UITNODIGING

STUDIEDAG 40 JAAR MERLIJN

HET BELANG VAN VROEGDETECTIE EN VROEGINTERVENTIE
EN STRATEGIEEN OM ER MEE OM TE GAAN.
BEGELEIDING VAN BABY'S, PEUTERS EN KLEUTERS MET ONTWIKKELINGSSTOORNISSEN IN MERLIJN
Op 7 november 2019 bestaat Merlijn exact 40 jaar. Tijd om stil te staan bij de voorbije 40 jaar en hoe
Merlijn gegroeid is maar ook tijd om vooruit te blikken.
Tijdens deze studiedag verduidelijken we het belang om zo vroeg mogelijk deskundige en
multidisciplinaire hulp aan te bieden aan kinderen met een meervoudige beperking en/of een
autismespectrumstoornis.
Bea Maes (KUL), Berten Ceulemans (UA) en Herbert Roeyers (UGent) geven duiding bij de
bestaansredenen van Merlijn.
In 7 workshops tonen we hoe we deze theoretische inzichten concreet aanpakken in Merlijn.
We sluiten af met een feestelijke receptie.

PROGRAMMA
9u
9u30

Onthaal met koffie
Welkom
Steven Wouters, directeur
Merlijn vzw
●

9u40

40 jaar Merlijn, een terugblik
Herman Damen, gewezen
directeur Merlijn vzw en Rade
Schram, medewerker Merlijn
vzw
●

9u55

Het belang van vroegdetectie
bij kinderen met een
meervoudige beperking en
ASS. Prof. Berten Ceulemans,
UA en voorzitter Merlijn vzw
●

10u35

Ondersteuning van jonge
kinderen met een ernstig
meervoudige beperking en hun
gezin. Prof. Bea Maes, KUL en
Multiplus

WORKSHOPS
1.

Outreach – samenwerken aan een inclusieve kinderopvang
Annelieze Dielkens, orthopedagoog in Merlijn.

2.

Oudertraining rond communicatie en taal in Merlijn
Kennismaking met ons aanbod van oudertrainingen rond communicatie en taal zoals
SMOG, ImPACT en Taalmaatjes.
Martine Van Dorst en Marijke Verdonck, logopedisten in Merlijn.

3.

Hokus Pokus Toverdoos: ideeën voor basiscommunicatie
Na 10 jaar staan we stil bij de werkwijze, de basisprincipes en de ervaringen van de
‘Toverdozen’. Voorstelling van een uitbreiding van de eerste publicatie: een primeur!
Annick Engelen en Wendy De Bruyn, logopedisten in Merlijn.

4.

Sensorische informatieverwerking: aan de slag met prikkels
We verduidelijken hoe je vanuit een sensorische invalshoek naar gedrag kan kijken.
We leggen concreet uit hoe wij in Merlijn onze aanpak en de omgeving hierop.
afstemmen. Nienke Deblonde, psycholoog en Inne Mathieu, ergotherapeut in Merlijn.

5.

Partners in zorg: betrokkenheid ouders bij opvang en begeleiding van hun kind
Inge Huybrechts, maatschappelijk assistent in Merlijn en Stéphane Dujardin, ouder.

6.

Onderwijs in schoolvervangende kinderopvang: een paradox
Sarah Verdonck, orthopedagoog in Merlijn en Ilse Hermans, directeur Sint Rafael.

7.

Basale stimulatie
Een korte theoretische toelichting maar vooral een praktijksessie.
Dany, Patty, Christel, Ines, Lenka, Inge en An, leefgroepbegeleiders in Merlijn.

●

11u30
11u45

Pauze
Het belang van
vroeginterventie bij kinderen
met ASS. Prof. Herbert
Roeyers, UGent
●

12u45
13u45

Lunch

14u30
14u45

Pauze

15u30
15u45

Afsluitend woord

Praktische vertaalslag van
vroeginterventie in Merlijn –
keuze uit 7 workshops.

Praktische vertaalslag van
vroeginterventie in Merlijn –
keuze uit 7 workshops

Feestelijke receptie

PRAKTISCH
Plaats TPC, Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen
Bereikbaarheid
Met het openbaar vervoer kan je in station Antwerpen Centraal en station Berchem bus 21 nemen. Er is ruime fiets- en
autoparkeergelegeheid.

Inschrijven kan je via dit formulier inschrijvingsformulier
Inschrijving is compleet bij storting van 50 euro per deelnemer op BE61 4029 1377 1117 met vermelding van je naam,
familienaam en studiedag Merlijn.

