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Orthopedagogiek 10e druk is een boek van Margot van Heteren uitgegeven bij UitgeverijS.W.P. B.V..
ISBN 9789066653085 In het opvoedingsproces sluiten doorgaans de ontwikkeling van het kind en de
opvoeding op elkaar aan. Maar soms is dat niet het geval. Het opvoedingsproces wringt dan of zit vast. In
Orthopedagogiek - Antwoorden op vraagstellingen wordt een weg gewezen om de vraagstelling op te
sporen en worden bouwstenen voor de hulpverlening aangedragen. Het Vraagstelling Ordenend Systeem
(V.O.S.) wordt daartoe gepresenteerd. Het gedrag van het kind en de manier waarop de opvoeder opvoedt
worden daarbij geanalyseerd in hun betekenis voor het opvoedingsproces. Beoogd wordt het
opvoedingsproces zo te doen verlopen dat het de beste kansen biedt voor de ontwikkeling van het kind. De
uitkomst van het zoekproces - met behulp van V.O.S. - wordt vastgelegd in een behandelingsplan.De
manier waarop het V.O.S. een functie vervult voor de indicatiestelling en voor de zorgprogrammering
komt daarna aan de orde.De auteurs hebben binnen de jeugdhulpverlening en de gehandicaptenzorg
ervaring met orthopedagogische diagnostiek en behandeling, waardoor de aansluiting met het
orthopedagogisch handelen in de praktijk is gewaarborgd. In theoretisch opzicht bouwen de auteurs voort
op het werk van J.W.F. Kok en P.W.H.M. van Oeffelt.
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Het mastertraject Orthopedagogiek aan de VU geeft je een goede brede basis. Daarnaast zijn er veel
mogelijkheden om je eigen interesses en talenten te volgen en uit ...

Op deze website wordt u het overzicht - meer dan - '100 jaar Orthopedagogiek' gepresenteerd. U treft
hiernaast als eerste het onderdeel '<< 1909' aan.

Orthopedagogiek. (paperback). Orthopedagogiek. 6e druk is een boek van A.J.J.M. Ruijssenaars
uitgegeven bij Maklu. ISBN 9789044128956 -
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