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Nieuw verschenen in Fontys OSO-reeks:
De School Video Interactie Begeleider
Volgend in beweging
School Video Interactie Begeleiding vraagt om
specifieke vaardigheden
Onlangs verscheen het boek De School Video
Interactie Begeleider. Volgend in beweging.
Het boek is geschreven door opleiders van het
Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg van
Fontys Hogescholen.

De School Video interactie begeleider - Volgend in beweging
Marianne den Otter (red.)
In deze publicatie, ‘De School Video Interactie Begeleider. Volgend in beweging’
wordt de rolneming van de begeleider vanuit een aantal gezichtspunten uitvergroot.
Volgend in beweging, staat voor de kern van de SVIB-methodiek, die steeds opnieuw
de bewegende interactie volgt, objectiveert en vervolgens betekenis geeft. Dit vraagt
van een begeleider een aantal vaardigheden. Een aantal opleiders SVIB van Fontys
OSO geeft in dit boek een diversiteit aan invalshoeken van kwaliteiten en capaciteiten
waarover een SVI-Begeleider kan beschikken en hoe zij daarin zelf voortdurend tot
vernieuwende inzichten komen. Eerdere inzichten zijn gepubliceerd in het boek
‘School Video Interactie Begeleiding. Van meerdere kanten bekeken.’ (Van den
Heijkant e.a., 2005), waarin coaching een prominente plaats kreeg.
In deze uitgave laten de auteurs de lezer volgen in de beweging die te maken is naar
de mogelijkheden voor de SVI-Begeleider met o.a. oplossingsgericht werken,
positieve empowering, mentale modellen, reflectie en gelaagdheid hierin, synchroon
coachen, verdiepende begeleiderscommunicatie en authentiek functioneren.
Dit boek is bedoeld voor iedere begeleider die werkt met school video interactie
begeleiding (SVIB) of video home training (VHT).
Het boek is te bestellen via de webshop van Fontys OSO: https://shop.fontysoso.nl/,
via de boekhandel en bij uitgeverij Garant (www.garant-uitgevers.nl)
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