Lentevergadering VVK
20.03.2015
Provinciehuis Leuven
Provincieplein 1
3010 Leuven

Onderwijs en Kinderpsychiatrie

9u00 – 9u15:

Onthaal met koffie

9u15 – 10u00:

Het M- decreet als hefboom voor inclusief onderwijs.
Dr. Inge Van Trimpont, Jeugdarts
Directeur Permanente Ondersteuningscel CLB GO!
Vrijwillig wetenschappelijk medewerker dienst
Jeugdgezondheidszorg KUleuven

10u00 – 10u45:

“Prodia voor kinderpsychiaters”
Prof. Dr. Marina Danckaerts, Kinder- en jeugdpsychiater
UPC KU Leuven, Diensthoofd en Hoogleraar

10u45 – 11u00:

KOFFIEPAUZE

11u00 – 11u45:

Klaar voor redelijke aanpassingen? Resultaten uit een
praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek in het gewoon en
buitengewoon onderwijs.
Dr. Mieke Meirsschaut, docent en onderzoeker in de Bachelor
na bachelor opleidingen: zorgverbreding en remediërend leren,
buitengewoon onderwijs en schoolontwikkeling,
Arteveldehogeschool.

11u45 – 12u15:

Algemene vergadering

12u15 – 13u15:

BROODJESLUNCH

13u15 – 14u00:

Beter voorkomen dan genezen, ook in het (hoger) onderwijs:
over de zin en onzin van universeel ontwerp en redelijke
aanpassingen bij studenten met ADHD of ASS.
Prof. dr. Dieter Baeyens, klinisch psycholoog, is als
hoofddocent verbonden aan de onderzoekseenheid Gezins- en
Orthopedagogiek van KU Leuven. Tevens is hij academisch
consulent van Code, het expertisecentrum van Thomas More.
In de schoot van het ADHDynamisch consortium van KU
Leuven, beoogt hij in zijn onderzoek de afstemming tussen
persoon en omgeving te optimaliseren wanneer het gaat over
ADHD, executieve dysfuncties en interventies in onderwijs en
gezondheidszorg.

14u00 – 14.45:

Leerrecht van kwetsbare jongeren: gedeelde zorg van school,
CLB en welzijnspartners. Nu de overheid nog...
Dhr. Filip Mels, Directeur VCLB Leuven

14u45 – 15u30:

Samen rond de leerrechttafel: vermaatschappelijking in de
praktijk.
Mevr. Pats Van Crombruggen, Coördinator Netwerk
Leerrecht Brussel/ Klik Vlaams Brabant, Tonuso vzw
Mevr. An Sprangers, Directeur Hulpverleningsbeleid, Tonuso
vzw

Accreditering ethiek en economie is aangevraagd.
Graag uw aanwezigheid bevestigen via www.vvk.be – studiedagen (beveiligd
gedeelte website)
Uw inschrijving is pas definitief na het storten van 75.00 € (kinderpsychiaters)
10.00 € (assistenten) op rek. nr. van de VVK: BE52 0012 5558 8309 met
vermelding van naam + lentevergadering 2015.

