De kracht van oplossingsgericht werken
met kinderen en jongeren
Studiedag met

Dr. Ben Furman
12-03-2014
Met bijdragen van:
Caroline Beumer, Dick J. van Dijk en Tischa Neve
Wie is Dr. Ben Furman?
Dr. Furman is psychiater, psychotherapeut en auteur van o.a. ‘Kids’ Skills’, ‘Reteaming’
en ‘Mission Possible’. Centraal in zijn werk, workshops en lezingen staat dat praktisch
alle problemen kunnen worden opgevat als vaardigheden die nog ontwikkeld moeten
worden.
Hij treedt internationaal op als docent en deskundige op het gebied van
oplossingsgerichte therapie, teamontwikkeling en systeemdenken.
Meer informatie vindt u op www.benfurman.com
Voor wie:
Mensen werkzaam in het onderwijs.
Opleiders en studenten
Professionals werkzaam in de opvoeding, zorg en welzijn
En voor iedereen die meer wil weten over:
 Hoe is de filosofie van het oplossings gericht werken toepasbaar?
 Hoe het werken met Kids’ Skills nog meer bijdraagt aan een gunstig effect in de
groep?
 Hoe Mission Possible een praktische benadering kan zijn om met jongeren in het
voortgezet onderwijs zelfsturing te ontwikkelen?
 Het idee dat kinderen/jongeren zelf actief meewerken aan het leren van de
vaardigheden die zij nodig hebben om problemen te overwinnen.
 Hoe problemen worden vertaald naar gewenste veranderingen?

De volgende sprekers geven hun visie en praktische vertaling over het
oplossingsgericht werken.
Drs. Dick J. van Dijk werkte jarenlang als docent en schoolleider in het vo. Is
momenteel actief als onderzoeker aan de UvA.
Is mede auteur van het Handboek oplossingsgericht werken in het onderwijs.
www.dickjvandijk.nl
Caroline Beumer is oprichter van BrandNewWay en geeft sinds 2003 Kids’ Skills en
Mission Possible certificerings-trainingen in Nederland. Zij is auteur van het werkboek
“Mission Possible” en van “Mission Possible: Kids’ Skills voor jongeren”
www.brandnewway.nl
Tischa Neve is kinder- en jeugdpsycholoog, auteur van o.a. “Positief en creatief
opvoeden en 'Mam, hoe gaat dat dan?' Bekend van het opvoedkundige tv-programma
‘Schatjes’. www.grootenklein.nl www.facebook.com/tischagrootenklein
Programma:
9.30 uur: Inloop met koffie en thee.
10.00 uur - 11.15 uur: Lezing en interactie met het publiek door Drs. Dick J van Dijk .
11.15 uur: Pauze met koffie en thee.
11.30 uur - 12.15 uur: Lezing en interactie met het publiek door Dr. Ben Furman.
12.15 uur - 12.30 uur: Good Practise: Een moeilijke groep…hoe pak je dat aan?
12.30 uur - 13.30 uur: Lunch en stands.
13.15 uur - 13.30 uur: Tischa Neve. Positief opvoeden.
13.30 uur - 13.45 uur: Het foto interview; Hoe vind je de ontwikkelwensen van lln.
13.45uur- 14.30 uur: Caroline Beumer geeft uitleg en verdieping op Mission Possible .
14.30 uur - 15.15 uur: Verdieping op Kids’ skills door Dr Furman.
15.15 uur - 15.30 uur: Vragen beantwoorden en afsluiting van de dag.
Locatie is de theaterzaal in Goirle www.janvanbesouw.nl ( 5km van Tilburg)
Kosten inclusief koffie, thee en lunch € 210,00.( incl. btw).
Opgave of aanvullende informatie kunt krijgen via m.van.esch@tele2.nl
Of op www.liketolearn.info Of via onderstaand formulier;
Aanmeldingsformulier per deelnemer.
Naam:
Instelling:
Adres:
Postcode en plaats:
E-mailadres:
Graag ingevuld formulier terug sturen vóór 1 maart 2014 naar m.van.esch@tele2.nl
Na inschrijving ontvangt u een factuurnummer.
Het bedrag graag overmaken o.v.v. naam deelnemer en factuurnummer
op bankrekening; 664830862 ten name van M. van Esch. U ontvangt een bewijs van
deelname na betaling. Contactpersoon Marja van Esch
Mytylschool Tilburg - Tel: 06 33712678

