
Portfolio Gezondheidszorgprofessional 

 

Identificatiegegevens 

Naam: Van Looy 

Voornaam: Mira 

Talenkennis: Nederlands (moedertaal), Frans (vlot), Engels (vlot), Duits (noties) 

 

Professionele contactgegevens 

Titel: klinisch orthopedagoge; klinisch seksuologe; familiaal bemiddelaar 

E-mailadres: mira@de-piramide.be 

Telefoonnummer: 0479/83.11.84 

Locatie en aard van zorgverlening:  Dorp 38, 2861 O.L.V.-Waver   en  Veemarkt 50, 

2800 Mechelen  

 

sociaal-emotionele ontwikkeling kinderen & adolescenten (faalangst, neerslachtigheid, 

depressie); psycho-educatie ontwikkelingsstoornissen; verwerking echtscheiding – 

rouwverwerking; opvoedingsvragen 

 

Andere beroepsactiviteiten: Lector en coördinator werkplekleren * Artesis Plantijn  

Hogeschool 

 

 

Documenten en informatie behaalde kennis en ervaring 

Visum en erkenning: in aanvraag 

 

Diploma’s: Master in de Pedagogische Wetenschappen; Master in de Familiale en 

Seksuologische Wetenschappen; Postgraduaat Familiale bemiddeling 

 

 



Vormingen en certificaten:  

Diverse lezingen en navormingen 

Een selectie: 

P. Adriaenssens * 2022 

Veerkracht * E. Smeets 2022 

Verbindende communicatie * AP 2022 

Choose Positive Elke Smeets * 2022 

7Body Mind Balance * AP 2022 

Zelfdoding preventie * AP 2022 

Omgaan met stress * AP 2021 

Timemanagement * CVO Crescendo 2018  

Mindfulness programma * stresskliniek ZNA 2018 

Waarderend coachen * Thomas More 2017 

Zelfregulerend gedrag * Thomas More 2017 

VELOO * Balans 2017 

LSCI  * OOOC De Nieuwe Vaart 2016 

Nieuwe autoriteit – geweldloos verzet * stedelijk buitengewoon onderwijs 

Antwerpen 2016 

 

Lopende intervisies/supervisies: 

- Maandelijkse overlegmomenten binnen groepspraktijk 

- Maandelijks overleg binnen AP Hogeschool 

 

Expertise en ervaring (leeftijdsgroepen/problematieken): 

- Kinderen en adolesenten: sociaal-emotionele ontwikkeling (faalangst, depressie) 

- Psycho-educatie ontwikkelingsstoornissen 

- Rouwverwerking 

- Verwerking echtscheiding 

 

 

 

 



Verklaring op erewoord betreffende de expertise 

Ik ondergetekende VAN LOOY Mira verklaar hierbij: 

• Te beschikken over professionele klinische ervaring als klinisch orthopedagoge  

• Expertise te hebben opgebouwd inzake 

Kinderen en adolescenten met sociaal-emotionele ontwikkelingsproblemen; 

rouwverwerking; echtscheiding; depressie; faalangst 

• Die expertise te hebben aangetoond via bewijstukken opgenomen in de portfolio. 

• Dat elke verklaring die niet kan worden aangetoond via een diploma of 

opleidingsattest echt is. 

• Dat er momenteel geen tuchtprocedure lopende is ten aanzien van zijn/haar opdracht 

als klinisch orthopedagoog. 

Ik verklaar dat deze verklaring echt en eensluidend is. 

Datum: Handtekening: 

25 april 2022    


