Live Online Training
Cultuursensitief werken:
Vroegsignalering LVB & GGZ
problematiek bij migrantenjeugdigen
Live
Online
Leren
Bent u professional in een wijkteam/netwerk in de
gemeente Rotterdam en wilt u meer weten over
cultuursensitief werken, of wilt u leren hoe u LVBof GGZ-problematiek bij migrantenjeugd op tijd kan
signaleren? Maar heeft u weinig tijd om klassikale
trainingen te volgen? Volg dan nu de live online
training van de Gemeente Rotterdam.

Uit diverse onderzoeken en advies van de Gezondheidsraad
(2012) blijkt onder meer dat migranten ondervertegenwoordigd
zijn in de vrijwillige, lichte zorg en oververtegenwoordigd in
de niet-vrijwillige, zware zorg. Met andere woorden: Bij
kinderen met een niet-westerse achtergrond worden GGZ- en
LVB-problematiek vaak niet op tijd gesignaleerd. Onbekendheid
met de zorg maar ook taboe en angst voor diezelfde
hulpverlening spelen hierbij een rol.
Maar ook in de zorg en het onderwijs worden psychische
p r o b l e m e n e n LV B v a a k n i e t t i j d i g h e r k e n d e n
onderkend. Hierdoor kunnen er voor de kinderen zelf en de
omgeving allerlei onnodige problemen ontstaan. U als
hulpverlener kunt daar verandering in brengen. In deze
speciaal ontwikkelde training leert u om te gaan met
cultuurverschillen, wordt er ingegaan op de communicatie en
de vroegsignalering van LVB- en GGZ-problemen bij
migrantenjeugd en jongeren of volwassenen.

Na deze training
•

•
•
•

Bent u zich bewust van het feit dat de culturele
achtergrond van cliënten en die van uzelf een rol speelt
bij het hulpverleningsproces.
Weet u tegen welke problemen of knelpunten u aan kunt
lopen bij het werken met andere culturen.
Weet u wat cultuursensitief werken is en kent u de kracht
van een cultuursensitieve houding.
Bent u in staat de signalen die kunnen wijzen op GGZ- en/
of LVB-problematiek sneller te herkennen en bespreekbaar
te maken.

Live Online Leren
De gemeente Rotterdam vindt dat live contact tussen experts
en deelnemers nog altijd tot de beste leerresultaten leidt.
Samen volgt u daarom live lessen in een online klaslokaal. Met
een webcam en headset staat u live met de anderen in
verbinding, kunt u de training volgen en met elkaar ervaringen
en ideeën uitwisselen. Interactiever, leuker en leerzamer!
Tussen de sessies door krijgt u huiswerkopdrachten en
praktijkopdrachten mee om de opgedane kennis in de praktijk
toe te passen.
U heeft alleen een goede internetverbinding,
pc/laptop met webcam en geluid nodig.
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Waarom kiezen voor LOL?
•

Op een interactieve manier in contact komen met
deskundigen en collega’s.

•

Tijdwinst en gemak; geen reistijd en vanuit huis te volgen.

•

Contact via het leerplatform, ook na de training.
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Doe mee en schrijf u nu in!
Meer weten over de mogelijkheden en de kosten van onze live
online trainingen? Neem dan contact op met Ernie van der Weg,
projectleider:
hj.vdrweg@rotterdam.nl of bel 06-20111644
Voor een training kun je je inschrijven op Sofie, het
opleidingsportal leren & ontwikkelen van de gemeente
Rotterdam.
Meer informatie over ons live online cursusaanbod vindt u ook
op: www.ggzmigrantenjeugd.nl

