Platform voor Herstelgericht Werken op School
zoekt medewerkers intervisie !
In antwoord op de duidelijke vraag van heel wat mensen in het werkveld, willen wij als Platform de
uitbouw van ‘intervisiegroepen, herstelgericht werken op school’ in Vlaanderen mee ondersteunen.
We willen hiertoe een oproep doen naar mensen die zich willen engageren in het mee trekken van
een dergelijke intervisiegroep.
Intervisie is een vorm van overleg, waarbij collega’s elkaar ondersteunen. In deze intervisie-groepen
gaat het over het uitwisselen van werkwijzen, expertise, ervaringen en casussen m.b.t. het
herstelgericht werken.
Concreet vindt zo’n herstelgerichte intervisiegroep driemaal per jaar plaats.
Vanuit het Platform willen we enthousiastelingen en geïnteresseerden om een intervisiegroep te
(bege)leiden een kleine nascholing aanbieden. Het opzet bestaat erin om je te verdiepen in de
methodiek van de intervisie, sterker te staan bij het toelichten en duiden van herstel, nieuwe
mogelijkheden te zien in/met herstelgericht werken, een netwerk te kunnen uitbouwen en anderen
(nog) mee(r) op sleeptouw te trekken.
Daarnaast engageert het Platform zich in het inhoudelijk en logistiek ondersteunen van de
intervisiegroepen.

Aanbod

Engagement

Opleiding ‘intervisie’ door Lieve Windels (Ligand), Martijn
Debonnet (TA Heule) en Maria Beerten (PrOS),

Intervisie trekken in uw regio

Datum: donderdag 19 november 2015 13u-17u, Brussel
Inschrijven en informatie: via mail aan
maria.beerten@telenet.be

Drie X/jaar intervisiegroep organiseren
Feedback via platform voor herstelgericht werken
op school.

Indien je je aangesproken voelt, je je wilt engageren om actief in te zetten en bij te dragen aan een
driejaarlijks samenkomen met collega’s uit jouw streek, je iets wil bijdragen aan de ontwikkeling van
het herstelgedachtegoed bij je collega’s, je je wil engageren voor de nascholing, en je daarbij de
steun of bereidheid van je directie hebt, laat dan niet na een mailtje te sturen naar Maria!
Mocht je interesse of vragen hebben, laat dan zeker iets weten op dit mailadres!
www.herstelgerichtwerkenopschool.be

v.u.: Tom van Waterschoot, Lange Ridderstraat 20, 2800 Mechelen

