Werken aan participatie
Vooraankondiging
18 oktober 2019
Van Swinderen Huys
Oude Boteringestraat 19
9712 GC Groningen

AAPW, zie:
https://www.rug.nl/gmw/pedagog
ical-and-educationalsciences/alumni/aapw/

Ortho, zie:
https://www.facebook.com/Actua
liteitenCollegesEnExcursies/

AVOG, zie:
https://www.rug.nl/gmw/pedagog
ical-and-educationalsciences/alumni/avog/

https://www.odiom.nl/

Informatie
Niek Frans
050 363 7631

Een werkconferentie voor alumni van
Pedagogische en Onderwijswetenschappen
Beste relatie,

De opleiding Pedagogische en Onderwijswetenschappen richt zich op allerlei
manieren op maatschappelijke vraagstukken als burgerschap, emancipatie,
empowerment, sociale weerbaarheid; maar misschien nog het meest op het
bevorderen van participatie. De vijf alumniverenigingen ODIOM, AAPW, AVOG,
Orthopedagogiek en het GAN laten met drie lezingen zien hoe onze vakgebieden
werken aan de maatschappelijke participatie van laaggeletterden, mensen met
psychiatrische problemen en jeugdigen die te maken hebben met Jeugdzorg. Wil
je oud studiegenoten weer zien of wil je zien waar vakgenoten momenteel mee
bezig zijn? Kom dan naar deze werkconferentie op 18 oktober in Groningen! Het
programma is als volgt:
16.00 – 16.30 Inloop met een drankje
16.30 – 16.45 Opening door Dr. Hilda Amsing, onderwijsdirecteur PedOn
16.45 – 17.15 Ellen Meijer, MSc
Eigen Kracht-conferenties bij Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg
17.15 – 17.45 Dr. Bert Wienen
De rol van medicalisering en leefstijlpolitiek in het onderwijs
17.45 – 18.30 Pauze met een hapje/drankje
18.30 – 19.00 Prof. dr. Annette van der Putten
Opvoeding en ondersteuning van mensen met (zeer) ernstige
verstandelijke en meervoudige beperkingen
19.00 – 20.00 Borrel
20.00
Aansluitend diner voor geïnteresseerden

Inschrijven en kosten
Via deze link kun je je aanmelden* voor deze werkconferentie. Er zijn 100 plaatsen beschikbaar, late aanmeldingen kunnen op een wachtlijst terecht komen. De
kosten voor deelname zijn €25 per alumni en € 15 voor studenten. Na aanmelding
ontvang je een factuur. Tot 18 september kun je de aanmelding kosteloos annuleren. Je kunt je laten vervangen door een collega; in dat geval vragen wij dit uiterlijk 18 september door te geven aan: n.frans@rug.nl.

n.frans@rug.nl

Graag tot 18 oktober!
* Werkt de link niet? Kopieer dan de volgende tekst naar je webbrowser:
https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_1IiwX7l0iNbb7ox

