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Infant Mental Health Opleiding ‘van 0 tot 5’
Spelregels
Opleidingsgroep 2017-2019
Seminaries
De seminaries van de Infant Mental Health Opleiding ‘van 0 tot 5’ gaan door in de Justus Lipsiusstraat 65,
Leuven (zie plannetje). De seminaries door op dinsdag (9u30 - 16u30). Het gaat om 2 seminaries van drie
uur per opleidingsdag, met een uur middagpauze. Jaarlijks zijn er 18 contactdagen.

Concreet
9u30 – 12u30 : Seminarie 1 (met 15’ pauze)
Middagpauze
13u30 – 16u30 : Seminarie 2 (met 15’ pauze)

Er wordt doorheen de opleiding verwacht dat seminaries worden voorbereid: teksten en/of casusmateriaal
dienen vooraf grondig gelezen te worden. Soms wordt gevraagd om bepaalde probleemstellingen over
teksten door te denken, om voorbeelden vanuit je praktijk aan te brengen,… Aan deze
taken/voorbereidingen wordt veel belang gehecht. De voorbereiding van de seminaries bepaalt immers de
kwaliteit van de discussies in de seminaries en het proces dat je doorheen de opleiding doormaakt. Er
wordt verwacht dat de deelnemers sterk betrokken zijn op de interactie en het reflectieproces tijdens de
seminaries.
Seminaries en andere opleidingsactiviteiten vangen stipt aan. Ook de afronding van de opleidingsdag
gebeurt stipt op het aangekondigde uur, zodat de deelnemers hiermee rekening kunnen houden bij het
plannen van hun vervoer.
Documenten en publicaties worden doorgegeven via ‘www.rinovlaanderen.be’. Artikels, opdrachten,
berichten, evaluatieformulieren, etc. worden er gepost voor de deelnemers. Je zal dan ook de website
regelmatig moeten raadplegen.

Pauzemomenten
De pauzes tussen de seminaries bieden mogelijkheden voor informele ontmoetingen. Tijdens de pauze zijn
koffie, water, thee en koekjes ter beschikking. Wel vragen we van de deelnemers aan de opleiding dat ze
mee verantwoordelijkheid nemen voor het klaarzetten en opruimen van koffie en lokalen.
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Afwezigheid tijdens seminaries
In welke omstandigheden?
Voor alle betrokkenen in de opleiding (jezelf, je collega's van de opleidingsgroep en de opleiders) is het
essentieel om gedurende de twee opleidingsjaren continu en volledig deel te nemen aan alle
opleidingsonderdelen en dus aan het volledige groepsproces. Om het certificaat van IMH-deskundige te
kunnen behalen is een minimum aanwezigheid van 90% vereist. Afwezigheid bij één of enkele
opleidingsonderdelen is in principe slechts mogelijk in uitzonderlijke en beperkte gevallen van overmacht
(bv. ziekte). In al deze gevallen dien je tijdig te verwittigen (m.i.v. de motivering) via de GSM van RINO
Vlaanderen (GSM 0485/182307) of per mail aan Ilse Vansant.
We nemen aan dat het uitzonderlijk wel eens kan gebeuren dat je er niet kan zijn: deze ene keer aanzien
wij als de 'joker' die ieder één keer kan inzetten bij een ernstige reden (dus bv. niet voor verlof, reis, enz).
Concreet slaat dit op één volledige opleidingsdag voor het eerste en het tweede jaar. Je kan dus gedurende
het volledige traject twee dagen afwezig zijn, of 2 keer 2 seminaries missen.

Wat te doen na afwezigheid?
Voor elke afwezigheid wordt per gemist seminarie een vervangende opdracht gemaakt, ongeacht de reden
van afwezigheid. Deze bestaat uit een bondige opdracht (nota van 2 pagina’s per gemist seminarie) waarin
wordt aangesloten bij het thema en de opgegeven literatuur of het materiaal van het betreffende
seminarie. Daarvoor kan je het seminariemateriaal en desgevallend de nota's van collega’s doornemen, om
op basis hiervan de gevraagde vervangopdracht te voltooien. In die vervangopdracht vermeld je steeds
duidelijk - naast je naam - het thema en het gemiste seminarie waar de nota bij aansluit.

Inhoudelijk wordt een persoonlijke verwerking van het gelezen materiaal verwacht (niet een louter
samenvatten ervan). Na een korte situering van wat de essenties van deze thematiek zijn, gaat het in deze
nota vooral om eigen ervaringen, reflecties, bedenkingen, vragen hierbij, en om verbanden, vertalingen of
implicaties naar eigen praktijksetting of het opleidingsproces. Indien men enkele seminaries miste die
thematisch een geheel vormen, kan men hierover één nota maken, met een in verhouding grotere omvang.
Deze nota wordt gemaakt in een periode die zo dicht mogelijk aansluit bij het (de) gemiste seminarie(s) en
maximum vier weken nadien ingeleverd bij Ilse Vansant. Deze bezorgt de nota aan de docent van het
betreffende seminarie (of coördinator van lezingen), die ze ter goedkeuring naleest.
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Uitzonderlijke omstandigheden ivm afwezigheid
Als een deelnemer een langere periode afwezig is (bv zwangerschapsverlof, langdurige ziekte), zal de
opleidingsstaf met de afwezige deelnemer en/of andere medewerkers bespreken hoe men op een zinvolle
wijze kan betrokken blijven op het in de seminaries doorgemaakte proces, mee afhankelijk van wat
haalbaar is voor de afwezige deelnemer.
Indien afwezigheden te maken hebben met persoonlijke moeilijke ervaringen tijdens het opleidingsproces,
kan men dit best tijdig melden aan de opleidingsverantwoordelijken.
Om te kunnen overgaan naar een volgend jaar is een aanwezigheid van minstens 90% vereist.
Bij problematische afwezigheden (die niet het gevolg van overmacht of zwangerschap zijn, maar wel voor
langere tijd om persoonlijke redenen en/of wanneer vervangopdrachten onuitgevoerd blijven bij
kortdurende afwezigheden) kan de opleidingstaf beslissen het opleidingstraject van de deelnemer te
onderbreken. Wie niet over kan gaan naar het volgende jaar, kan twee jaar later in een nieuwe groep
aansluiten.

Band met de IMH-praktijk
Zoals vermeld in de brochure en toegelicht tijdens de eerste opleidingsdag, vormt een voldoende
uitgebreide omgang met de IMH-doelgroep van jonge kinderen ( 0 tot 5 jaar) en hun ouders of verzorgers
de basis waarop de opleiding zich kan enten. De deelnemer dient overheen de gehele duur van de
opleiding te beschikken over een geschikte setting waarbinnen gewerkt wordt met of voor deze doelgroep.
Voor de groepssupervisies wordt gevraagd minimaal twee jonge kinderen in interactie met hun verzorger
te bespreken. In het eerste jaar richten groepssupervisies zich op het ontwikkelen van vaardigheden en
competenties aan de hand van een observatieopdracht binnen een voor kind en verzorger dagdagelijkse
setting. In het tweede jaar verschuift het accent naar het meer verfijnen van vaardigheden en
competenties aan de hand van een observatieopdracht binnen een professionele, hulpverlenings- of
klinische setting.

Afspraken met betrekking tot groepssupervisies
Overheen de twee opleidingsjaren worden groepssupervisies gepland. De groepen voor de
groepssupervisies bestaan uit 6 à 8 deelnemers, begeleid door één groepssupervisor. Deze
groepssupervisie gaat door binnen het programma en op dezelfde locatie.

3

www.rinovlaanderen.be
info@rinovlaanderen.be

De groepssupervisor maakt afspraken over wie er wanneer materiaal ter bespreking inbrengt. Ter
voorbereiding dient de supervisant het te bespreken materiaal uit te schrijven en – zo mogelijk – op
voorhand aan de supervisor te bezorgen. Een grondige lezing van het klinisch materiaal op voorhand,
eventueel aangevuld met bemerkingen en vragen van de supervisant, bevordert meestal het
supervisieproces zelf.

Evaluaties
Op het einde van elk opleidingsjaar is er een evaluatiemoment in mei/ juni. De evaluatieformulieren zullen
ten gepaste tijde op ‘Mijn RINO’ beschikbaar zijn. Tijdens de evaluaties krijgen de deelnemers de kans om
hun eigen leerproces te evalueren en leertaken te formuleren voor de komende periode. Ook zijn ze in de
mogelijkheid om de aangeboden opleidingsonderdelen te evalueren en bepaalde vragen of boodschappen
te formuleren ten behoeve van de opleiders en de opleidingsstaf. Vanuit deze evaluaties kunnen bepaalde
vragen verder besproken worden tussen deelnemer en opleidingsstaf.
We streven immers naar een parcours dat alle deelnemers na twee jaar volledig hebben afgelegd,
werkstuk incluis. Enkel wanneer aan deze voorwaarden voldaan is, kan de deelnemer in aanmerking komen
voor het behalen van het certificaat van IMH-deskundige.
Bij grote uitzondering wordt, bij twijfel over verder gaan met de opleiding of over het behalen van het
certificaat, wel eens gevraagd om extra taken te volbrengen (mogelijks literatuur of supervisie). We
plaatsen deze mogelijkheid hier bij de spelregels, hoewel we er zelf naar streven om desgevallend tijdig (in
een vroeger stadium) met de deelnemer bepaalde moeilijkheden door te spreken (en dus niet te wachten
tot het tweede jaar bijna voorbij is om nog extra’s te vragen).

Werkstuk
De opleiding tot IMH-deskundige is volledig afgerond wanneer ook het werkstuk ingediend en goedgekeurd
is. Een werkstuk omvat 15 à 20 pagina’s. Centrale doelstelling is de IMH-visie toe te passen op een
onderdeel van uw werkdomein. Meestal wordt de thematiek of de problematiek bestudeerd vanuit de
actuele literatuur, waarna de toepassing van de IMH-visie met een aantal klinische illustraties verhelderd
wordt. Het tijdig afwerken van dit werkstuk is van groot belang.
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Aanbevolen: Lidmaatschap WAIMH-Vlaanderen of DAIMH
Deze opleiding is ingebed in een groter netwerk rond IMH. Vanuit deze optiek willen wij de deelnemers aan
de opleiding tot IMH-deskundige warm aanbevelen zich lid te maken van WAIMH-Vlaanderen of van
DAIMH.
De voordelen die aan het lidmaatschap verbonden zijn: korting op studiedagen en andere
vormingsinitiatieven.

Contactpersonen
Gelieve te verwittigen bij afwezigheid via GSM RINO Vlaanderen 0485/182307 of per mail aan Ilse Vansant.
Bij vragen met betrekking tot opleidingsonderdelen, supervisie, eigen proces in de opleiding, kan je
hierover steeds iemand van de opleidingsstaf aanspreken.
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