Toelichting abstract parallelsessie Siméacongres

Voor een goede beoordeling van de parallelsessie is het belangrijk dat het abstract volledig is
en helder is geformuleerd. Een abstract omvat in ieder geval de volgende elementen:
Inleiding, inhoud (met een duidelijke link naar het thema), toepasbaarheid en doelgroep en
aansluiten op de thema’s van de masterclasses. Zie ook de website. Hieronder volgt een korte
toelichting per element. Alleen volledige abstracts kunnen besproken worden door de
congrescommissie.
Inleiding
In de inleiding geeft u kort en bondig weer wat de aanleiding is voor het onderwerp van de
minilezing. Wat is het belang van het onderwerp? Waarom krijgt het aandacht binnen de
organisatie of waarom is het onderzocht? Hiermee overtuigt u potentiële deelnemers van de
urgentie van het onderwerp van uw parallelsessie.
U kunt hierbij denken aan formuleringen in de trant van : “Onderzoek van xxxx (jaartal) toont
aan dat de sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen met een
taalontwikkelingsstoornis anders verloopt dan bij kinderen zonder taalontwikkelingsstoornis”.
Of “Binnen onze organisatie hebben we al jarenlang de ervaring dat kinderen met een
gehoorverlies moeite hebben met…. Daarom hebben wij besloten hier onderzoek naar te
doen. Het onderzoek had als vraagstelling ……”. etc
Inhoud
Hier geeft u aan wat u in de parallelsessie gaat doen? Hiermee geeft u potentiële
deelnemers informatie over wat zij kunnen verwachten tijdens de minilezing. Wordt het
luisteren, discussiëren, kijken naar een film of een combinatie van dit alles? Wordt er een
actieve rol verwacht van de deelnemers? Zijn het wetenschappelijke resultaten,
projectervaringen, mooie nieuwe lesmaterialen die gepresenteerd worden? etc
U kunt hierbij denken aan formuleringen als: “in de minilezing zal de opzet van het project
worden besproken, ook zullen we resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd. We
willen in de parallelsessie uitgebreid met u stilstaan bij onze conclusies en aanbevelingen
door middel van discussie in kleine groepjes”. Of “ In de minilezing wordt onze nieuwe
voorlichtingsfilm vertoont” of “in de parallelsessie leert u de door ons ontwikkelde werkwijze
toepassen zodat u hem vanaf aanstaande maandag meteen kunt gebruiken in uw lessen”.
Toepasbaarheid
Hier geeft u aan wat de potentiële deelnemer na afloop kan met de inhoud van de
parallelsessie. Kun je daarna iets toepassen? Heb je nieuwe kennis opgedaan? Zet het aan
tot discussie in de eigen organisatie? etc
Hierbij kunt u denken aan de volgende typen formuleringen. “In de parallelsessie leert u de
methode xxx toe te passen in uw dagelijkse behandeling van kinderen met ….”. Of “deze
parallelsessie is bedoelt als startpunt voor een discussie over ……” of “Deze parallelsessie
draagt bij aan uw kennis over……”, “Deze parallelsessie is bedoelt als hernieuwde
kennismaking met ….”. etc.
Doelgroep
Hier geeft u aan voor wie de parallelsessie bedoeld is. Noem hierbij de professional
(logopediste, leerkracht (V)SO, ambulante begeleider, alle belangstellenden,…..etc). Ook is
belangrijk het niveau van de inhoud van de lezing hier aan te geven, is het voor nieuwkomers
in de sector of is er een bepaald kennis/ervaringsniveau vereist?
Leg zoveel mogelijk de relatie tussen het congresthema en de parallelsessie.

