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PROGRAMMA 2010
Vorming Bierbeek en Vorming Tienen

Gezocht:
“Stagiair met ervaring”
Rinaldo Cavatorti, Roger Nobels en Jill Hermans
Donderdag 4 november 2010
20u00 tot 21u30
UPC Sint-Kamillus Bierbeek
Rapportzaal
Stage is een onmisbare ervaring in de opleiding tot hulpverlener. In navolging van theoretische inhouden en praktijkoefeningen, is de stage hét forum waar al deze leerlijnen uitmonden
en verfijning vinden.
Begeleiden van stagiairs is een veelzijdige en complexe taak. Verschillende factoren spelen
een rol in het begeleidingsproces: de eigenheid en de visie van de stageplaats, de competenties van de stagiair, maar ook de persoonlijke groei (of juist de stagnatie) van de student, de
persoonlijkheid van de mentor ... en de wisselwerking tussen al deze factoren.
Spijtig genoeg beleeft niet elke student een vlotte stage. Een kleine groep studenten mist een
aantal basisvaardigheden: de communicatie loopt stroef, het stressniveau is te laag, of de
student zit met zichzelf in de knoop en worstelt met een aantal ingrijpende problemen.
We spreken dan van een “kwetsbare student”.
Hoe gaan we als opleider of stagementor om met deze jongvolwassene? Samen met jullie
willen we ons verdiepen in de theorie en praktijk hierover. We zullen het thema “de kwetsbare
student” schetsen en een theoretisch kader bieden, hieraan worden continu voorbeelden uit
het werkveld getoetst. Hoe gaan wij om met kwetsbaarheid, zowel onze eigen kwetsbaarheid
als die in een ander.
Zijn er instrumenten, strategieën of modellen die je kan hanteren?

Universitair Psychiatrisch
Centrum Sint-Kamillus
Krijkelberg 1
3360 Bierbeek
tel.: 016/45.26.11
fax: 016/46.30.79
e-mail:
karel.mast@fracarita.org
www.kamillus.be
Dhr. Rinaldo Cavatorti is psychiatrisch verpleegkundige en teamcoördinator op de afdeling Pathways. Ervaring als begeleider van jeugdigen met
een verslavingsproblematiek en als mentor van
studenten uit verschillende afstudeerrichtingen.
Dhr. Roger Nobels, ergotherapeut en stagementor,
alsook hoofd van de mentoren ergo te Tienen.
Ervaring als therapeut, vakgroepverantwoordelijke,
procescoach.
Mevr. Jill Hermans, adjunct directeur patiëntenzorg
te Tienen. Ze is psychiatrisch verpleegkundige,
heeft ervaring als docent, als stagebegeleider, als
stagementor en is voorzitter van de werkgroep
stagementoren te Tienen.

Workshop voor max. 30
personen

\ Inschrijven

45’ Theoretisch kader

Tot en met 1 november 2010.
Via e-mail: karel.mast@fracarita.org
Prijs: € 10,00 (gratis voor personeelsleden en studenten) met drink
na afloop.
Rekening nr. 431-0686341-36 met vermelding “Gezocht: stagiair met
ervaring - 04/11/2010”. Betaling op de seminarieavond zelf kan ook.

Kijk ook op
www.alexianentienen.be
www.kamillus.be

Pauze
60’ Interactief praktijkgedeelte

