Sherborne Developmental Movement
Internationale Verdiepingscursus
Advanced Practitioners Course (APC)
georganiseerd door de Sherborne Vereniging België vzw
2 tot 4 juli 2018, Brugge, België

"Movement experiences are fundamental to the development of all children but are
particularly important to children with special needs who often have difficulty in relating to
their own bodies en to other people."
Veronica Sherborne, 1990

Advanced Practitioners Course
Doel van de APC

De APC gaat dieper in op de theorie, de psychologische aspecten
en de filosofische achtergrond van de Sherborne
bewegingspedagogiek. Er wordt ook verbinding gelegd met Laban
en de ontwikkeling van het kind vanuit verschillende perspectieven.
Deze cursus is internationaal erkend (ISCO) en de deelnemers
ontvangen na het behalen van de vereiste normen een certificaat
van APC Sherborne na afloop van deze residentiële, 3-daagse
cursus.
Het doel van de cursus is om de deelnemers een breder en dieper
inzicht te geven in zowel de theorie als praktijk van de Sherborne
bewegingspedagogiek.

Voor wie?

In deze cursus wordt SDM opgevat vanuit een interprofessionele
en multidisciplinaire benadering.
Deze verdiepingscursus is bedoeld voor deelnemers die eerder de
basiscursus volgden (level 1 en level 2).

Wanneer?

Coördinator

Begin: maandag 2 juli 2018, 9:30 uur
Einde: woensdag 4 juli 2018, 18:00 uur
Het is mogelijk om vroeger aan te komen (zondag 1 juli) en/of later
te vertrekken (donderdag 5 juli).
.
Bart Jaminé, voorzitter van de Sherborne Vereniging België vzw,
pedagogisch adviseur buitengewoon onderwijs, International
Course Leader Sherborne

Lesgevers

Internationaal en multidisciplinair samengesteld team uit:
Verenigd Koninkrijk, Nederland, België

Voorwaarden

De deelnemers
1. hebben de Sherborne Basiscursus gevolgd (level 1 en 2)
2. hebben de Sherborne bewegingspedagogiek toegepast met
cliënten/leerlingen gedurende minstens 1 jaar volgend op
de Basiscursus
3. hebben een 10 minuten durende film voorbereid waarbij ze
de eigen begeleiding en de doelgerichtheid van hun werken
met Sherborne zichtbaar maken en die ze ter bespreking
tonen aan de overige deelnemers en de begeleiders (KLIK
hier voor de criteria)
4. zijn lid van een nationale of internationale Sherborne
vereniging (contacteer voor Nederland info@sherborne.nl;
voor België en andere landen info@sherborne.be).

Cursusinhoud

Theorie:
grondbeginselen van de Sherborne Bewegingspedagogiek:
1. sociale en emotionele ontwikkeling
2. motorische ontwikkeling
3. communicatie- en taalontwikkeling
4. bewegingsprincipes van Laban
5. begeleidingsstijlen

Accommodatie

Praktijk
1. observeren van beweging
2. plannen, beoordelen, evalueren, registreren en rapporteren
van bewegingssessies
3. pedagogiek (o.a. begeleidings- en leerstijlen; communicatie
via beweging)
4. ondersteunend en uitdagend werken binnen
bewegingssessies
zie programma onderaan
‘t Roodhof
zie www.roodhof.be
Nieuwburgstraat 32, 8020 Oostkamp (Brugge), België
't Roodhof is een gastenverblijf op 10 km van het historische
centrum van Brugge. Het maakt deel uit van het maatwerkbedrijf
Footstep dat kansen wil creëren voor mensen die problemen
hebben op de reguliere arbeidsmarkt werk te vinden.

Hoe daar geraken?

Trein van Nationale luchthaven Zaventem naar Brussel-Zuid,
vervolgens de trein van Brussel naar Brugge,
Bus 20 of 21 van Brugge-station naar Oostkamp, halte ’Daele’.
20 minuten stappen naar ‘t Roodhof, Nieuwburgstraat 32

Deelnameprijs

625 euro
Inbegrepen:
 Alle maaltijden en verblijf van 2 tot 4 juli in een hoge
kwaliteitsaccommodatie
 Thee, koffie en frisdrank beschikbaar tijdens pauzes en vrije
momenten
 Cursusmateriaal (syllabus, hand-outs, ..)
 Alle lezingen en workshops gebracht door een
internationaal team van ervaren Sherbornegebruikers
 Entertainment dinsdagavond
 Certificaat van deelname
Niet inbegrepen:
 Extra overnachting met ontbijt (40 euro/nacht)
op zondagavond 1juli en/of
donderdagavond 4 juli.
Uiterste inschrijvingsdatum: 10 juni 2018

Informatie en
administratie

info@sherborne.be

Inschrijven

INSCHRIJVINGSFORMULIER

Gerelateerde
websites

De Belgische Sherborne Vereniging wil contacten bevorderen
tussen geïnteresseerde Sherbornegebruikers (o.a. therapeuten,
leerkrachten, opvoeders, hulpverleners, ...) en een
ontmoetingsplaats bieden voor de uitwisseling van informatie en
ervaring, onderzoek en studie.
www.sherborne.be
www.sherborneinternational.com/
www.sherbornemovementuk.org/
www.sherborne.nl
www.sherborneforeningennorge.no
www.svenskasherborneforeningen.com/
www.sherborne-deutschland.de/

Sherborne Vereniging België vzw

Dag 1
9.30 - 10.30
10.30 - 11.15

APC 2018 · Programma

maandag 2 juli 2018

Registratie - kennismaking
Openingsceremonie
Briefing
Keywords ‘The philospohy of Sherborne’

Bart Jaminé – Voorzitter Sherborne België
Janet Sparkes, Verenigd Koninkrijk
theorie

11.15 - 12.15

Observatie en interactie: bijdrage van Labans bewegingsanalyse (deel 1)
theorie en praktijk

Ellen van de Gruiter, Nederland

12.15 - 13.15
13.15 - 14.15

lunch
Observatie en interactie: bijdrage van Labans bewegingsanalyse (deel 2)
theorie en praktijk

Ellen van de Gruiter, Nederland

14.15 - 15.30

Motorische ontwikkeling

Véronique Goethals, België
theorie en praktijk

15.30 - 16.00
16.00 - 17.00

pauze
Plannen en structureren van Sherborne sessies

Marleen Van Renterghem, België
theorie en interactie

17.00 - 18.00

Voorstelling en bespreking film

Sherborne International Course Leaders
in deelgroepen

18.00 - 19.00
19.00 - 20.30

avondmaal
Voorstelling en bespreking film

Sherborne International Course Leaders
in deelgroepen
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Dag 2

dinsdag 3 juli 2018

9.00 - 9.15

Briefing

9.15 - 10.30

Sensitieve responsiviteit

Gerrit Loots, België
theorie

10.30 - 11.00
11.00 - 12.00

pauze
Sensitieve responsiviteit

Ingrid Willems, België
praktijk

12.15 - 13.15
13.15 - 15.00
(pauze incluis)

lunch
Psychodynamisch kader voor de sociaal-emotionele ontwikkeling

15.00 - 17.00

Voorstelling en bespreking film

Lonneke Van Elburg, Nederland
theorie
Sherborne International Course Leaders
in groepen

17.00 - 19.00

Eigen tijd
(bezoek aan Brugge, uitwisseling praktijkervaring/filmmateriaal, Kampveldwandelroute, gezellig niksen, … )

19.00 - 20.00

avondmaal

20.00 - . . .

Versie 20180216

ontspanningsavond
eventueel entertainment Tralalie (https://bertostyn.weebly.com/)

De volgorde van de workshops kan mogelijk veranderen.
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Dag 3

woensdag 4 juli 2018

9.00 - 9.15

Briefing

9.15 - 10.30

Sherborne en communicatie

Marleen Van Renterghem, België
beelden

10.30 - 11.00
11.00 - 12.30

pauze
Veilig uitgedaagd: creativiteit in Sherborne

Paul Thys, België
theorie en praktijk

12.30 - 13.30
13.30 - 14.45

lunch
Instructie- en begeleidingsstijlen

Bart Jaminé, België
theorie en praktijk

14.45 - 15.45

De Sherborne begeleider in interactie

Bart Jaminé, België
theorie en interactie

15.45 - 16.15
16.15 - 17.00
17.00 - 18.00

18.30 - 19.30

pauze
Evaluatie en eindbespreking

België

Slotsessie: Sherborne Movement
Informatie over Sherborne in België en in andere landen, over ISCO en ICL
Uitreiking certificaten APC Sherborne

Stuurgroep Sherborne Vereniging België + ISCO
Véronique Goethals, België

avondmaal
EINDE
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