⚏ VERVOLG DEELSESSIES
5. Thuiszitten en psychische kwetsbaarheid
Marianne van Etten (ME Pedagogiek), begeleider passend
onderwijs, Fritz onderwijsbegeleiding
Mariette van Hemert (ME Pedagogiek), begeleider passend
onderwijs, Fritz onderwijsbegeleiding
6. Ik wil wel, maar ik kan niet naar school.
Ingeborg Visser, gz-psycholoog i.o. tot klinisch
psycholoog/psychotherapeut. Expertisegroepcoördinator
SOLK, Bascule
Emma Menco, psycholoog i.o. tot gedragstherapeut,
Bascule
7. (G)een thuiszitter
Hans Nieuwenstein, coördinator Linkklassen, Ambelt Zwolle
8. OPSTAAN tegen Thuiszitten, signaleren van
dreigende thuiszitters
Elly Kraaimaat, adjunct directeur, SBO De Stuifheuvel,
geregistreerd mediator, coach en ondersteuner KANS in
Onderwijs
Loek Mak-Peters, coach en schoolondersteuner, KANS in
Onderwijs
Paulien Oogjen, IB’er, schoolondersteuner, KANS in
Onderwijs
9. Iedereen aan boord! Ook kinderen met een
Licht Verstandelijke Beperking
Bart van Kessel, projectleider Gedragswerk
10. Thuiszitters: leerkrachten maken het verschil
Drs. Hans Pollen, ACT!, Adviescentrum Thuiszitters
Indi Hondema, initiatiefneemster ACT!, Adviescentrum
Thuiszitters
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Organisatie
Het Thuiszitterscongres is een coproductie van Uitgeverij SWP en Logacom. Mediapartners zijn PIP en Sozio. De organisatorische verantwoordelijkheid is in handen van Congresbureau Logacom te Amsterdam.
Datum en plaats
Het congres vindt plaats op donderdag 28 juni 2018 in congrescentrum Spant! in
Bussum. Dr. A. Kuyperlaan 3, 1402 SB Bussum, 035-6933254, www.spant.org
Deelname
Deelname aan dit congres bedraagt € 295,- excl. btw en is inclusief lunch, consumpties,
het boek Langdurig en verborgen verzuim van Ellen Assenberg en Thomas van der Vliet
en overig congresmateriaal. U kunt zich inschrijven via het online aanmeldingsformulier. Na ontvangst van uw aanmelding krijgt u een factuur voor de betaling van de deelnamekosten.
Algemene Voorwaarden
Bij aanmelding zijn de Algemene Voorwaarden van Logacom van kracht. Kijk hiervoor
op www.logacom.nl.
Kortingsregeling
Meerpersoonskorting: bij meerdere deelnemers uit dezelfde instelling/organisatie
krijgt de tweede persoon 5% korting en de derde en alle volgende personen 10% korting op congresdeelname. Voorwaarde is dat het factuuradres voor alle deelnemers gelijk is.
Studentenkorting: studenten hebben recht op € 59,- korting. Voorwaarde is dat er bij de
aanmelding een leesbare kopie van de collegekaart wordt gevoegd.
PiP- en Sozio-abonnees: ontvangen € 30,- korting op hun deelname. Voorwaarde is opgave van uw abonneenummer, dat hebben wij nodig om uw korting te kunnen verwerken. Per
abonneenummer wordt er voor één persoon korting aangeboden. Het nummer kunt u vinden
op de adresdrager op de seal van het tijdschrift.
Kortingen kunnen, behalve de meerpersoonskorting, niet met elkaar worden gecombineerd. Wanneer u gebruik wilt maken van een korting, dan dient u dit zelf aan te vinken
bij uw aanmelding. Met terugwerkende kracht worden er geen kortingen verwerkt.
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Annuleringsregeling
Voor annulering gelden de volgende termijnen:
1. Bij annulering vóór 14 juni 2018 bent u 25% van de deelnamekosten verschuldigd.
2. Bij annulering tussen 14 en 21 juni 2018 bent u 50% van de deelnamekosten verschuldigd.
3. Bij annulering na 21 juni 2018 bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd.
Bij verhindering heeft een deelnemer het recht zich zonder kosten te laten vervangen,
mits dit van tevoren schriftelijk aan de organisatie is gemeld.
Contact
Programmering:
Marieke Verhave, m.verhave@logacom.nl
Organisatie:
Charlotte Koelmans, c.koelmans@logacom.nl
Overige informatie:
Congressecretariaat Logacom BV, office@logacom.nl
Postbus 12010, 1100 AA AMSTERDAM
020-3203364,

✉

✉

www.logacom.nl
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Meervaart, Amsterdam

INLEIDING

DOELGROEP
Schoolbestuurders, medewerkers van

PROGRAMMA

⚏ DEELSESSIES

Inspectie van het onderwijs, medewerkers
in de politiek, jeugdartsen, medewerkers
van Samenwerkingsverbanden,
leerplichtambtenaren, zorgcoördinatoren,
decanen, mentoren, medewerkers vanuit

De thuiszittersproblematiek is een groeiend probleem.
Ondanks het thuiszitterspact dat in 2016 is ondertekend,
loopt het aantal thuiszitters op. Reden genoeg om dit

de gemeente, jeugdzorgmedewerkers,
schoolpsychologen, ouders, onderwijzers,
zorgprofessionals en anderen die met
thuiszittersproblematiek te maken hebben.

onderwerp opnieuw op de agenda te zetten en samen

Er zijn veel uiteenlopende redenen waarom kinderen
(tijdelijk) niet meer naar school gaan en thuis komen
te zitten. Thuisproblematiek, tekort aan personeel en

Deelnemers ontvangen gratis het boek
Langdurig en verborgen verzuim Van

vertrekpunt te hebben en te bepalen welke acties en

vroege signalering naar maatwerk binnen het
voortgezet (speciaal) onderwijs van
Ellen Assenberg en Thomas van der Vliet
(Uitgeverij SWP) t.w.v. €19,50.

Kom naar het congres voor meer inzicht in achtergronden
en oplossingsgerichte mogelijkheden. Ontdek
verschillende perspectieven om samenwerking en
resultaat wat betreft het terugdringen van het aantal
thuiszitters te verbeteren.

INFORMATIEMARKT
Op het Thuiszitterscongres wordt een
informatiemarkt ingericht waar verschillende
organisaties en instellingen zich presenteren.
Bent u geïnteresseerd om op deze
informatiemarkt aanwezig te zijn? Dat kan!
Neem hiervoor contact op met Logacom op
020-3203364 of stuur een e-mail naar
office@logacom.nl.
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1. Te bang of somber om naar school te
gaan? Schoolweigering als specifieke
vorm van schoolverzuim en de Link als
onderwijsinterventie
Marije Brouwer-Borghuis MSc., orthopedagoog, de Link
Almelo SWV2301
Sanne Broekmate MSc., onderwijsbegeleider, de Link
Almelo SWV2301

11.10 uur Koffie- en theepauze en informatiemarkt
INBEGREPEN BIJ DEELNAME

het probleem rondom thuiszitters precies is. Dit om een
aanpassingen voor gewenste verandering zorgen.

10.00 uur Opening door dagvoorzitter
Drs. Maarten Faas, Interim bestuurder Onderwijsgroep
Buitengewoon in Venlo, Voorzitter van de Federatie van
Beroepsorganisaties in de Zorg (FBZ), Lid College van
toezicht SKJ

10.40 uur Aanvallen! Iedereen aan boord!
Bart van Kessel, projectleider, Gedragswerk

mogelijkheden op school, bureaucratie en psychische
Het is daarom belangrijk om in kaart te brengen wat

Tijdens het congres bezoekt u in twee rondes een deelsessie. Voor iedere ronde heeft u keuze uit tien sessies,
hieronder een overzicht.

10.10 uur Achter cijfers en verhalen: hoe en wat leren we
over thuiszitters
Hermien Jacobs, Projectmanager voor overheid, onderwijs
en jeugd
Pieter Schoenmakers, Strategisch Beleidsmedewerker,
Ingrado

oplossingen te zoeken.

of gedragsproblemen zijn slechts enkele voorbeelden.

09.00 uur Registratie en ontvangst
U ontvangt een naambadge en een congrestas met
schrijfmateriaal, de informatiemarkt is geopend en de
koffie staat voor u klaar!

11.40 uur Eerste deelsessieronde
Tijdens het congres bezoekt u in twee rondes één van de
tien deelsessies.
12.55 uur Lunch en bezoek informatiemarkt
In de foyer krijgt u een gevarieerde lunch geserveerd.
13.55 uur Tweede deelsessieronde
15.10 uur Koffie- en theepauze
15.40 uur Ouders hebben altijd gelijk!
Mark Weghorst, thema adviseur, Ouders & Onderwijs.
16.10 uur Hoe lastig deze problematiek ook lijkt: het is
oplosbaar.
Marc Dullaert, aanjager van het thuiszitterspact en
voormalig kinderombudsman

2. Hoogbegaafd, uitdagingen en oplossingen in
het onderwijs
Dorien Kok, eigenaar begeleiding en coaching voor leer-,
gedrags-, ontwikkelingsproblemen en (hoog)begaafheid
bij I-CARUS; voorzitter bestuur stichting 360grView;
voorzitter bestuur stichting Omniumscholen.
Wanda Glebbeek, eigenaar advies en coaching bij HB
LinQ, eerste hulp bij hoogbegaafdheid, Secretaris bestuur
Stichting 360grView; deelnemer beleidsatelier OCW.
3. Langdurig en verborgen verzuim.
(Via signalering naar maatwerk binnen het
voortgezet (speciaal) onderwijs).
MA Thomas van der Vliet, RoM coördinator, OLS De Recon
4. Met outreachende integrale jeugdhulp weer
naar school
Janet Schut, programmamanager onderwijs/zorg, Altra,
GZ-psycholoog, Team Thuiszitters

16.40 uur Epiloog door dagvoorzitter Maarten Faas
16.50 uur Borrel
Afsluitende borrel met een hapje.
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