
‘Geheugen en lerend vermogen bij mensen met een verstandelijke beperking en dementie’ 

Met het programma kiezen we als opzet een ‘train de trainer’ traject: Een tiental professionals 

behorend tot het ‘expertiseteam’ van Severinus nemen aan het programma deel en worden daarmee 

in staat gesteld de elementen ervan verder binnen de organisatie te verspreiden. 

Het programma bestaat uit 17 bijeenkomsten van elk 3 uren, startend in januari 2019. De 

bijeenkomsten vinden volgens onderstaande planning plaats op de maandagmiddag van 13.00 – 

16.00 uur. 

Op de bijeenkomsten 1, 2, 5, 8, 11, 14 en 17 is de gehele groep deelnemers aanwezig. 

Ten behoeve van de intervisiebijeenkomsten 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15 en 16 wordt de groep 

gesplitst in 2 groepen van elk 5 deelnemers. 

Aan het einde van de bijeenkomsten 2, 5, 8 , 11 en 14, waarin respectievelijk verschillende vormen 

van geheugen en leren worden behandeld, stellen we  casuïstieken op waarmee we de behandelde 

stof in de praktijk gaan brengen. Tijdens de intervisiebijeenkomsten bespreken we de resultaten en 

leren we van elkaar.  

1 Kennismaking 
Introductie geheugen en leren in perspectief van kwaliteit van leven 
Gedachtenwisseling 
Doelstellingen formuleren 

14 januari 

2 Benutten van intacte geheugenaspecten 
Reminiscentiehobbel; routines; zelfzorggewoonten; associaties 
Casuïstieken opstellen 

28 januari 

3 Intervisie groep 1 25 maart 

4  Intervisie groep 2 1 april 

5 Associatieleren / klassieke conditionering 
Casuïstieken opstellen 

15 april 

6 Intervisie groep 1 13 mei 

7  Intervisie groep 2 20 mei 

8  Emotieleren 
Casuïstieken opstellen 

27 mei 

9 Intervisie groep 1 24 juni 

10 Intervisie groep 1 1 juli 

11 Operant leren en errorless leren 
Casuïstieken opstellen 

2 september 

12 Intervisie groep 1 7 oktober 

13 Intervisie groep 2 14 oktober 

14 Team begeleiden en toolkit 
Casuïstieken opstellen 

28 oktober 

15 Intervisie groep 1 25 november 

16 Intervisie groep 2 2 december 

17 Afsluitende bijeenkomst 
Evaluatie en hoe verder 

9 december 

 

Kosten: 

17 bijeenkomsten à € 900,-- =   € 15.300,-- 



BTW 21% =     €   3.213,-- 

Totaal:     € 18.513,-- 


