
Inschrijving 

Het aantal deelnemers is beperkt. Gelieve 

ten laatste in te schrijven tegen 31 

oktober 2018 en dit via mail 

wim.hanssens@dbg.ksleuven.be of 

doca.lsci@dbg.ksleuven.be met de 

vermelding van je naam, organisatie, adres 

en telefoonnummer.  

 

Data 

8, 13, 16, 22 en 26 november 2018 

Trainers 

Wim Hanssens & Natalie Francq,   

Senior trainers LSCI, opgeleid aan het  LSCI 

institute USA.  

 

 

  

Locatie 

Ter Bank v.z.w.  

Tervuursesteenweg 295 

3001 Leuven (Heverlee) 

Tel: 016 29 01 81  

 

Contact opnemen 

GSM: 0498/08.18.05 

http://doca-lsci-leuven.be/lsci/ 

Facebook 

wim.hanssens@dbg.ksleuven.be 

natalie.francq@dbg.ksleuven.be 

Trainingen op vraag 

Teams die een LSCI-training wensen, 

kunnen hiervoor een aanvraag indienen. 

Samen met het team wordt dan gezocht 

naar een mogelijke periode en locatie.   

 

 

 

  

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

LSCI als professionele 

methodiek om met 

kinderen en  jongeren 

te praten in 

conflictsituaties en 

crisissen. 
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LSCI is een verbale interventiemethodiek 

die ons leert omgaan met kinderen en 

jongeren in conflictsituaties en crisissen. 

Als een kind/jongere door een stressvol 

incident in conflict komt met 

leeftijdsgenoten, ouders, leerkrachten of 

opvoeders kan dit gepaard gaan met 

hevige emoties. Door middel van een 

gesprek met het kind of de jongere tijdens 

het crisismoment of direct erna, wordt de 

crisis als leermoment benut. Zowel de 

gevoelens als het gedrag van het kind of 

de jongere worden binnen de ervaren 

context bespreekbaar gemaakt met 

volgende doelen:  

  o gedragsverandering, 

o een groter zelfvertrouwen, 

o minder angst, 

o meer begrip en inzicht in eigen 

gevoelens en in eigen en 

andermans gedrag, 

o het versterken van de 

vaardigheden van de volwassen 

begeleider.   

“We willen conflicten niet 

krampachtig onderdrukken, maar 

we willen ze aanwenden als 

leerkansen voor jongeren.” 

Doelgroep 

Deze training is gericht op leerkrachten en 

leerlingenbegeleiders, ouders,… en dit 

zowel uit het reguliere als het 

buitengewoon onderwijs alsook voor 

hulpverleners en opvoeders die jongeren 

begeleiden in een  ambulante, semi-

residentiële of residentiële setting. 

Kortom: voor iedereen die werkt met 

kinderen en jongeren die storend gedrag 

stellen en in conflict komen met mensen 

uit hun omgeving. Er zijn geen vereisten 

wat betreft diploma of vaardigheden om 

deel te nemen.  

 

  

 

De training 

Deze methodiek wordt aangeleerd tijdens 

een vijfdaagse training. Tijdens deze 

training komt de theorie aan bod, worden 

de verschillende interventies toegelicht en 

ingeoefend en aan de hand van 

videomateriaal geïllustreerd. De laatste 

dag is er een theoretische en praktische 

test voor het behalen van het LSCI-

certificaat.  

Kostprijs 

De kostprijs voor deze vijfdaagse training 

bedraagt €260,00. Hierin zijn de kosten 

voor de vijfdaagse training, het  handboek, 

de werkmap en certificaat De maaltijden 

(broodjeslunch) en koffiepauzes worden 

nadien door Ter Bank verrekend.  



 


