AGENDA

Agenda

20 januari 2011: Landelijk symposium Om-

trainingen, methodieken en instrumenten die

gaan met lastige ouders en familieleden

zij concreet kunnen inzetten in de praktijk

Omgaan met ouders en familieleden verloopt

van het dagelijks werk. De lokatie is: HAN,

in de praktijk niet altijd vlekkeloos, span-

Kapittelweg 33, Nijmegen. De toegang is gra-

ningsvelden in de samenwerking kunnen lei-

tis. Voor nadere info en aanmelden: www.

den tot handelingsverlegenheid of zelfs (hefti-

han.nl/symposiumvliegereensuit.

ge) agressie jegens de professional. Vragen die
aan de orde komen zijn: wat motiveert deze

8 april 2011: Verstandelijke beperking: Be-

ouders, hoe voer je gesprekken, wat verwach-

hoefte aan ondersteuning

ten ouders, wat zijn lastige ouders eigenlijk

Landelijk congres georganiseerd door BSL

en lokt de professional soms ook weerstand

(uitgever van de Nederlandse versie van de

uit. Diverse experts zullen op deze en andere

SIS), Vilans en NTZ over achtergronden, ont-

vragen ingaan. De lokatie is: Aristo, Eindho-

wikkelingen en ervaringen met betrekking tot

ven. Zie voor nadere info: http://congresburo.

het concept ‘ondersteuningsbehoefte’. Met

com.

medewerking van ondermeer prof. Dr. Jim
Thompson, Professor of Special Education,

20 januari 2011: Landelijke studiedag LVG'ers

Illinois State University, USA. Bijdragen over

met gedragsproblemen

het belang van ‘ondersteuningsbehoeften’ en

Onderwerpen die ’s morgens aan de orde ko-

over methoden en instrumenten om deze te

men zijn o.a.: definitiebepaling, levenslange

onderkennen waaronder de Supports Inten-

begeleiding of behandeling, perspectieven, be-

sity Scale (SIS®). Ook de relatie tussen onder-

jegening en zelfbepaling, en coaching van be-

steuningsbehoeften en toekenning van midde-

geleiders. ’s Middags zijn er keuzesessies over

len komt aan de orde.

o.a.: behandeling van psychiatrische stoornis-

De lokatie is Jaarbeurs Utrecht. Meer infor-

sen, begeleiders in beeld en dagbesteding. De

matie: www.bsl.nl.

lokatie is: Regardz Planetarium Amsterdam
Zuid-Oost, de kosten zijn: € 315,- Voor na-

29 maart 2011: Landelijke manifestatie voor

dere info en opgave: www.leidscongresbu-

gelijke rechten voor mensen met een beper-

reau.nl.

king
In de Jaarbeurs Utrecht. Zie voor nadere info:

27 januari 2011: Symposium Vlieg er eens

www.vnverdragwaarmaken.nl of

uit

www.coalitievoorinclusie.nl.

Het lectoraat Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (Prof.dr. Petri Embregts, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) wil
begeleiders, andere professionals en belangstellenden kennis laten maken met diverse
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