
Datum:
16 januari 2018 

Locatie:  
MFA ’t Berflo, Apolloplein 1, Hengelo

tijD:  
19:00 - 19:30 uur 
Inloop met koffie en thee

19:30 - 21:00 uur  
Lezing

21:00 - 21:30 uur
Even napraten met een drankje en de 
mogelijkheid om de boeken van Diana 
Smidts aan te schaffen en te laten 
signeren. Ook zullen er andere boeken 
verkocht worden op deze avond. 

toegang gRatiS!
Gratis tickets zijn te bestellen via de 
website van Balans Academy.
(klik hier om uw tickets te bestellen)

BaLanSCOLLEGE TOur
HENGELO • DINSDAG 16 JANUARI 2018 • 19.30-21.30

Zelfsturing bij kinderen: 
grip op je gedrag
Ouder(s)/verzorger(s) en professionals uit het onderwijsveld 
ontmoeten elkaar op een inspirerende avond!

Op dinsdag 16 januari komt de Balans Collegetour naar Twente.  
Oudervereniging Balans, Kerngroep Twente, organiseert samen  
met de Attendiz Academie een informatieve avond over zelf sturing 
bij kinderen. Gastspreker op deze avond is Diana Smidts. Zij is 
schrijfster van 'Gedrag in uitvoering' en 'Zelfsturing in de klas'.

prOgramma
Deze avond is georganiseerd door  

Oudervereniging Balans, afd. Twente 
i.s.m. Attendiz Academie en LOES.

Info: academie@attendiz.nl   

DR. Diana SmiDtS is GZ-
psycholoog en Orthopedagoog-
Generalist. Zij is eigenaar van Kinder-
Psy, een praktijk voor kinder- en 
jeugdpsychologie in Hilversum 
(www.kinderpsy.nl). Haar expertise 
ligt op het gebied van zelfsturing, 
een onderwerp waarop zij in 2003 is 
gepromoveerd aan de University of 
Melbourne. Diana Smidts is auteur 
van verschillende publicaties (boeken, 
vragenlijsten) op het gebied van de 
kinderpsychologie en heeft jaren-
lange ervaring als spreker en trainer.

ZeLFStuRing Bij KinDeRen:
gRiP oP je geDRag
Vaak wordt aangenomen dat het afhangt 
van de intelligentie van een kind hoe succes
vol hij of zij is - op school en daarbuiten. 
We denken: hoe sneller een kind de leerstof 
begrijpt, hoe beter het nieuwe dingen kan 
leren. Maar is dat ook zo? 
De laatste jaren wordt steeds duidelijker 
dat er méér nodig is om op school (en daar
buiten) te kunnen presteren. Om goed 
nieuwe dingen te kunnen leren, moet een 
kind ook 'grip hebben op zijn gedrag'. Met 
andere woorden: het moet beschikken over 
effectieve zelfsturing. 
Waar hangt het vanaf of een kind zijn of 
haar gedrag goed kan sturen? Dat heeft te 
maken met processen in de hersenen die 
we ‘executieve functies’ noemen. 
In deze lezing neemt Diana Smidts je mee 
op reis door het (lerende) kinderbrein. Ze 
geeft antwoord op vragen als: hoe leert een 
kind grip te krijgen op zijn/haar gedrag?, 
wat mag je verwachten aan zelfstandigheid? 
en hoe kun je zelfsturing stimuleren? 

Landelijke vereniging voor kinderen met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag.
Weltevreden 4A | 3731 AL De Bilt | +31 (0)30 225 50 50 | info@balansdigitaal.nl | balansdigitaal.nl.

https://balansacademy.nl/cursus/zelfsturing-bij-kinderen-grip-op-je-gedrag

