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Balans OnderwijsCafé Noord-Nederland • Woensdag 12 oktober 2022 • Paterswolde

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

Programma
19.00 uur 
Inloop en welkom
19.30 uur 
Presentatie Prof. Dr. Barbara van den Hoofdakker
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
Fletcher Familiehotel Paterswolde,
Groningerweg 19, 9765 TA Paterswolde

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

Reserveren
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-balans-on-
tour-onderwijs-cafe-371011805297

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 ‘De beïnvloeding van ADHD-
gedrag op school en thuis’
Door Prof. Dr. Barbara van den Hoofdakker. 
Barbara is klinisch psycholoog/gedragstherapeut en 
bijzonder hoogleraar bij Accare en de Rijks universiteit 
Groningen. Daarnaast is zij hoofd opleider van de 
opleiding voor GZ psycholoog (kind en jeugd) in 

Groningen. Zij was en is actief betrokken bij de ontwikkeling van trainingen 
voor ouders en leerkrachten van kinderen met gedragsproblemen (waaronder 
ADHD-gedrag). Naast haar werk met ouders en kinderen in de praktijk doet ze 
onderzoek naar de effectiviteit van behandelingen voor gedragsproblemen.

Informatiemarkt
Ook is er een informatiemarkt, met verschillende tafels waaraan je 
informatie 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   Voorlopige deelnemerslijst; er kunnen nog stands bij komen
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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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Ouders & Onderwijs Land. Beroepsv. Remedial Teachers Stichting Mama Vita Wijkunnenmeer Digistudies

Het Beelddenkende Brein Centrum Onderwijs Mediation IVIO Wereldschool BALANSPraktijk Hoebedoeloe (dyslexie) NVA Groningen-Drenthe

Hulp bij dyslexie en leerproblemen

STUDEREN OP HET 
HOgER bEROEPSONDERwijS 
Of  wETENScHaPPElijk 
ONDERwijS
ZORGELIJKE ERVARINGEN UIT DE PRAKTIJK

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://oudersenonderwijs.nl
https://www.lbrt.nl/
https://digistudies.nl/
https://www.onderwijsmediation.nl/
https://www.wereldschool.nl/
https://balansdigitaal.nl
https://beelddenkendebrein.nl/
https://www.mamavita.nl/
http://www.hoebedoeloe.nl/praktijk
https://www.autisme.nl/regio/groningen-en-drenthe/nva-locaties-groningen/
https://wijkunnenmeer.nl/

