Uitnodiging
Inschrijving
U kunt zich online voor het symposium inschrijven via www.kentalis.nl.
Uw voorkeur voor de parallelsessies kunt u daar kenbaar maken.
Registreren is mogelijk tot en met donderdag 26 november aanstaande.
Het symposium is voor genodigden en gratis toegankelijk. Er zijn NGTen schrijftolken aanwezig.

Symposium
Expertise, ambitie en toewijding: bindende factoren?

Locatie
Hotel en Congrescentrum De Reehorst,
Bennekomseweg 24
6717 LM, Ede (Gld.)
T 0318 63 36 11
www.reehorst.nl
Koninklijke Kentalis,
Expertise en Innovatie
Postbus 7
5270 BA Sint Michielsgestel
T 073 558 84 89
kennisevenementen@viataal.nl
Contactpersoon: Anja van der Donk

Donderdag 3 december 2009

www.kentalis.nl

Hotel en Congrescentrum De Reehorst

Programma
		

Dagvoorzitter: drs. Bas van den Dungen, lid Raad van Bestuur

Parallelsessies
1e ronde 14.00 – 15.00 uur
1.1 Slim leren: ICT toepassingen en kennisdeling

09.30 uur		
10.00 uur		
		

Ontvangst met koffie/thee
WELKOM
Henk Bakker MHA, voorzitter Raad van Bestuur

10.15 uur		

Gastspreker: staatssecretaris dr. Jet Bussemaker, ministerie VWS

10.35 uur		
		

‘Ervaren kennis, kennis ervaren’
dr. Jet Isarin, senior onderzoeker PonTeM

11.05 uur		
11.10 uur		
		
		

Intermezzo
‘Menslievende professionalisering’
dr. Petri Embregts, Lector Zorg voor mensen met een
verstandelijke beperking, HAN

11.40 uur		
12.10 uur		

Pauze
Trendwatcher drs. Adjiedj Bakas, Trend Office Bakas

12.40 uur		
12.45 uur		
		

Intermezzo
‘Van expertise & innovatie naar waarde voor de cliënt’
prof. dr. Harry Knoors, directeur Expertise & Innovatie

1.2 Ernstige Spraak- en/of taalMoeilijkheden (ESM): speerpunten in diagnostiek,
interventie en maatschappelijke participatie
1.3 Van theorie naar praktijk: leesbevordering bij dove en slechthorende leerlingen
en bij leerlingen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden
1.4 Communicatie-consulenten voor mensen met doofblindheid
1.5 Kentalis International; kansen creëren met kennis wereldwijd

2e ronde 15.30 – 16.30 uur
2.1 Perspectieven op diversiteit
2.2 addON onderwijs: ondersteunende ICT-technologie in het onderwijs
2.3 Totale en ondersteunde communicatie
2.4 Autisme: communicatie of gedrag
2.5 Koninklijke Kentalis: vakbekwaam

Expertise, ambitie en toewijding:
bindende factoren?
... dat is het thema van een inspirerend symposium georganiseerd

13.00 uur 		
14.00 uur		

Lunch		
5 parallelsessies

15.00 uur		
15.30 uur		

Pauze
5 parallelsessies

16.30 uur		

Einde programma met borrel

door Expertise & Innovatie, het kenniscentrum van Koninklijke Kentalis.
Door het samengaan van de Koninklijke Effatha Guyot Groep, Viataal
en Sint Marie zijn krachten gebundeld en kan specifieke expertise voor
onze doelgroepen worden behouden, uitgewisseld en verder versterkt.
Tijdens het symposium wordt dit plenair en in parallelsessies gepresenteerd.
Als gastspreker verwelkomen wij dr. Jet Bussemaker, staatssecretaris van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Het symposium is bedoeld voor professionals, beleidsmedewerkers en
directieleden van organisaties in de gehandicaptenzorg, onderwijsorganisaties,
ziekenhuizen, gemeenten, jeugdzorg, provincies, belangenorganisaties,
ouderorganisaties, universiteiten, ministeries en politici.

