
Suzanne Buis is auteur 
van onder andere 
De droomdenker en meer 
boeken over hoogbegaafdheid 
en beelddenken, voor 
kinderen en volwassenen. 
Suzanne is oprichter van het 
Droomdenkers Talentcentrum, 

voor coaching, trainingen en Individueel 
Onderwijskundig Onderzoek, waarbij ze werkt 
met onder meer het Wereldspel en de Leren Leren 
methode. Ze is geregeld te gast in podcasts en 
geeft landelijk presentaties over het begeleiden van 
hoogbegaafde kinderen, bij ouderverenigingen, 
aan schoolbesturen en in bibliotheken. Als 
Gedachtenschenker coacht ze collega’s bij het 
schrijven van manuscripten.

Floor Raeijmaekers 
Drs. Floor ‘Miss Mindset’ 
Raeijmaekers is eigenaar 
van Het TalentenLab en 
gespecialiseerd in hoog- 
begaafdheid (ECHA Specialist 
in Gifted Education), mindset 
en positieve psychologie. 

Vanuit haar onderwijsachtergrond is haar affiniteit 
met het onderwijs en de ontwikkeling van kinderen 
groot. Samen met haar dochter Loes van der List 
schreef ze het boek Hartstikke Hoogbegaafd! 
Daarnaast schrijft Floor in verschillende tijdschriften 
over (hoog)begaafdheid, mindset en positieve 
psychologie. Floor is medeoprichter van Platform 
Mindset en werkt binnen Het TalentenLab als trainer, 
spreker, coach en ontwikkelaar.  

Uitnodiging 
Acadin-Congres 2022
9 november 2022

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

Programma
09.30 - 10.00  Ontvangst

10.00 - 11.30  Woord van welkom

 Lezing Suzanne Buis - storytelling  

 (verhalen, video’s, schrijven, etc.)

11.45 - 12.45  Workshop - ronde 1 

12.45 - 13.45  Lunch 

13.45 - 14.45  Workshop - ronde 2 

15.00 - 16.00  Lezing Floor Raeijmaekers 

 - positieve psychologie/educatie

 Afsluiting

Datum
9 november 2022

Locatie
Domstad, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht
Vlakbij het centraal station en met voldoende parkeermogelijkheden

Kosten 
€ 39,00 (inclusief btw) 
U kunt uw aanmelding kosteloos annuleren tot 19 oktober 2022

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via de link op de website
 

Inspireren, informeren, ontmoeten en leren, dat is het doel voor ons komende congres! Het congres 
is georganiseerd voor alle (proef )abonnementhouders Acadin en deze nodigen wij dan ook van 
harte uit. Daarnaast zijn geïnteresseerde scholen ook welkom om op deze dag kennis te maken met 
Acadin. Met twee interessante sprekers, een uitdagend workshopprogramma en een netwerklunch 
hebben wij een dagvullend programma gemaakt. Alle deelnemers ontvangen na afloop een tas 
met interessante inhoud. Wij zien er naar uit om u te ontmoeten op 9 november 2022! U kunt zich 
aanmelden via de link op de website.

Workshops 

1.  Algemene presentatie Acadin
 Margriet Canrinus - Acadin

2.   Uitwisselen van ervaringen, tips voor gebruik en het 
 beantwoorden van specifieke vragen over het werken 
 met Acadin
 Carlien Bakker – RPCZ

3.       Mindset bij talentvolle en meer-en hoogbegaafde leerlingen.
  Hierin zitten onderdelen van: growth mindset, leerkuil en 
 effectieve feedback
 Jan Ververs en Irene van Gasteren – HCO

4.  Kleuters die houden van letters en lezen
 Greetje van Dijk – 1801

5.  Leren samenwerken met Acadin, praktische tools
 Jan van Nuland – Acadin

6.   Over hoe stuiterende ballen kunnen helpen bij het vinden 
 van een goede leerattitude
 Gerben Deenen – BVS-schooladvies

7.  Doelgericht werken aan vaardigheden m.b.v. Acadin en 
 Parnassys. Hoe je het onderwijs kan volgen, plannen, 
 handelen en evalueren
 Martine Blonk en Mirjam Floor – Driestar Educatief

8.  Coachend begeleiden van leerlingen
 Evelien Broersen – OBD Noordwest

Voor (proef)abonnementhouders 
en geïnteresseerde scholen
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