Jarabee versterkt!
Gespecialiseerde ondersteuning bij
opgroeien en opvoeden, dat is de
kracht van Jarabee. Met bijna 400
betrokken jeugdzorgprofessionals,
500 pleeggezinnen en in samenwerking met andere organisaties
helpen we kinderen, jongeren en
gezinnen om er sterker uit te komen.
Jarabee biedt consultatie en
gespecialiseerde jeugdhulp, pleegzorg,
spoedzorg en behandeling met verblijf.
Dat doen we thuis of zo dicht mogelijk
bij de leefomgeving van het kind. En
dat doen we samen met iedereen die
het belangrijk vindt dat het goed gaat
met het kind.
Eigen kracht
Eigen kracht is wat iemand zelf kan,
samen met zijn omgeving. Je eigen
kracht ontwikkelen is je kennis en
vaardigheden vergroten en je netwerk
versterken. Jarabee kan daarbij
ondersteunen.

Voor leerkrachten en/of
beroepsopvoeders die werken met
kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 en die
opvoedingsvragen- of problemen hebben,
kan Video Interactie Begeleiding van
Jarabee een uitkomst zijn. Via beelden is
terug te zien wat een kind aan
ondersteuning van de volwassene nodig
heeft om gebruik te maken van zijn
ontwikkelingsmogelijkheden.

Meer informatie & aanmelden
www.jarabee.nl
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De professional in beeld

De professional in beeld
Voor leerkrachten en/of beroepsopvoeders die werken met kinderen in de
leeftijd van 0 tot 18 en die opvoedingsvragen- of problemen hebben, kan
Video Interactie Begeleiding van Jarabee een uitkomst zijn. Via beelden is
terug te zien wat een kind aan ondersteuning van de volwassene nodig heeft
om gebruik te maken van zijn ontwikkelingsmogelijkheden.

Traject VIB
Een VIB-traject bestaat gemiddeld uit vier keer filmen en vier keer terugkijken.
Het filmen duurt 10-15 minuten en gaat om alledaagse situaties zoals een
spelmoment, verzorgingsmomenten van jonge kinderen, een eetsituatie, een
kringgesprek of tijdens de uitleg van de rekenles.
Het gaat om momenten waarbij interactie plaatsvindt tussen professional en
kind. Door de opname leren professionals het initiatief van het kind te
herkennen. Ze leren hoe ze meer effectief en begrijpend kunnen reageren op
deze initiatieven. Daardoor verbeterd het onderlinge contact tussen het kind en
de professional. Hierdoor neemt het zelfvertrouwen toe. Deze veranderingen
dragen bij aan een meer positieve sfeer in de groep.

Wanneer Video Interactie Begeleiding
(VIB) richt zich op de communicatie tussen professional en het kind. Door
middel van korte filmfragmenten gemaakt in alledaagse situaties, wordt er
gekeken naar wat er goed gaat in de communicatie en hoe dat verder uitgebreid
kan worden. De koppeling kan gemaakt worden met opnames in de
thuissituatie, waarna er in gezamenlijkheid aan doelen gewerkt kan worden.

