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Balans OnderwijsCafé Midden-Nederland • Woensdag 21 september 2022 • Bunnik

De OnderwijsCafé-tour wordt financieel mogelijk gemaakt door Ouders&Onderwijs. 

Programma
19.00 uur 
Inloop en welkom
19.30 uur 
Presentatie Drs. Jojanneke van der Beek
20.00 uur 
Presentatie ‘Passend onderwijs en Leerrecht’
20.30 uur 
Pauze
20.45 uur 
Informatiemarkt en ontmoeten andere ouders 
en professionals 
22.00 uur 
Einde

Locatie
Zalencentrum Locatie78, 
Burg. van de Weijerstraat 78, 3981 EK Bunnik

Kosten
€ 7,50 (gratis voor leden van Balans)

Reserveren
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-
balans-on-tour-onderwijscafe-bunnik-
utrecht-367448086117

Presentatie Passend onderwijs
Bij het Balans OnderwijsCafé krijg je informatie over (passend) onderwijs en 
leerrecht. Wat zijn de rechten en plichten van ouders, kinderen en school? 
Ervaringsdeskundige ouders Karin en Carolien vertellen je er alles over 
tijdens hun presentatie. 

Presentatie ‘Faalangst en onzekerheid 
bij dyslexie en dyscalculie’
Door Drs. Jojanneke van der Beek. 
Jojanneke is docent bij de bacheloropleiding 
Pedagogische Wetenschappen en de master-
opleidingen Clinical Child, Family and Education 
Studies en Educational Sciences: Learning in 

Interaction. Daarnaast werkt zij als orthopedagoog-generalist, verzorgt zij 
postacademisch onderwijs en werkt zij aan promotie-onderzoek getiteld 
‘Math and Emotion’. Zij is mede-auteur van de Rekenbelevingsschaal (RBS) 
en het behandelprotocol Wegwijs in dyslexie en dyscalculie.

Informatiemarkt
Ook is er een informatiemarkt, met verschillende tafels waaraan je informa-
tie krijgt over verschillende onderwerpen zoals: ADHD, Dyslexie/Dyscalculie, 
Autisme, Thuiszitten en Hoogbegaafdheid. Je ontmoet andere ouders en 
professionals, met wie je ervaringen en kennis kunt delen. En je kunt vragen 
stellen aan de vrijwilligers van Balans, zij helpen je graag.

Deelnemers Informatiemarkt   Klik op de logo’s voor meer info over deze standhouders

actieve werkgroepen  
en vrijwilligers I & W

Impuls & Woortblind is actief  
voor en met mensen met Ad(H)d,  

dyslexie en dyscalculie. 

Heb je vragen?
Heb je een idee voor  

een actie of een activiteit?
Wil je ergens aan meedoen?

Hier zie je bij wie je terecht kunt  
met je vraag of idee! 

 
 

DYSLEXIELIJN
wAt: de dyslexielijn is een  
   hulpdienst voor vragen  
   over dyslexie.  

wie: dyslexielijn@ 
  impulsenwoortblind.nl
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aD(H)D-CaFéS EN DYSLEXIE CaFéS
wAt: maandelijkse bijeenkomsten voor en door mensen  
             met AdHd en/of dyslexie (zie pag. 39) 

wie:  saskia elswijk – (bestuurslid portefeuille cafés)

FONDSENWErVINg
wAt: zorgen voor stabiele extra  
   inkomsten voor I en W 

wie: evert van Waegeningh  
  (penningmeester)

BESTUUr
wAt: ook elk bestuurslid heeft een eigen aandachtsveld. 
    Wil je één van hen benaderen met een vraag of idee?  
    stuur dan een mail naar info@impulsenwoortblind.nl
 

wie: rob pereira - bestuursvoorzitter, wetenschap, AdHd
  evert van Waegeningh - penningmeester, dyslexie
  Annemarie van essen – Ad(H)d, ledenwerving, media en communicatie
  Karin Jahromi – dyslexie, onderwijs, vrijwilligersbeleid
  saskia elswijk – Ad(H)d, cafés

rEDaCTIECOMMISSIE 
wAt: zorgt samen met  
   hoofdredacteur voor  
   inhoud van I & W  
   magazine 

wie: Julie Houben –  
  julie.houben@ 
  impulsenwoortblind.nl  
  (hoofdredacteur)

CONTaCTpErSONEN EN CLIëNTONDErSTEUNErS 
wAt: ervaringsdeskundige vrijwilligers per telefoon en/of mail bereikbaar 

wie: zie de lijst op http://www.impulsenwoortblind.nl/onze-vrijwillige-contactpersonen/

AMERSFOORT
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ONDERWIJS 
EN ZORG
In deze brochure vindt 
u informatie en links/
URL’s naar internetsites 
waar u uitgebreidere 
informatie kunt vinden 
over het onderwerp 
waar uw interesse naar 
uit gaat met betrekking 
tot onderwijs en zorg.
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Janneke van Bockel / MetaMama

Ouders & Onderwijs Land. Beroepsv. Remedial Teachers Stichting Mama Vita Léon Biezeman, schrijver Digistudies HOI Foundation Impuls & Woortblind

Het Beelddenkende Brein Centrum Onderwijs Mediation IVIO Wereldschool PIE Academy Ingrado BALANS

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-balans-on-tour-onderwijscafe-bunnik-utrecht-367448086117
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-balans-on-tour-onderwijscafe-bunnik-utrecht-367448086117
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-balans-on-tour-onderwijscafe-bunnik-utrecht-367448086117
https://balansdigitaal.nl/balans-een-vereniging-voor-ouders/team-balans/karin-kooreman/
https://balansdigitaal.nl/balans-advies/advies-in-de-buurt/dit-zijn-onze-vrijwilligers/carolien/
https://www.uu.nl/medewerkers/jpjvanderbeek
https://balansdigitaal.nl/kennisbank/ontwikkelingsproblemen/ervaringsverhalen-en-vlogs/hoe-beperk-je-psychosociale-problemen-bij-kinderen-met-een-leerstoornis/
https://oudersenonderwijs.nl
https://www.lbrt.nl/
https://digistudies.nl/
https://www.onderwijsmediation.nl/
https://hoi-foundation.nl/
https://ingrado.nl/home
https://nl.pieacademy.org/
https://www.wereldschool.nl/
https://impulsenwoortblind.nl/
https://balansdigitaal.nl
https://www.metamama.nl/
https://leonbiezeman.nl/
https://beelddenkendebrein.nl/
https://www.mamavita.nl/

