
  Rooster GEO opleiding februari 2022– juni 2022 
 

Introductiedag   2 februari      

Kerndocenten Saskia van Dorp en Harrie van Haaster 
Kennismaking en introductie op het programma van de GEO 
Toelichting opdrachten 
 

Les 1     9 februari       Saskia van Dorp 

+ Ervaringsdeskundigheid en ervaringskennis  
 

Les 2    16 februari    Saskia van Dorp  

+ Hoe kijken we naar elkaar zonder te diagnosticeren 
+ De individueel, vraaggerichte benadering (IVB) 
 
 

23 februari  Voorjaarsvakantie   

 

LES 3    2 maart   Saskia van Dorp 

+  Agogische benaderingen: aansluiten, luisteren, samenvatten en doorvragen en non-verbale 
communicatie 

 

LES 4   9 maart   Saskia van Dorp 
 
+  Dramadriehoek 
   
 
LES 5   16 maart    Saskia van Dorp 
 
+ Geweldloze communicatie  

 

LES 6   23 maart   Saskia van Dorp 
 
+ De contextuele benadering, van generatie op generatie 
+ Inleveren A4 met probleemstelling casestudy per mail 
  



 

LES 7   30 maart   Harrie van Haaster  

   
 + Instituties, kwaliteitssystemen en bejegening 
+ Praten over medicatie 
+ Informatie over het formuleren van leerdoelen 
     

LES 8   6 april    Saskia van Dorp en Harrie van Haaster 

+ Presentatie van de casestudy in twee groepen 

 

LES 9   13  april   Saskia van Dorp en Harrie van Haaster 

+  Portfolio groepen overlevingsstrategieën 
+ Inleveren verslag en reflectie op casestudy  
 

LES 10   20 april    Harrie van Haaster 

+ Dwang en drang, hoe ga je als ervaringsdeskundige om met cliënten die te maken hebben met 
dwang en drang 
 
 

27  april    Koningsdag 

4 mei     Mei vakantie 

Praktijkbegeleiding   

In de periode mei/juni hebben de cursisten de gelegenheid om aan de hand van hun doelverslag en 
de beoordeling daarvan praktijkbegeleiding aan te vragen van de kerndocenten ter voorbereiding 
van de eindpresentatie 
 
 
LES 11   11 mei    Elisa Passavanti 
 
+ Empowerment en herstel 

 

LES 12   18 mei    Saskia v. Dorp en Harrie v. Haaster  

Portfolio groepen 
+ Werken met het kernkwadrant 
+ Inleveren geformuleerde doelen 



 

LES 13   25 mei    Saskia van Dorp   

+ Werken in teams   

 

LES 14   1 juni    Elske van der Velde 

+ Praten over suïcide en suïcidepreventie  

  

LES 15    8 juni    HvA Elisa Passavanti 

+ Intervisiemethode 

  

LES 16   15 juni    Kerndocenten 

+ Eindpresentaties  

 

LES 17   22  juni    Kerndocenten 

+ Voorzetting eindpresentaties en afsluiting met uitreiking certificaat en drankje en hapje 
 

 

 

 


