
UITNODIGING 21 MAART 2023
'Weten we van gekkigheid 
nog wel wat normaal is?'
Inspiratiebijeenkomst 

Heb jij ook steeds meer kinderen met gedragsproblemen of kenmerken van autisme 
in de klas of op school ? Wat vind jij eigenlijk 'een normaal kind' of een normale 
opvoeding? En hoe bepaal je dat eigenlijk? Het zijn belangrijke vragen om over na te 
denken, juist in een tijd waarin er zoveel kinderen zijn die kampen met mentale 
klachten en jeugdhulp nodig hebben. 

Tijdens onze 3e inspiratiebijeenkomst legt Bert Wienen de link tussen normaliseren en meer 
inclusief onderwijs. Hij verkent samen met jou en andere aanwezigen hoe de enorme focus 
op de individuele leerling ons niet dichter bij inclusief onderwijs zal brengen, maar ons er 
verder van zal verwijderen. Daarom is een ander perspectief meer helpend. Hiervoor 
is het nodig dat we onszelf eerst afvragen: weten we van gekkigheid nog wel wat 
normaal is? 

Datum: dinsdag 21 maart 2023

Tijd: 15.00 - 17.00 uur, inloop vanaf 14.30 uur

Locatie: Perron3, Hoff van Hollantlaan 1, Rosmalen

Meld je aan!

Praktische info

https://forms.gle/kGFQf8SBACztu8Dr7
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Programma

14.30 uur Inloop

15.00 uur Lezing door Bert Wienen

Gevolgd door een panelgesprek en het beantwoorden van vragen

17.00 uur Afronding

Welke vragen houden jou bezig? 
Tijdens de bijeenkomst krijg je de kans om je vragen te stellen. Die mag je ook van 
tevoren al aan ons doorgeven. Dat kan via het aanmeldformulier of door een mail 
te sturen naar t.brands@demeierij-po.nl.

Introductie Bert Wienen 
Stel vooral het kind niet centraal! Een ander geluid dan we in de laatste jaren 
horen. Het gaat om normaliseren in het onderwijs, bij gemeenten en in de 
jeugdhulp. Wat is dat eigenlijk? Hoe geef je dit vorm? Hoe kan het dat steeds meer 
kinderen psychische klachten hebben? En wat betekent dit voor inclusief 
onderwijs en een inclusieve samenwerking? Aan dit vraagstuk werkt Bert Wienen 
als adviseur, onderzoeker en in de praktijk, samen met alle betrokken partijen.

Inspiratie, ontmoeting, leren van en met elkaar
De inspiratiebijeenkomsten van SWV PO de Meierij zijn bedoeld om inspiratie te 
delen, collega's te ontmoeten en te leren van en met elkaar. Zo dragen ze bij aan 
het speerpunt 'professionalisering' uit ons ondersteuningsplan. We hopen dat je 
erbij bent!

Lees ook alvast het interview met Bert 
Wienen: 'Weten we van gekkigheid nog 
wat normaal is?'

https://drukendwars.nl/wp-content/uploads/2021/05/NCJ-uitgave-De-Omwenteling-Interview-Bert-Wienen.pdf



