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OMSCHRIJVING

Video-interactiebegeleiding 1e druk is een boek van Johanna Dekker uitgegeven bij Bohn Stafleu van
Loghum. ISBN 9789031340743 Dit basisboek gaat over video interactiebegeleiding (VIB), een methode
die gebruik maakt van videobeelden en de principes van basiscommunicatie om de begeleiding van cli nten
en professionals vorm te geven. De methode is breed inzetbaar en kan worden toegepast in
jeugdhulpverlening, thuiszorg, gehandicaptenzorg, jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk
enzovoort.De auteurs belichten video interactiebegeleiding in al haar facetten en behandelen de
uitgangspunten en de wijze waarop de videobeelden van interacties met behulp van basiscommunicatie
worden geanalyseerd.De illustratieve praktijkverhalen in Video interactiebegeleiding maken duidelijk hoe
VIB-ers de uitgangspunten van de VIB-theorie toepassen. Ter verduidelijking van de tekst zijn foto's
opgenomen.Op de bij het boek behorende website wordt video-interactiebegeleiding in de praktijk
zichtbaar maakt. Drie ouders en enkele pedagogische medewerkers laten zien dat - door gebruik van
videobeelden bij de begeleiding - een betere afstemming tussen de gezinssituatie en de groepssituatie tot
stand komt.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Bij School Video Interactie Begeleiding (SVIB) coacht een interne coach een leraar.

Het gebruik van Video-interactie voor het maken van globale en micro-analyses van de ouder-kind-
interactie.

School Video Interactie Begeleiding. School Video Interactie Begeleiding is een specifieke manier om je
te scholen in het leiden en begeleiden van groepen.
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