
31e SYMPOSIUM JEUGD- EN 
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UITNODIGING
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Locatie:
Het auditorium, HAN-campus
Laan van Scheut 10, Nijmegen

Wij adviseren u indien mogelijk gebruik te maken van het Openbaar 
Vervoer. Vanaf station Nijmegen Heyendaal is het ongeveer 10 minuten
lopen naar de HAN-Campus aan de Laan van Scheut. Vanaf het
Centraal Station in Nijmegen rijdt lijn 10 ‘Heyendaal shuttle’ elke 
10 minuten naar de Kapittelweg.

Vrij parkeren
Parkeren met HAN-pas *

* Tijdens dit evenement vrij toegankelijk

Informatie:
Diana de Ruiter
T (024) 3612123
E symposium_jeugd_gezinsonderzoek@pwo.ru.nl

www.ru.nl/jeugd-en-gezinsonderzoek
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Thema
Op donderdag 9 oktober 2014 organiseren de Radboud Universiteit

Nijmegen, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Academi-

sche Werkplaats Inside-Out het 31e symposium Jeugd- en Gezins-

onderzoek. Het thema van het symposium is ‘Oog in oog met online

jeugdhulp: Mogelijkheden en grenzen van social media, apps, games,

e-hulp en blended care’.

Het symposium belicht de mogelijkheden van de digitale technologie

voor de jeugdsector. Van digitale ondersteuning en therapie tot

gamen, apps en social media. Het tempo waarin de digitale techniek

en de toepassingsmogelijkheden zich ontwikkelen, is voor de jeugd-

zorg moeilijk bij te houden. Maakt onbekend onbemind? Dit sympo-

sium biedt een overzicht van deze ontwikkelingen en mogelijkheden.

Tevens worden keerzijden van de toepassing van digitale technologie

besproken, zoals de aantasting van de privacy en het verlies van

face-to-face contact tussen de hulpverlener en de cliënt. Deelname

aan het symposium is daarmee van toegevoegde waarde voor HBO-

professionals zoals groepsleiders, sociaal werkers en sociotherapeu-

ten, maar ook voor gedragswetenschappers zoals (ortho)pedagogen,

kinder- en jeugdpsychologen en -psychiaters en onderwijskundigen.

Dit thema is tevens interessant voor beleidsmedewerkers van 

gemeentes, provincies en ministeries en daarnaast voor wetenschap-

pers die betrokken zijn bij onderzoek op het gebied van jeugdzorg en

onderwijs.

Inschrijving
U kunt zich tot uiterlijk 3 oktober 2014 inschrijven op de website

www.ru.nl/jeugd-en-gezinsonderzoek of via de bijgevoegde 

antwoordkaart. De kosten voor deelname aan het symposium 

bedragen € 150,00 (dit is inclusief het programmaboekje met 

samenvattingen dat u op de dag zelf ontvangt, koffie/thee, lunch en

aperitief). 

Accreditatie
Een accreditatieverzoek is net zoals vorig jaar aangevraagd bij:

• het NIP voor Kinder-en Jeugdpsychologen

• de NVO voor Orthopedagoog-Generalist

• het Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers

Naar verwachting zal deelname aan het symposium 3 registratie-

punten opleveren. 

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met:
Radboud Universiteit Nijmegen

Diana de Ruiter

T 024-3612123

E d.deruiter@pwo.ru.nl

PROGRAMMA DONDERDAG 9 OKTOBER 2014
HAN, LAAN VAN SCHEUT 10, NIJMEGEN

9.30 uur Opening

9.35-10.25 uur Drs. Katharina Martin-Abello

Manager Innovation Center for Mental Health &

Technology, Trimbos

“Crazy” enough to believe in e-Mental Health?

10.25-11.00 uur Marlou Poppelaars, MSc 

Promovendus Radboud Universiteit Nijmegen, 

Orthopegedagogiek Gezin en Gedrag

Aantrekkelijke interventies: Gaming voor 

mentale gezondheid

11.00-11.20 uur PAUZE

11.20-11.55 uur Prof. dr. Moniek Buijzen

Hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen, 

Communicatiewetenschap

Sociale media en jeugdwelzijn

11.55-12.05 uur Presentatie studenten HAN

12.05-12.25 uur Discussie o.l.v. Joost Tijssen 

(The Impro Company)

12.25-13.15 uur LUNCH

13.15-13.55 uur Niels Zwikker, MA

Docent-onderzoeker Hogeschool Windesheim, 

afdeling Pedagogiek en onderzoeker bij de HAN

Hulp in de palm van je hand: zorg-apps

13.55-14.30 uur Dr. Jos Kole

Universitair docent Ethiek, Radboud Universitair

Medisch Centrum (UMC)

IQ healthcare – Ethics

Ethiek & E-care in de jeugdzorg; beroepsethische

overwegingen

14.30-14.55 uur Dr. Karianne Vermaas

Programmamanager productontwikkeling R&D, 

Dr. Leo Kannerhuis

Technische innovatie en toepassingen daarvan in

het leven van mensen met autisme spectrum

stoornissen

14.55-15.15 uur Discussie o.l.v. Joost Tijssen (The Impro Company)

15.15-15.45 uur Borrel

OOG IN OOG MET 
ONLINE JEUGDHULP 



Postzegel niet nodig

ANTWOORDKAART
JA, ik kom op 9 oktober 2014 naar het symposium Jeugd- en Gezinsonderzoek

Retourneer deze antwoordkaart graag vóór 3 oktober 2014 of meldt u aan via de website www.ru.nl/jeugd-en-gezinsonderzoek

Naam

Organisatie

Functie

Straat

Postcode

Plaats

E-mail

heer mevrouw

RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

T.A.V. DIANA DE RUITER

ANTWOORDNUMMER 1908

6500 VC NIJMEGEN

VERBIJZONDERING 2400733

Ik ben betrokken bij de Academische Werkplaats Jeugd Inside-Out

Ik ben een stagebegeleider van masterstudenten van de opleiding Orthopedagogiek Gezin en Gedrag (Radboud Universiteit Nijmegen)


