
Hoogbegaafde kinderen kunnen 
uitzonderlijk gemotiveerd en leergierig 
zijn. Toch blijkt het een klus om deze 
leerlingen op school te motiveren voor 
hun schoolwerk. Wat wordt er bedoeld met 
motivatie en welke factoren zijn van belang 
bij het bevorderen van motivatie?

Welkom bij de interactieve lezing over de begeleiding 
van (hoog)begaafde kinderen in het basisonderwijs. Over 
engagement voor het leren op school en het vuur ontsteken.

Saskia Snikkers werkt als schoolpsycholoog bij BVS-schooladvies 
en in haar eigen praktijk. Daarnaast werkt zij als onderzoeker bij 
het lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs. 

Uitnodiging
Online Acadin-Congres
7 oktober 2020

Bezuidenhoutseweg 161

2594 AG Den Haag

Acadin, voor talenten in uw klas!

Het consortium Acadin, onder de vlag van EDventure, bestaat uit de volgende organisaties

Programma
13.30 - 14.15 uur  Lezing Saskia Snikkers

14.30 - 15.30 uur  Workshop - ronde 1

15.45 - 16.45 uur  Workshop - ronde 2

Datum
7 oktober 2020

Kosten
Er zijn geen kosten aan verbonden.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via de link 
op de website (homepage) 
of de link opvragen via 
communicatie@acadin.nl

Wij willen u van harte uitnodigen voor het Acadin-congres 2020. 
Met een interessante lezing en een uitdagend workshopprogramma 
hebben wij voor u een programma op maat gemaakt. In verband 
met de beperkende maatregelen in verband met het Corona-virus 
hebben we besloten om het Acadin-congres in aangepaste, online 
vorm aan te bieden in plaats van op locatie. U krijgt dit congres 
aangeboden als (proef )abonnementhouder van Acadin. U kunt 
zich aanmelden via de link op de website (homepage) of de link 
opvragen via communicatie@acadin.nl

Onderwijs is niet het vullen van een vat 
maar het ontsteken van een vuur!   - W.B. Yeats -

Workshops 
ronde 1
1.  Algemene presentatie Acadin

2.    Echt groeien met Acadin, - praktische tools voor iedereen die 
 kinderen begeleidt bij het werken aan verrijkingstaken.
 Jan van Nuland (Talent3XL)

3.  Coachend begeleiden van leerlingen.
 Ineke Bruning (OBD Noordwest)

4.  Acadin in beeld: zicht op gebruik en tevredenheid.
 Joke Kruiter (Sardes)

5.  Leren Zichtbaar Maken en Acadin
 Greetje van Dijk en JanWillem van Ipenburg 
 (OnderwijsAdvies)

ronde 2

6.   Uitwisselen van ervaringen, tips voor gebruik en het 
 beantwoorden van specifieke vragen over het werken 
 met Acadin. 
 Joke Naaktgeboren (KBS de Vonder)

7.  Inzet Acadin binnen de diverse ondersteuningsniveaus 
 van zorg.
 Johan Stevens (BCO-onderwijsadvies)

8.  De meerwaarde van Acadin in combinatie met ParnasSys 
 leerlijnen. 
 Mirjam Floor en Martine Blonk (Driestar Educatief )

9.  Vastlopen op het voortgezet onderwijs voorkomen door focus  
 op executieve functies.
 Jan Ververs/Katja Tas (HCO)

Nadere informatie over de workshops 
vindt u op onze website 

www.acadin.nl

Voor (proef)abonnementhouders 
en geïnteresseerde scholen
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