
Uitnodiging

Wonderlijk 
gemaakt Speciaal

Introductie van praktisch materiaal voor seksuele vorming van 

mensen met een verstandelijke beperking.

Minisymposium
4 oktober 2016



We zijn blij dat de uitbreiding van Wonderlijk gemaakt voor 

speciaal onderwijs en woonvoorzieningen bijna af is! Graag 

nodigen we je uit voor het minisymposium  Wonderlijk 

gemaakt, waar we  het nieuwe materiaal presenteren en 

ingaan op het thema seksuele vorming. 

Hoe ga je om met seksueel gedrag op jouw school of 

woonvoorziening? Welke verantwoordelijkheid heeft de 

school en wat hoort echt bij de taak van de ouders? Hoe 

praat je over seksualiteit met jouw leerlingen of cliënten, 

die het meest gebaat zijn bij eenvoudige en concrete 

communicatie? In de hoofdlezing van gedrags-

deskundige mw. P. Bredemeijer-Bakker gaan we in op 

deze vragen. 

Vervolgens is het hoogtepunt van deze middag het 

presenteren van het nieuwe christelijke materiaal 

Wonderlijk gemaakt Speciaal. Het programma wordt 

afgewisseld met mooie columns waarin professionals 

leerzame praktijkervaringen delen. In de pauze kun

je het materiaal bekijken en informatie over de 

training en aanschaf van het materiaal krijgen.

Het symposium richt zich met name op het speciaal 

onderwijs, zorginstellingen en woonvoor-

zieningen voor mensen met een verstandelijke 

beperking. 

Dinsdag 4 oktober 2016
15:00 tot 18:00 uur

Locatie:

 Driestar educatief, Burg. Jamessingel 2 te Gouda.

Kosten:

 € 55,- per persoon.  Aansluitend is het mogelijk om 

voor € 15,- gebruik te maken van een warme maaltijd.

Meld je nu aan op  
www.driestar-educatief.nl/
wonderlijk-gemaakt-speciaal

Wonderlijk gemaakt
Seksuele vorming vanuit een christelijke visie

minisymposium  Programma
 15:00 - 15:30 uur   Inloop met koffie

  15:30 - 15:45 uur   Welkom          

  P.M. (Elly) van der Gouwe-Dingemanse, 

        auteur Wonderlijk gemaakt Speciaal

       C.J.B.(Kees) Ritmeester, opleidingsmanager     

        pabo Driestar hogeschool

 
  15:45 - 16:30 uur   Hoofdlezing

        mw. P. (Pieternel) Bredemeijer-Bakker

 
   16:30- 16:40 uur   Column

 
 16:40 - 16:55 uur   Pauze

 17:00 - 17:40 uur   Materiaalpresentatie 

        P.M. (Elly) van der Gouwe-Dingemanse

 17:40 - 17:50 uur   Column

 

 17:50 - 18:00 uur   Afsluiting

 18:00 - 19:00 uur  Maaltijd (optioneel)

Driestar onderwijsadvies adviseert en begeleidt scholen voor voortgezet en (speciaal) basisonderwijs, met inspirerend onderwijs en goede zorg als ideaal. 

Wij zijn een onderdeel van kenniscentrum Driestar educatief en werken nauw samen met Driestar hogeschool en Driestar managementadvies.


