Voor Acadin gebruikers
en geïnteresseerden

Uitnodiging
Wij willen u van harte uitnodigen voor de vierde Acadin-bijeenkomst op
3 oktober 2018 in Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst kunt u een workshop
bijwonen over Acadin en is er ruimte om uw ervaringen te delen en vragen
te stellen. Onze experts zijn ook aanwezig om u te woord te staan in de pauze
en bij de ontvangst. We sluiten de middag af met Prof. Dr. Franz J. Mönks,
autoriteit op het gebied van hoogbegaafdheid, oprichter van de opleiding
Specialist in Gifted Education en auteur van diverse publicaties. Hij zal u op
inspirerende wijze zijn visie geven op talentvolle leerlingen en hoogbegaafdheid.

Datum
3 oktober 2018

Locatie
Domstad
Koningsbergerstraat 9,
3531 AJ Utrecht
(vlakbij het centraal station
en voldoende
parkeermogelijkheden)

Kosten
Er zijn geen kosten
aan verbonden.

Programma:
14.30 uur

Ontvangst met koffie/thee

14.45 uur

Woord van welkom

14.50 uur

Workshop(s) over Acadin (exacte programma volgt)

15.45 uur

Pauze met koffie/thee

16.00 uur

Presentatie Prof. Dr. Franz J. Mönks

17.00 uur

Afsluiting

Prof. Dr. Mönks studeerde psychologie en germanistiek in Nijmegen, Münster
en Bonn. Hij was hoogleraar ontwikkelingspsychologie aan de Radboud
Universiteit te Nijmegen en bekleedde de eerste leerstoel voor Psychologie
en Pedagogiek van het Hoogbegaafde Kind in Europa. Hij was vicepresident
van de World Council for Gifted and Talented Children (WCGTC), waarna hij
president werd van de European Council for High Ability (ECHA). Hij richtte
in deze functie een wereldwijd erkende opleiding op: Specialist in Gifted
Education. In 1997 ging hij met emiraat. Hij schreef diverse publicaties en is
nog steeds actief als gasthoogleraar over de hele wereld.

Aanmelden
U kunt een e-mail sturen naar
info@acadin.nl
o.v.v. aanmelden conferentie,
naam school, naam,
e-mailadres en functie.

Voor gebruikers heeft Acadin
een eigen Facebook-pagina
waar u in contact kunt komen
met andere gebruikers.
facebook.com/groups/acadin/

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

