeren & 

defibrilleren 
 

In deze opleiding worden de basistechnieken van eerste hulp bij ongevallen voorgesteld en 

ingeoefend. De nadruk ligt hierbij op het herkennen van noodsituaties en op 

reanimatietechnieken. Er is echter ook ruimte om in te gaan op vragen en noden van de 

deelnemers. Er zal dit werkjaar ook uitdrukkelijk stilgestaan worden bij de problematiek van het 

verslikken.             

 

Wanneer:  

Donderdag 22 september 2022 van 9u-12u of van 13u-16u 

Maandag 26 september 2022 van 13u-16u  

 

Opleidingsduur: 3 uur 

 

Doelgroep:  Dit is een verplichte opleiding ifv de procedure “technisch-

verpleegkundige handelingen” voor alle begeleiders, 

therapeuten, leerkrachten, begeleiders dagbesteding, … die dit 

nog niet eerder volgden. Er kunnen ook mensen aansluiten die 

deze opleiding vele jaren terug gevolgd hebben en een 

heropfrissing nodig hebben.  

 

Locatie: 1.07 

 

Lesgever: Idewe 

 

Inschrijven: Druk op ctrl en https://forms.office.com/r/A1P1dYmUQw  

 

Verantwoordelijke: Liesbeth Peirsman 

  

VTO Basis   EHBO 

https://forms.office.com/r/A1P1dYmUQw
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Verpleegkundige handelingen 

 
We overlopen samen de basisprincipes van de verpleegkundige handelingen en staan even stil 
bij de dagdagelijkse handelingen die jullie stellen.  
Daarnaast komen ook volgende zaken aan bod: richtlijnen mbt consultaties en onze artsen 
alsook de bereikbaarheid van de med.dienst, handhygiëne, medicatietoediening,  … 
Deze vorming is verplicht voor alle begeleiders die verpleegkundige handelingen stellen. 

 

Wanneer:   
Elke dinsdag van 14u-15u  
 
Opleidingsduur: 1 uur 
  
Doelgroep: nieuwe leefgroepbegeleiders 
 
Locatie: Medische dienst 
 
Lesgever(s): verpleegkundige van de medische dienst 
 
Inschrijven: Druk op ctrl en https://forms.office.com/r/A1P1dYmUQw 
 

Verantwoordelijke: medische dienst 

  

VTO Basis  Introductiepakket 

https://forms.office.com/r/A1P1dYmUQw
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Kennismaking huishoudelijke diensten 

 
In dit kennismakingsmoment krijg je uitleg van het diensthoofd omtrent de werking van de 
wasserij (wassortering, verwachtingen, milieuvoorschriften, werking,..), de naaikamer (werking, 
verloren kledij, oude kledij,..), de poetsdienst (poetskar, werking, klachten, verdeling taken, 
gebruik lokalen hoofdgebouw,..), en de weg naar de nodige documenten op intranet 
betreffende bestellingen en feesten organiseren.  

 
 

Wanneer:  Iedere eerste dinsdag van de maand van 11u-12u. Indien moeilijk, 
kan ook een ander moment worden aangevraagd. 

 
Opleidingsduur: 1 uur 
  
Doelgroep: alle medewerkers 
 
Maximaal aantal deelnemers: 8 
 
Locatie: Wasserij/naaikamer 
 
Lesgever(s): Annita Maesfanckx 
 
Inschrijven: Druk op ctrl en https://forms.office.com/r/A1P1dYmUQw 

 
Verantwoordelijke: Annita Maesfanckx 

  

VTO Basis  Introductiepakket 

https://forms.office.com/r/A1P1dYmUQw
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Introductiecursus 

 
Elke nieuwe medewerker krijgt de kans om deel te nemen aan de introductiecursus. Binnen 

deze cursus maak je kennis met de Triangel en de verschillende diensten waar je als cliënt of 

medewerker een beroep op kan doen. Bij de voorstelling van onze voorziening wordt er stil 

gestaan bij de historiek van DVC De Triangel, de nieuwe tendensen binnen het zorglandschap, 

de verschillende doelgroepen die beroep doen op onze diensten, … Daarnaast volgt er ook een 

kennismaking met de medische dienst, de dagbesteding, de therapeuten, logistieke en 

administratieve diensten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer:  

 

Nieuwe medewerkers ontvangen een uitnodiging 
 

Opleidingsduur: 11u30 

 

Doelgroep: alle nieuwe medewerkers 

 

 

 

  

VTO Basis  Introductiepakket 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOm4yoeg8ccCFQk6FAodptQBWw&url=http://aley.elopedia.com/kunt-u-zich-een-forex-broker-introduceren&psig=AFQjCNFPBJiKLDydASr-NH4L1v3cCfOEtg&ust=1442138826112022
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Introductie pedagogische visie* 

 

Als nieuwe medewerker laten we je graag kennis maken met de pedagogische visie die we 
hanteren in de triangel; een gedragen kader van waaruit we werken met de cliënten en hun 
netwerk. We haalden daarvoor inspiratie bij de grootmeesters in de orthopedagogiek. In de 
dagelijkse praktijk geeft het handvaten voor de begeleiding van cliënten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer:   

Donderdag 17/11/2022 14u-17u 

Dinsdag 17/01/2023 9u30-12u30 

Donderdag 11/05/2023 14u-17u     

 

Opleidingsduur: 3 uur 

 

Doelgroep: nieuwe medewerkers 

 

Maximaal aantal deelnemers: 20 

 

Locatie: 1.07 

 

Lesgever: PION 

 

Inschrijven: Druk op ctrl en https://forms.office.com/r/A1P1dYmUQw 

 

Verantwoordelijke: PION 

  

VTO Basis  Introductiepakket 

https://forms.office.com/r/A1P1dYmUQw
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Brandblussen via lasersimulatie 
 

Deze opleiding is gericht op het verwerven van praktische vaardigheden m.b.t. een eerste 

interventie door medewerkers die zich in de gebouwen bevinden.  

De oefening start met een fictieve brandwaarschuwing met daarop volgend de uit te voeren 

instructies  en eindigt met het uitvoeren van een eerste blussing (met een blussimulator) en 

evacuatie in de gevarenzone.  Elke stap wordt uitvoerig toegelicht. 

De opleiding heeft een verplichtend karakter en aanwezigheden worden geregistreerd.  

 

 
 

Wanneer:   

Donderdag 27 april 2023  

Dinsdag 16 mei 2023 

 

 

Opleidingsduur: 6 sessies per dag met een duur van 1 uur.  

 

Doelgroep: alle medewerkers van leefgroepen, dagbesteding en    

therapeutische diensten, m.u.v. administratie, logistiek en leden 

van de eerste interventieploeg 

                     

Aantal deelnemers: 12 per uur 

 

Locatie: Paviljoentje 

 

Inschrijven: Druk op ctrl en https://forms.office.com/r/A1P1dYmUQw 
 

Verantwoordelijke: Dirk Uyttersprot 

  

VTO Basis  Brandpreventie 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fr%2FA1P1dYmUQw&data=04%7C01%7CSharon.Blomme%40dvcdetriangel.be%7Cd78536621e604c5aab7408da1b9fb338%7C60b1d6a983724ff49b3b907c012e0465%7C0%7C0%7C637852669965951107%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=aik0egX2UCIxNmq%2BTBJJzDYRf9YIg6na6mSpB8nrUL0%3D&reserved=0
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKfF9fT468cCFQU5FAod_coNzw&url=http://www.vbeveiliging.nl/1246-2/&psig=AFQjCNF6Tr3rdJcsg4_5VAUZ9vHc3FDp4Q&ust=1441956553792598
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Fixatie – Sondevoeding - Rij-instructies – tilhulpmiddelen - 

SMOG 
 

 

Wanneer dit van toepassing is binnen jouw werksituatie maak je op eigen initiatief een 

afspraak met één of meerdere van onderstaande collega’s: 

 

▪ De fixatiecoach van jouw leefgroep 

o Doel: De nodige informatie verkrijgen rond het correcte gebruik van het 

fixatiemateriaal van jouw cliënten. 

▪ De medische dienst in verband met het geven van sondevoeding 

o Doel: De medische dienst komt drie maal voortonen hoe er sondevoeding gegeven 

wordt.  

▪ De technische dienst in verband met rijinstructies  

o Doel: De nodige informatie wordt verkregen rond het gebruik van het voertuig. Er 

wordt een testrit gemaakt. 

▪ De tilhulpcoach van jouw leefgroep 

o Doel:  De nodige informatie verkrijgen rond het correcte gebruik van het 

tilhulpmiddelen van jouw cliënten. 

▪ De SMOG-coach van de voorziening 

o Doel: Je krijgt een introductie in SMOG toegepast op de cliënten van jouw 

leefgroep.  

▪ HCCP in de voorziening 

o Doel: Je krijgt binnen je team informatie rond voedselveiligheid en de rapportering 

hiervan.  

  

VTO Basis  Indien van toepassing  

VTO Basis  Indien van toepassing 
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PTV-training: training in persoonlijke en teamgerichte 

veiligheidstechnieken* 
In deze opleiding van anderhalve dag vertrekken we vanuit onze visietekst omtrent omgaan 

met agressie. Na dit ‘theoretische’ deel gaan we op de matten aan de slag om de verschillende 

technieken aan te leren en in te oefenen.  Ruimte voor uitwisselen van eigen ervaringen en het 

aanbrengen van concrete situaties is voorzien.  De eerste dag zien we zowel de team- als de 

bevrijdingstechnieken. De laatste halve dag staat in het teken van verdieping, herhaling en 

extra oefenen. We nemen ook de tijd om langs te gaan in de groepen die beroep doen op het 

interventieteam. 

Wanneer:  
Donderdag 29 september 2022 van 9u30-16u + maandag 3 oktober 2022 van 8u30-12u 
Maandag 23 januari 2023 van 9u30-16u + donderdag 26 januari 2023 van 13u30-17u 
Maandag 12 juni 2023 van 9u30-16u +donderdag 15 juni 2023 van 13u30-17u 

 
Opleidingsduur: 9u30 
 
Doelgroep: leden van het interventieteam 
  begeleiders, leerkrachten, nachtbegeleiders, therapeuten, 

begeleiders dagbesteding, … die met agressie te maken hebben 
clusterverantwoordelijken, PION 

                                     
Maximaal aantal deelnemers: 20 
 
Locatie: Kapel 
 
Lesgevers: Virginie Lambrecht, Els Blanckaert 
 
Inschrijven: Druk op ctrl en https://forms.office.com/r/A1P1dYmUQw 

 

Verantwoordelijke: Els Blanckaert  

VTO Basis  Indien van toepassing  

https://forms.office.com/r/A1P1dYmUQw
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwji9ZjthJTcAhUKblAKHSofCuwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.trifier.nl/crisis-ontwikkelings-model&psig=AOvVaw1w1BDfByIc_6mVUQE-T_Xa&ust=1531295041174223
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EHBO: Eerste hulp bij verslikking en reanimeren & 

defibrilleren. 
In deze opleiding worden de basistechnieken van eerste hulp bij ongevallen voorgesteld en 

ingeoefend. De nadruk ligt hierbij op het herkennen van noodsituaties en op 

reanimatietechnieken. Er is echter ook ruimte om in te gaan op vragen en noden van de 

deelnemers. Er zal dit werkjaar ook uitdrukkelijk stilgestaan worden bij de problematiek van het 

verslikken.             

 

Wanneer:  

Donderdag 22 september 2022 van 9u-12u of van 13u-16u 

Maandag 26 september 2022 van 13u-16u  

  

Opleidingsduur: 3u 

 

Doelgroep:  Dit is een verplichte opleiding ifv de procedure “technisch-
verpleegkundige handelingen” voor alle begeleiders, 
therapeuten, leerkrachten, begeleiders dagbesteding, … die dit 
nog niet eerder volgden. Er kunnen ook mensen aansluiten die 
deze opleiding vele jaren terug gevolgd hebben en een 
heropfrissing nodig hebben.  

 

Locatie: 1.07 

 

Lesgever: Idewe 

 

Inschrijven: Druk op ctrl en https://forms.office.com/r/A1P1dYmUQw 

 

Verantwoordelijke: Liesbeth Peirsman 

  

VTO Verdieping  Medische thema’s 

https://forms.office.com/r/A1P1dYmUQw
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Epilepsie* 
 

Epilepsie is een vaak voorkomende diagnose bij onze cliënten. Wanneer men aan epilepsie 

denkt haalt het grote publiek zich vaak iemand voor de geest die op de grond ligt te schokken. 

Maar epilepsie is veel meer dan dat. 

Dr Lamont (neuroloog in het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt en reeds 16 jaar neuroloog aan huis 

in onze voorziening) tracht jullie het fenomeen aan de hand van een korte, interessante 

bijscholing beter te laten begrijpen.We lichten toe hoe je moet handelen indien er zich een 

aanval van epilepsie voordoet bij een cliënt, er worden enkele begrippen toegelicht  die vaak 

gebruikt worden tijdens de consultmail en er wordt meer uitleg gegeven over de onderzoeken 

die we kunnen uitvoeren bij epilepsie en de (nood)medicatie die we hier in de voorziening 

gebruiken. 

 

Wanneer:  

Donderdag 20 april 2023 van 14u-15u30 

 

Opleidingsduur: 1u30 

 

Doelgroep: Alle medewerkers die in aanraking komen met epilepsie 

 

Locatie: 1.07 

 

Lesgever(s): Dr. Lamont 

 

Inschrijven: Druk op ctrl en https://forms.office.com/r/A1P1dYmUQw 

 

Verantwoordelijke: Medische dienst 

VTO Verdieping  Medische thema’s 

https://forms.office.com/r/A1P1dYmUQw
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Mondhygiëne* 

Tijdens deze vorming worden de belangrijkste aandachtspunten in verband met goede 

mondhygiëne nog eens herhaald. Jullie krijgen info rond de verzorging van tanden, tandvlees, 

gebitsprothesen, en nog enkele andere nuttige tips! De vorming wordt gegeven door Philippe 

Vanhoeck, de tandarts die wekelijks langskomt op de medische dienst. Bundel zeker al jullie 

vragen, want er zal voldoende tijd zijn om hierop in te gaan.  

 

 

 

Wanneer:  

Woensdag 22 maart 2023 van 10u-11u30 

                   

Opleidingsduur: 1u30 

 

Doelgroep: Begeleiders 

 

Locatie: 1.07 

 

Lesgever(s): Philippe Vanhoeck (tandarts) 

 

Inschrijven: Druk op ctrl en https://forms.office.com/r/A1P1dYmUQw 
 

Verantwoordelijke: medische dienst 

  

VTO Verdieping  Medische thema’s 

https://forms.office.com/r/A1P1dYmUQw
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Psychofarmaca 

 
Tijdens deze bijscholing licht Dr De Maeyer, psychiater van 
opleiding en meer dan 20jaar ervaring in onze voorziening 
drie grote groepen medicatie toe die frequent worden 
voorgeschreven bij onze populatie.  
We gaan dieper in op de groep neuroleptica, middelen bij 
stemmingsstoornissen en de angstwerende middelen. 
Verder zal de uiting van oa psychose, 
stemmingsstoornissen en angsten bij personen met een 
mentale beperking toegelicht worden en bepreken we 
enkele voorbeelden.  

 

 

Wanneer:  Donderdag 15 december 2022 van 10u tot 12u 
  
Opleidingsduur: 2 uur 
 
Doelgroep: Alle medewerkers die in aanraking komen met dit thema 
 
Locatie: 1.07 
 
Lesgever(s): Dr. De Maeyer (Psychiater) 
 
Inschrijven: Druk op ctrl en https://forms.office.com/r/A1P1dYmUQw 
 

Verantwoordelijke: medische dienst 

  

VTO Verdieping  Medische thema’s 

VTO Verdieping  Medische thema’s 

https://forms.office.com/r/A1P1dYmUQw
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Basis autisme* 
 

Personen met een verstandelijke beperking en autisme ervaren hun omgeving anders dan 
mensen zonder beperking. Daarom is het belangrijk dat de omgeving en de begeleiding 
afgestemd is op hun individuele behoeften en mogelijkheden. Begeleiders die met deze 
doelgroep werken, worden weleens geconfronteerd met uitdagingen in het ondersteunen.   
 
Binnen deze vorming leggen we een goede basis voor het werken met en het begrijpen van 
cliënten met een verstandelijke beperking en autisme. We belichten enkele belangrijke thema’s 
binnen de problematiek (bv. specifieke interesses, sensorische bijzonderheden, communicatie, 
probleemgedrag,..). We kijken samen naar de impact en betekenis van de problematiek, om 
vervolgens ook enkele handvaten voor de praktijk uit te werken.  
 
Deze vorming is vooral gericht naar nieuwe medewerkers of medewerkers die hun kennis even 
willen opfrissen.  

 
 

 

Wanneer:  
Dinsdag 22 november 2022 van 9u-12u 
Dinsdag 25 april 2023 van 9u-12u 
 
Opleidingsduur: 3 uur 
 
Maximaal aantal deelnemers: 25 
 
Locatie: 1.07 
 
Inschrijven: Druk op ctrl en https://forms.office.com/r/A1P1dYmUQw 

 

Verantwoordelijke/lesgevers: Kim DeVisscher en Sharon Blomme 

  

VTO Verdieping  Pedagogische thema’s 

https://forms.office.com/r/A1P1dYmUQw
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Basale ontmoeting* 

 

                                                       
In deze vorming krijg je zicht op wat basale ontmoeting is en hoe je daarmee aan de 

slag kan. 

We starten met een korte theoretisch uiteenzetting van basale ontmoeting : wat is dit 

juist, voor wie is dit ontwikkeld en hoe kan dit gebruikt worden. 

Nadien maak je kennis met heel uiteenlopende basale activiteiten.   

 

Na deze vorming heb je veel inspiratie om zelf aan de slag te gaan! 

Wanneer: 27/10/2022 van 13u30 tot 17u 
 
Opleidingsduur: 3u30 
  
Doelgroep: alle geïnteresseerden 
 
Maximaal aantal deelnemers: 25 
 
Locatie: 1.07 
 
Lesgever(s): Miet Bongaerts,  ea. 
 
Verantwoordelijke: Michèle De Neve 
 
Inschrijven: Druk op ctrl en https://forms.office.com/r/A1P1dYmUQw 
 

  

VTO Verdieping  Pedagogische thema’s 

https://forms.office.com/r/A1P1dYmUQw
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Workshop Downsyndroom* 

 

 
 

Koppig en eigenwijs! 

Zo ervaren we wel eens mensen met het syndroom van Down. Echter het zijn personen 

met een eigenheid, met een kwetsbaarheid en dit bekijken we in de workshop. 

Vervolgens komt ook het omgaan met mensen met Downsyndroom aan bod. Tenslotte 

toetsen we graag deze ideeën aan de praktijkvoorbeelden van de deelnemers.  

We laten ons in deze workshop vooral inspireren door de inzichten van Karel De Corte. 

 

 

Wanneer: 1/12/2022 van 14u tot 17u 
 
Opleidingsduur: 3u 
  
Doelgroep: alle geïnteresseerden 
 
Maximaal aantal deelnemers: 20 
 
Locatie: 1.07 
 

Lesgever(s): Michèle de Neve 
 

Verantwoordelijke: Michèle De Neve 
 
Inschrijven: Druk op ctrl en https://forms.office.com/r/A1P1dYmUQw 
 

   

VTO Verdieping  Pedagogische thema’s 

https://forms.office.com/r/A1P1dYmUQw
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SMOG leeft* 
 

Daar gaan we samen aan werken! 

Voor vele cliënten is SMOG een belangrijke ondersteuning van hun communicatie. 

Elk team werkt er, op zijn eigen manier, hard aan om de gebaren onder de knie te krijgen en ze 

te gebruiken in de communicatie met de cliënt. 

Elke SMOG-verantwoordelijke spendeert veel energie in het motiveren van de teamleden.  

Met deze vorming willen we de krachten bundelen die in elk team beschikbaar zijn. 

Dit doen we zo :  

- We oefenen gebaren in workshops 

- We versterken samen het netwerk binnen en rond de leefgroepen die levend SMOG 

gebruik met de cliënt verder vorm geven. 

Zo zetten we onze taak in ons eigen team voort met hernieuwde energie. 

 
 

Wanneer: 16 februari 2023 van 14u tot 16u 

 

Opleidingsduur: 2 uur 

 

Doelgroep: Dit is een verplichte vorming specifiek voor de SMOG-

verantwoordelijken van FAM, MFC, dagbesteding, BuBao en BuSo. 

 

Maximaal aantal deelnemers: 25 

 

Locatie: 1.07 
 

Lesgever(s): Els Braet, Marjan Maes 
 
Inschrijven: Druk op ctrl en https://forms.office.com/r/A1P1dYmUQw 
 
Verantwoordelijke: Els Braet 
 

  

VTO Verdieping  Pedagogische thema’s 

https://forms.office.com/r/A1P1dYmUQw
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Handelingsplanning 
 

Het handelingsplan is een belangrijk werkinstrument binnen de Triangel. Maar hoe begin je 

daar nu aan?  

 

In deze vorming krijg je een goede introductie in het proces van handelingsplanning. Zo leer je 

de belangrijke aspecten in de voorbereiding en in de bespreking zelf. We staan stil bij het goed 

formuleren van de prioriteiten, het betrekken van de cliënt en de do ’s en dont ‘s bij een 

bespreking. Daarnaast hebben we ook aandacht voor het implementeren in Ecqare.  

 

Dit alles doen we aan de hand van de leidraad en andere zinvolle documenten die je kunnen 

helpen bij het opstellen van een handelingsplan.  Na deze vorming ben je goed geïnformeerd en 

heb je zeker een aantal handvaten om verder mee aan de slag te gaan. 

 
 

Wanneer:    

Donderdag 6 oktober 2022 van 14u-15u30 

Donderdag 08 december 2022 van 14u-15u30 

Dinsdag 24 januari 2023 van 10u – 11u30 

Dinsdag 21 maart 2023 van 10u – 11u30 

Opleidingsduur: 1u30 

 

Doelgroep: alle leefgroepbegeleiders 

 

Locatie: 6/10 in de cafetaria en de overige in de 1.07 

 

Verantwoordelijke: Michèle de Neve en Sharon Blomme 

 

Inschrijven: Druk op ctrl en https://forms.office.com/r/A1P1dYmUQw 

 

 
 VTO Verdieping  Pedagogische thema’s 

 

https://forms.office.com/r/A1P1dYmUQw
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Zorg op je bord!* 

 
Verslikking,  kauwproblemen , selectief eten , autisme , ouder worden ……. Een greep uit de 
verschillende dagelijkse hindernissen bij de maaltijd. Iedereen wil zorgen voor een vlotte en 
aangename maaltijd,  voor wat er op het bord komt en hoe het verwerkt wordt. 
Wanneer een maaltijd veel zorg vraagt, dan heb je nood aan een praktische duidelijke 
benadering van de problemen. 
Vanuit voorbeelden krijg je in deze vorming handvaten om de correcte zorg te bieden! 

 

 
 

Wanneer:  

Donderdag 3 februari 2023 van 14u-16u 

                   

Opleidingsduur: 2 uur 

 

Doelgroep: Leefgroepsbegeleiders van zowel volwassenen als kinderen 

 

Locatie: 1.07 

 

Verantwoordelijke/Lesgever: Hilde Gabriël 

 

Inschrijven: Druk op ctrl en https://forms.office.com/r/A1P1dYmUQw 

 

  

VTO Verdieping  Pedagogische thema’s 

https://forms.office.com/r/A1P1dYmUQw
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Gezinsgericht en netwerkondersteunend werken en 

begeleiden 

 
In het verlengde van de reeds doorgegane VTO-vorming ‘driehoekskunde’, willen we verder inzoomen 

op een aantal topics uit die vorming en dit alles rekening houdende met onze algemene pedagogische 

visie en de visietekst ‘gezinsgericht en netwerkondersteunend werken in de Triangel’. 

De bedoeling is om aan de hand van casussen de theorie te toetsen aan de praktijk. Bij de voorbereiding 

van de vorming driehoekskunde hebben we immers geconstateerd dat het werken met en voor ouders 

en netwerken voor ons (GB, NO, begeleiders, leefgroepen, …) niet altijd vanzelfsprekend is, dat we vaak 

geconfronteerd worden met bepaalde ‘ethische’ dillema’s, dat we moeten schipperen tussen enerzijds 

de belangen en het welbevinden van de cliënt en anderzijds we ook de noden en behoeftes hebben van 

onze gezinnen en netwerken. Kortom,  het is niet altijd gemakkelijk te komen tot een ‘oplossing’, waar 

elke partij of belanghebbende mee kan leven. 

We willen dit vormingsmoment zo concreet mogelijk maken. We brengen nog eens de belangrijkste 

items van de ‘driehoekskunde’ onder het daglicht maar we voorzien zeker ruim de tijd voor het 

praktijkgerichte luik. Als voorbereiding op de vorming driehoekskunde hebben we redelijk wat casussen 

gekregen vanuit de groepen. Het zijn dus casussen uit de ‘Triangelwereld’ gegrepen, situaties waar elke 

leefgroep mee geconfronteerd wordt of kan mee te maken hebben. 

Concreet bieden we 3 mogelijke data aan om deze vorming te volgen. We willen de groep relatief klein 

houden om zo de interactie te bevorderen. 

 

Wanneer: Dinsdag 15 november 2022 of dinsdag 14 maart 2023 of dinsdag 6 juni 2023 telkens 

van 9u30 tot 12u 

 

Opleidingsduur: 2u30 

 

Doelgroep: begeleiders, clusterverantwoordelijke, pion, … 

 

Maximaal aantal deelnemers: max 20 per sessie  

 

Locatie: 1.07 

 

Lesgever(s): GB en NO 

 

Verantwoordelijke: Mathijs Dejaegher en Goedroen Stockman 

 

Inschrijven: Druk op ctrl en https://forms.office.com/r/A1P1dYmUQw 

  

VTO Verdieping  Pedagogische thema’s 

https://forms.office.com/r/A1P1dYmUQw
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De emotionele ontwikkeling volgens A. Došen 

 

Het Model van Došen is een van de invalshoeken die de pedagogische visie van de Triangel mee 

vorm gaf. 

Iedereen weet ondertussen dat, naast het IQ zeker ook het EQ van groot belang is om het 

functioneren van mensen (met een verstandelijke beperking) in te schatten. 

Om onze cliënten passend aan te spreken en te ondersteunen is het o.a. noodzakelijk een goed 

beeld te hebben van hun emotionele ontwikkeling. 

 

In deze vorming wordt een omschrijving van de verschillende fasen van die emotionele 

ontwikkeling volgens A. Došen gegeven. 

Daarnaast is er aandacht voor de meest passende begeleidingsstijl bij elk van deze fasen en 

eventuele problemen of pathologieën die kunnen ontstaan bij een niet harmonische 

ontwikkeling. 

 

Het is de bedoeling dat jullie na deze voormiddag een kapstok bezitten die in jullie 

dagdagelijkse begeleidingspraktijk verhelderend werkt en helpt gedrag betekenis te geven. 

 

Wanneer: donderdag 02 maart 2023 van 9u-12u of van 13u30-16u30 

 

Opleidingsduur: 3u  

 

Doelgroep:  iedereen die (on)rechtstreeks betrokken is bij de begeleiding van cliënten 

 

Maximaal aantal deelnemers: 30 

 

Locatie: 1.07 

 

Lesgever(s): Els Blanckaert 

 

Inschrijven: Druk op ctrl en https://forms.office.com/r/A1P1dYmUQw 

 

Verantwoordelijke: Els Blanckaert 

 

Deze vorming staat open voor ouders, medewerkers GOMM, externen 

 

  

 
 VTO Verdieping  Pedagogische thema’s 

 

https://forms.office.com/r/A1P1dYmUQw
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Seniorenteam 
 

Met het seniorenteam komen we met samen met als doel onze visie 

en deskundigheid m.b.t. de zorg voor onze ouder wordende cliënten te 

bevorderen. Middelen daartoe zijn ervaringsuitwisselingen en 

intervisie, literatuurstudie, bezoek aan andere voorziening, .. 

Het seniorenteam bestaat uit personen die in relatie staan tot onze 

ouder wordende cliënten zoals dag- en nachtbegeleiders uit betrokken 

leefgroepen, 

medewerkers uit andere diensten zoals hobbyclub, therapeutische 

diensten, netwerkondersteuner, clusterverantwoordelijke en PION-

medewerkster ouder worden. 

 

Wanneer:  

Donderdag 13 oktober 2022 van 9u45 – 11u45 

Donderdag 19 januari 2023 van 9u45 - 11u45 

Donderdag 11 mei 2023 van 9u45 – 11u45 

 

Opleidingsduur: 3 x 2 uur 

 

Doelgroep: Medewerkers die werken met ouder wordende cliënten 

    

Locatie: 13/10 in de Hobbyclub, 19/01 en 11/05 in 1.07 

 

Verantwoordelijke: Louise-Marie Meysman en Nathalie Huys 

 

Inschrijven: Druk op ctrl en https://forms.office.com/r/A1P1dYmUQw 

 

  

VTO Verdieping  Intervisiegroepen 

https://forms.office.com/r/A1P1dYmUQw
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 Intervisie autisme 
 
Het heeft eventjes niet kunnen doorgaan, maar normaal komen we op regelmatige basis samen 
met een vaste groep om een cliënt met autisme te bespreken en/of een auti-thema uit te 
diepen om zo van elkaar te kunnen leren. De aanwezigen krijgen de kans om een casus naar 
voor te brengen, of om een specifiek thema op de agenda te plaatsen. 
 

□ Kom je tijdens je job in contact met cliënten met autisme? 

□ Vind je het nuttig om ervaringen uit te wisselen met collega’s? 

□ Ben je bereid om succeservaringen en knelpunten te delen met collega’s? 

□ Denk je graag mee rond de zorgvraag van andere cliënten, auti-gerelateerde thema’s?  

□ Wens je uw deskundigheid te verhogen door te leren van elkaar? 

 
Antwoordde je op deze vragen met een ‘ja’, dan is dit wellicht iets voor jou Wil je de groep 
graag vervoegen, neem dan contact op met Kim van de PION. Ook als je niet in een autigroep 
werkt, ben je van harte welkom! 
 

Wanneer:  
Dinsdag 25 oktober 2022 van 9u30-11u30 
Dinsdag 13 december 2022 van 9u30-11u30 
Dinsdag 7 februari 2023 van 9u30-11u30 
 
Opleidingsduur: 3 x 2 uur 
 
Doelgroep: Medewerkers die werken met mensen met autisme 
 
Maximaal aantal deelnemers: 15 
 
Locatie: 25/10 en 13/10 cafetaria en 7/02 in 1.07 
 
Inschrijven: Druk op ctrl en https://forms.office.com/r/A1P1dYmUQw 
 
Verantwoordelijke: Kim De Visscher en Sharon Blomme  

VTO Verdieping  Intervisiegroepen 

https://forms.office.com/r/A1P1dYmUQw
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Multiteam 
 

We komen met het multiteam jaarlijks meerdere malen samen.  

Op deze momenten doen we uiteenlopende dingen: intervisie rond een cliënt, we verdiepen 

ons in een bepaald thema, we wisselen interessante ideeën uit, we organiseren een activiteit, … 

 

Het doel van dit Multiteam is de kennis en vaardigheden rond de doelgroep van mensen met 

een ernstig meervoudige beperking delen en vergroten. Daarnaast is het de bedoeling deze 

kennis ruim te verspreiden over de leefgroepen die werken met deze doelgroep. 

De leden van dit team zijn begeleiders, therapeuten,  leerkrachten mensen van de 

dagbesteding, clusterverantwoordelijken, PION, … 

 

Het Multiteam is eveneens een informatiepunt en aanspreekpunt binnen DVC De Triangel 

omtrent mensen met een ernstig meervoudige beperking. 

 

 

 

 

 

Wanneer:  Maandag 17 oktober 2022 van 14u-16u 
                  Maandag 6 februari 2023  van 14u-16u 
                  Dinsdag 25 april 2023 van 14u-16u 
 
Opleidingsduur:  3 x 2u 
 
Doelgroep: medewerkers die werken met cliënten met ernstige 
                    meervoudige beperking  
 
Maximaal aantal deelnemers: 15 
 
Locatie: 1.07 
 
Inschrijven: Druk op ctrl en https://forms.office.com/r/A1P1dYmUQw 
 
Verantwoordelijke: Michèle De Neve 

  

VTO Verdieping  Intervisiegroepen 

https://forms.office.com/r/A1P1dYmUQw
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Intervisie GES 
 

Een drietal keer per jaar komen we samen met begeleiders uit de GES-Groepen (Vliering, Ceder, 

Libel, Zonnehuis, Molendreef 69, Maretak, Huis 31), leerkrachten en ortho scholen, 

dagbesteding, logo, clusterverantwoordelijken van bovengenoemde groepen en Pion. 

De te bespreken agendapunten worden door alle deelnemers aangebracht. Meestal gaat het 

om inhoudelijke zaken (casussen, thema’s , vragen, ervaringen, ...), maar praktische tips en 

ondersteuning kunnen eveneens onderwerp van gesprek zijn. 

Veelal neemt dit overleg de vorm van intervisie aan. Eventueel wordt de WANDA methodiek 

gebruikt.  

Van elkaar leren en uitwisselen van ervaringen zijn de hoofddoelstellingen. 

 

Wanneer:  
Dinsdag 22 november 2022 van 10u-11u30 
Dinsdag 31 januari 2023 van 10u-11u30 
Dinsdag 4 mei 2023 van 10u-11u30 
  
Opleidingsduur: 3 x 1.5 uur 
 
Doelgroep: Medewerkers die werken met mensen met een GES-problematiek, 

leerkrachten en ortho’s van de scholen, dagbesteding, logo, 
clusters en PION 

 
 
Locatie: 22/11 in de cafetaria en 31/01 en 4/05 in 1.07 
 
Inschrijven: Druk op ctrl en https://forms.office.com/r/A1P1dYmUQw 
 
Verantwoordelijke: Inge Haerts en Els Blanckaert 

  

VTO Verdieping  Intervisiegroepen 

https://forms.office.com/r/A1P1dYmUQw
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Bijeenkomst interventieteam 
 

Jaarlijks komen we met de leden van het interventieteam bijeen om de personenalarmen 

te bespreken en aan te passen, ervaringen uit te wisselen, knelpunten te bespreken, … én 

te bedanken voor de inspanningen van het voorbije jaar! 

 

 

 

 

 
 

 

Wanneer:  

Maandag 5 juni 2023 van 10u-11u30 

                   

Opleidingsduur: 1u30 

 

Doelgroep: Eén vertegenwoordiger uit elke leefgroep of dienst die lid is van het 

interventieteam 

 

Locatie: 1.07 

 

Inschrijven: Druk op ctrl en https://forms.office.com/r/A1P1dYmUQw 

 

Verantwoordelijke: Els Blanckaert 

 

  

VTO Verdieping  Intervisiegroepen 

VTO Verdieping  Intervisiegroepen 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjl6Omd5JTcAhWBalAKHauQABcQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.depositphotos.com/stock-photos/interventie.html&psig=AOvVaw006AsATPld1WAcdYajG0GQ&ust=1531320546306864
https://forms.office.com/r/A1P1dYmUQw
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Intervisie seksualiteit 
 

 

Op geregelde tijdstippen komen we samen met de leefgroepen om een thema m.b.t. 

seksualiteit uit te diepen.  

□ Het is een intervisiemoment waar iedereen van elkaar leert. 

□ De casussen, thema ’s, vragen, situaties worden door de leden zelf aangebracht. 

□ Iedereen denkt mee rond deze thema ‘s en brengt ook eigen praktijkervaringen, 

meningen, ideeën  in de groep.   

□ Op die manier wordt men deskundiger in het begeleiden van de seksualiteitsbeleving 

van de cliënten.  

 

Wanneer: 

Donderdag 10 november 2022 van 10u-11u30 

Donderdag 02 februari 2023 van 10u-11u30 

Donderdag 16 maart 2023 van 10u-11u30 

Donderdag 1 juni 2023 van 10u-11u30 

                                                              

Opleidingsduur: 4 x 1u30 

 

Doelgroep: medewerkers bij wie dit thema actueel is bij de cliënten 

 

Locatie:  1.07 

  

Inschrijven: Druk op ctrl en https://forms.office.com/r/A1P1dYmUQw 

 

Verantwoordelijke: Petra Vermandere, Els Blanckaert, Michèle De Neve 
 

  

VTO Verdieping  Intervisiegroepen 

https://forms.office.com/r/A1P1dYmUQw
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSn9jBipTcAhWCUlAKHS__CA0QjRx6BAgBEAU&url=https://cjsm.be/gezondsporten/themas/ethisch-sporten/lichamelijke-en-seksuele-integriteit/instrumenten/sport-met-grenzen-vlaggensysteem&psig=AOvVaw2W9LqpR1-QrezRs8nvqa7D&ust=1531296540437695
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Brandblussen via lasersimulatie 

 
Deze opleiding is gericht op het verwerven van praktische vaardigheden m.b.t. een eerste 

interventie door medewerkers die zich in de gebouwen bevinden.  

De oefening start met een fictieve brandwaarschuwing met daarop volgend de uit te voeren 

instructies  en eindigt met het uitvoeren van een eerste blussing (met een blussimulator) en 

evacuatie in de gevarenzone.  Elke stap wordt uitvoerig toegelicht. 

De opleiding heeft een verplichtend karakter en aanwezigheden worden geregistreerd. Er 

wordt verwacht van iedere leefgroep/ dienst dat iedereen om de twee jaar de nodige 

herhalingsinstructies heeft gehad.  

 

 
 

Wanneer:   

Donderdag 27 april 2023 

Dinsdag 16 mei 2023 

 

Opleidingsduur: er gaan 6 sessies door met telkens een duur van 1 uur.  

 

Doelgroep: alle medewerkers van leefgroepen, dagbesteding en    

therapeutische diensten, m.u.v. administratie, logistiek en leden 

van de eerste interventieploeg 

                     

Locatie: Paviljoentje 

 

Aantal deelnemers: 12 per uur 

 

Inschrijven: Druk op ctrl en https://forms.office.com/r/A1P1dYmUQw 
 

Verantwoordelijke: Dirk Uyttersprot 

   

VTO Verdieping Te herhalen 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fr%2FA1P1dYmUQw&data=04%7C01%7CSharon.Blomme%40dvcdetriangel.be%7Cd78536621e604c5aab7408da1b9fb338%7C60b1d6a983724ff49b3b907c012e0465%7C0%7C0%7C637852669965951107%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=aik0egX2UCIxNmq%2BTBJJzDYRf9YIg6na6mSpB8nrUL0%3D&reserved=0
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKfF9fT468cCFQU5FAod_coNzw&url=http://www.vbeveiliging.nl/1246-2/&psig=AFQjCNF6Tr3rdJcsg4_5VAUZ9vHc3FDp4Q&ust=1441956553792598
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Brandblussen met de blusbus 
 
Deze opleiding is gericht op het verwerven van praktische blusvaardigheden door de leden van 
de eerste interventieploeg (medewerkers TD, leden van permanentie, algemene nachtwaak, 
actieve en slapende waken). 
De oefening bestaat uit twee delen: 
  - Theorie: 
Dit deel handelt over het ontstaan van brand, de meest frequente en belangrijkste 
basisoorzaken, de wijzen van voortplanting van een brand, de mogelijke gevaren en gevolgen, 
de verschillende blusmaterialen en hun praktische uitvoering. 
  - Praktijk: 
Dit deel beoogt het oefenen met diverse blusmiddelen op een echte vuurhaard, met onder 
andere het blussen van een frietketel, een brandend object, … 
De opleiding heeft een verplichtend karakter en er wordt verwacht dat elk lid van de 
interventieploeg deze jaarlijks opnieuw volgt.  
 

 
 

Wanneer:   

Dinsdag 7 maart 2023 

 

Opleidingsduur: 4 sessies met telkens een duur van 2 uur.  

 

Doelgroep: Technische dienst, permanentieleden, nachtwaak, actieve en 

slapende waak  

 

Locatie: 1.07 en plein voor washuis.  

  

Verantwoordelijke: Dirk Uyttersprot  

 

Verdere informatie rond inschrijving wordt via mail gecommuniceerd 

 

  

VTO Verdieping Te herhalen 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.google.be%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26cad%3Drja%26uact%3D8%26ved%3D0CAcQjRxqFQoTCKfF9fT468cCFQU5FAod_coNzw%26url%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.vbeveiliging.nl%2F1246-2%2F%26psig%3DAFQjCNF6Tr3rdJcsg4_5VAUZ9vHc3FDp4Q%26ust%3D1441956553792598&data=04%7C01%7CSharon.Blomme%40dvcdetriangel.be%7C9326419fd0144fe1022308d954ef4188%7C60b1d6a983724ff49b3b907c012e0465%7C0%7C0%7C637634208839847345%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=p4PYmJuk4tNGe0Y66XeDEqQJ7cYoGebxMjDiVKJ%2BmR0%3D&reserved=0
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Terugkommoment PTV* 
 

Jaarlijks nodigen we iedereen die eerder al de PTV-2-daagse volgde (en deze ook effectief 

toepast in de praktijk) uit voor een verplichte heropfrissing van de PTV-technieken. Op deze 

manier willen we garanderen dat iedereen de technieken op een correcte wijze blijft toepassen 

en kunnen we ook (ver)nieuw(d)e technieken aanleren.  

 

Wanneer:   

Maandag 16 januari 2023 van 14u-15u30 of 16u-17u30 

Dinsdag 17 januari 2023 van 10u-11u30 of 14u-15u30 of 15u30-17u 

Donderdag 9 februari 2023 van 10u-11u30 of 14u-15u30 

Maandag 13 februari 2023 van 14u-15u30 of 16u-17u30 

Dinsdag 14 februari 2023 van 14u-15u30 of 15u30-17u 

 

Opleidingsduur: 1u30 

 

Doelgroep: Verplicht voor iedereen die reeds de PTV-opleiding volgde 

 

Maximaal aantal deelnemers: 20 

 

Locatie: Kapel 

  

Lesgevers: Virginie Lambrecht en Els Blanckaert 

 

Inschrijven: Druk op ctrl en https://forms.office.com/r/A1P1dYmUQw 

 

Verantwoordelijke: Els Blanckaert 

 

  

VTO Verdieping Te herhalen 

https://forms.office.com/r/A1P1dYmUQw
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Bijeenkomst fixatiecoaches 

 

Jaarlijks komen we met de fixatiecoaches bijeen om ervaringen uit te wisselen, knelpunten te 

bespreken, vernieuwingen op vlak van fixatie te bekijken, … en fixatie te herhalen. 

 

 

Wanneer:  

Donderdag 27 april 2023 van 10u-11u30 

 

Opleidingsduur: 1u30 

 

Doelgroep: Alle fixatiecoaches uit leefgroepen en diensten 

 

Locatie: 1.07 

 

Inschrijven: Druk op ctrl en https://forms.office.com/r/A1P1dYmUQw 

 

Verantwoordelijke: Els Blanckaert 

   

VTO Verdieping Te herhalen 

https://forms.office.com/r/A1P1dYmUQw
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Identiteit van de leefgroep 

 

Dit werkjaar gaan we verder aan de slag met de identiteit van een leefgroep.  

De identiteit van een leefgroep is soms niet zo duidelijk. Het is meer dan het werken met een 

bepaalde doelgroep van cliënten. Samen gaan we verkennend en ontdekkend kijken naar de 

leefgroep.  

 

 

 

Wanneer: In samenspraak  

 

Opleidingsduur: 1u30 

 

Doelgroep: Leefgroepbegeleiders 

 

Locatie: In samenspraak 

 

Inschrijven: De PION zal contact opnemen met de leefgroep 

 

Verantwoordelijke: PION  

VTO Verdieping Aanbod op groepsniveau 
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Intervisie over de pedagogische visie 

Dit werkjaar gaan we verder aan de slag met de intervisies over de pedagogische visie.  
Samen met alle personeelsleden van eenzelfde leefgroep zal op een vastgelegd moment een 
zitting doorgaan waarin de volgende rollen opgenomen worden:  

• Openbare aanklager (aandachtbegeleider) die 

als opdracht heeft een zo goed mogelijke 

kwaliteit van leven voor zijn cliënt te eisen, nu 

en in de toekomst. 

• Advocaten 

(Begeleider/therapeut/leerkracht/netwerk- of 

gezinsbegeleider/CV) om u te buigen over en 

te pleiten voor de 4 basisbeginselen van een 

kwalitatief leven. 

• Rechter (Hoofdbegeleider/CV) met als 

opdracht het globale beeld van de cliënt op tafel te brengen en de bevindingen die uit 

de pleidooien naar voor komen hier constructief aan te linken teneinde te komen tot 

een schets van het integratieve beeld van de cliënt.  

Als doel stellen we voorop om zoveel mogelijk handvaten voor verdere begeleiding en kwaliteit 

van leven voor de cliënt te bekomen.  

Wanneer: In samenspraak 

 

Opleidingsduur: 1u30 

 

Doelgroep: alle personeelsleden die in rechtstreeks contact staan met de cliënt 

(begeleiders, logopedisten, kinesisten, therapeuten van de 

werkplaats/hobbyclub,…) 

 

Locatie: In samenspraak 

 

Inschrijven:  De PION zal zelf contact opnemen  

Verantwoordelijke: PION 

  

VTO Verdieping Aanbod op groepsniveau 
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Jaarlijks verpleegkundige handelingen 

 

Tijdens deze vorming herhalen we de basisprincipes van de verpleegkundige handelingen en 

staan we even stil bij de dagdagelijkse handelingen die jullie stellen.  

Deze herhaling is jaarlijks, en is verplicht voor alle begeleiders die verpleegkundige handelingen 

stellen. Er wordt nog eens overlopen waarvoor jullie terecht kunnen bij de medische dienst, 

hoe consultaties bij de artsen/specialisten verlopen en enkele belangrijke thema’s worden nog 

eens opgefrist (handhygiëne, epilepsie, medicatietoediening etc.). Verder is er voldoende 

ruimte om vragen van jullie kant te beantwoorden. 

 
 

 

 

 

Wanneer:  Op een groepsvergadering in samenspraak 

 

Doelgroep: alle leefgroepbegeleiders  

 

Locatie: af te spreken 

 

Verantwoordelijke: Medische dienst 

 

  

VTO Verdieping Aanbod op groepsniveau 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiz2caBtcriAhVDPVAKHWmZB08QjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwiz2caBtcriAhVDPVAKHWmZB08QjRx6BAgBEAU%26url%3Dhttps://dribbble.com/shots/3044830-Free-medical-icons-set%26psig%3DAOvVaw3g0j5Dhiat5mi7c_B9dUCa%26ust%3D1559550781673522&psig=AOvVaw3g0j5Dhiat5mi7c_B9dUCa&ust=1559550781673522
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Opening van het werkjaar 

Ons handelen wordt gestuurd door ons denken en door onze waarden en overtuigingen. Dat is 

bij mensen met een verstandelijke beperking niet anders. Bij de opening van het werkjaar gaan 

we op zoek naar de juis- te mindset met betrekking tot betekenisvolle activiteiten in het 

algemeen, en voor mensen met een verstandelijke beperking in het bijzonder… een ontzettend 

boeiende en belangrijke opdracht! Want zeg nu zelf, wie wil er niet deelnemen aan 

betekenisvolle activiteiten? 

 

De spreker is niet de eerste de beste: Christophe Wille, bachelor in de ergotherapie en master 

in de ergotherapeutische wetenschappen. Daarnaast bekwaamde hij zich verder in innovatief 

verandermanagement in de gezondheidszorg. Vóór zijn aanstelling als docent en onderzoeker 

aan de Arteveldehogeschool en de Universiteit van Paris-Créteil was Christophe leidinggevende 

in een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Het lesgeven combineert hij 

momenteel met een doctoraatsonderzoek aan de faculteit Geneeskunde en 

Gezondsheidswetenschappen aan de Universiteit Gent, getiteld ‘Meaningful Activities 4 All’. In 

dit onderzoek probeert Christophe de begeleiders van mensen met een verstandelijke 

beperking te ondersteunen in het mogelijk maken van betekenisvolle activiteiten. 

 

Wanneer:  

Donderdag 15 september om 10u – 11u30, 14u-15u30 en 16u15-17u45 

 

Opleidingsduur: 1u30 

 

Doelgroep: alle medewerkers 

 

Maximaal aantal deelnemers: 75 personen per sessie 

 

Locatie: Luchtkussen 

 

Inschrijven: Druk op ctrl en https://forms.office.com/r/GszPD5SAbd 

 

Verantwoordelijke: Ria De Keyser  
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Omgaan met een schokkende gebeurtenis 
 

Geconfronteerd worden met een schokkende gebeurtenis, het kan ons allemaal overkomen.  

Welke gebeurtenis schokkend is en welke niet, is ieders persoonlijke beleving.  Soms kunnen 

we dat een plek geven, soms lukt dat helemaal niet. 

Dergelijke incidenten kunnen verschillende vormen aannemen en kunnen te maken hebben 

met cliënten, collega’s, derden. Een greep uit wat ons kan overkomen.  Agressie incidenten, 

plotseling overlijden, onverwachts medisch probleem, kwetsende taal, pesten, racisme, 

stalking, …  

Slachtoffer of getuige zijn van dergelijke gebeurtenissen ; het kan diep ingrijpen op u als 

persoon. 

Ondersteuning van leidinggevende op dergelijke momenten is van kapitaal belang, maar ook de 

rol en invloed van de collega’s is bijzonder cruciaal. 

Freja Schotte (Idewe) wil ons inzicht verhogen in wat er zich allemaal in ons hoofd afspeelt.  Ze 

bezorgt ons ook een aantal kapstokken in functie van het collega-zijn. 

 

Wanneer:  

Dinsdag 20 december 2022 van 10u tot 11u30 

Dinsdag 7 maart 2023 van 10u tot 11u30 

 

Opleidingsduur: 1u30 

 

Doelgroep: Alle medewerkers 

 

Maximaal aantal deelnemers: 20 

Locatie: 1.07 

 

Lesgever: Freya Schotte (preventieadviseur psychosociale aspecten, Idewe 

 

Inschrijven: Druk op ctrl en https://forms.office.com/r/A1P1dYmUQw 

 

Verantwoordelijke: Els Blanckaert 
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Zuurstofdagen 

 

Jaarlijks verspreidt de Taborgroep een brochure met een aanbod aan allerlei workshops die gericht zijn 

op medewerkers, nl. het zuurstofaanbod. Dit aanbod wordt verspreid naar medewerkers via de mail. 

Alle info omtrent het aanbod van dit jaar en het inschrijven, zullen dan ook via dit kanaal verspreid 

worden.   
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GOMM 

 

Wil je graag kennismaken met de projecten GOMM of ken 

je GOMM nog niet ? 

Schrijf je dan in voor dit interactief vormingsmoment. 

GOMM (gedeelde ondersteuning op maat Meetjesland) is 

een samenwerkingsverband tussen  3 voorzieningen : 

Triangel, Humival en Verburght. 

Actief sedert 2015 en met intussen al heel wat leuke, 

boeiende, uitdagende projecten op de teller. 

Denk maar aan de studiedag slaap, het GOMM café of de opstart van het buurtpunt “onder ’t 

perron”, een inclusief project waar mensen met een beperking, buurtbewoners en 

enthousiaste vrijwilligers actief zijn. 

Verwacht je aan  mooie verhalen van cliënten, getuigenissen van begeleiders die meewerken 

aan projecten van GOMM en een bezoekje aan het buurpunt “Onder ’t perron”. Er zal een 

drankje fris staan. 

 

Wanneer:  

Dinsdag 18 oktober 2022 van 9u45-12u of 13u45-16u 

Woensdag 19 oktober 2022 van 9u45-12u of 13u45-16u 

 

Opleidingsduur: 2u15 

 

Doelgroep: alle medewerkers 

 

Maximaal aantal deelnemers: 50 

 

Locatie: Onder ’t Perron (De Klaproos, Stationsstraat 20, 9850 Deinze 

(Landegem)) 

 

Inschrijven: Digitaal 

 

Verantwoordelijke: Katrijn De Causemaeker  
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