Avondlezing 16 mei 2022
Therapie , Onderwijs en veranderkunde.
16 mei 2022. 19.00 uur – 21.30 u
Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen leren in een therapeutische
context en binnen het onderwijs. Wat zijn de voorwaarden om te kunnen leren
en nieuwe zaken eigen te maken die je daarvoor nog niet kon. Innovatie en
vernieuwing kan ontstaan door het ontdekken van nieuwe inzichten en
methodieken, maar ook door het vergelijken van verschillende kennisgebieden.
Wordt er binnen een behandelsetting gewerkt vanuit de theoretische
uitgangspunten uit de veranderkunde binnen het onderwijs?
Zo willen we op deze avond kijken naar de verschillen en overeenkomsten
tussen Onderwijswetenschappen en therapie. Wat zijn de historische en
hedendaagse uitgangspunten in de onderwijswetenschappen? Welke visies op
leren en lesgeven zijn er en welke leervormen komen daar uit voort? Welke
didactische kennis en vaardigheden vraagt dit van de leraren om een optimale
leerervaring te creëren? Wat is er bekend over de resultaten hiervan in termen
van gedrag en houding. De focus zal vooral liggen op recente onderwijsvormen
waar het eigen leren van leerlingen centraal staan.
Wat is de overlap van deze inzichten uit de onderwijswetenschappen met
therapie en behandeling?
Deze avondlezing wordt gegeven door prof,dr, K, Klaas van Veen en dhr. Téo
Visser.
Prof, dr, Klaas van Veen is hoogleraar Onderwijskunde aan de rijksuniversiteit
van Groningen en directeur van de universitaire lerarenopleiding:
www.rug.nl/staff/klaas.van.veen/
Téo Visser Systeemtherapeut/supervisor met een eigen systeemtherapie
praktijk in Hattem. www.teovisser.nl Kerndocent Hanze hogeschool en
werkzaam in de GGZ.

Accreditatie:
Accreditatie is aangevraagd bij de NVRG.

Kosten
De kosten voor deze avondlezing zijn 75 euro. Na aanmelding
ontvangt u via de mail een bevestiging en nota voor deze
avondlezing.
Fysiek aanwezig zijn of online
De bijeenkomst kan door fysiek aanwezig gevolgd worden maar
online. Geef bij de aanmelding door wat je daar zou willen. Op de dag
van de lezing ontvangt u dan een link via uw mailadres.
Locatie
De avondbijeenkomst wordt gegeven in de grote zaal van outdoor
adventure Vedesto, De Bleek 3, 8051 EE Hattem . (naast Zwolle)

Aanmelding
Aanmelden voor deze avondlezingen kan door middel van het sturen
van een mail naar info@teovisser.nl met uw personalia en uw
registratienummer van de NVRG beroepsvereniging. Geef aan hoe u
de lezing wilt volgen, fysiek of online.
U ontvangt via de mail een nota wat tevens het inschrijvingsdocument
is.

Parkeren
Ruime vrije parkeerplaats voor de deur van outdoor adventure
Vedesto aanwezig. De Bleek 3, 8051 EE Hattem

