
Is ouderschap van mensen die op licht verstandelijk beperkt niveau functioneren misschien wel een ander 

ouderschap dan dat van normale ouders? Een verstandelijke beperking betekent een tekort of beperking 

in het functioneren op verscheidene terreinen en in het vermogen zich aan te passen aan de standaarden 

en eisen van het dagelijks leven in de samenleving. En dit zijn vaardigheden die een ouder nodig heeft. 

Onderzoek naar hoe deze ouders en hun kinderen zelf hun leefsituatie ervaren, is schaars. Wat betreft de ervaringen 

van de kinderen zelf die een ouder hebben met een verstandelijke beperking, blijkt dat deze kinderen wel een veelheid 

aan problemen hebben maar waarvan niet altijd zeker is of dit het gevolg is van hun opvoeding. De meeste ervarings-

verhalen van kinderen zelf zijn negatief of op zijn minst gemengd. Kinderen van ouders die op een licht verstandelijk 

beperkt niveau functioneren zijn kwetsbaarder en lopen het gevaar onveilig op te groeien.

De sprekers op dit symposium

Dr. Xavier Moonen, sinds 1985 werkzaam als orthopedagoog en gezondheidspsycholoog bij Koraal Groep. Sinds 2008 

is hij ook verbonden aan de leerstoel forensische orthopedagogiek van de Universiteit in Amsterdam. Sinds 2016 is hij 

bijzonder lector aan de Zuyd Hogeschool te Heerlen. 

Tweede spreker is Iris de Groot, ervaringsdeskundige. Iris heeft net een stripboek geschreven over haar ervaringen 

om op te groeien bij een moeder met een verstandelijke beperking. Tot slot, Marian Verhulst. Zij is ervaringsdeskundi-

ge, ook zij groeide op bij ouders met een beperking.

Wanneer? Dinsdag 26 april 2016.

Hoe laat?   Inloop 13.30, programma 14.00 tot 16.00 uur, 

borrel 16.00.

Waar?   De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10, 

1017 RR Amsterdam.

Kosten?  Deelname aan het symposium kost €85,- 

  per persoon. Dit bedrag kun je bij aankomst 

  middels pin voldoen. Na afrekening ontvang  

  je (via de mail), de factuur voor je eigen   

  administratie.

De Jeugdbescherming Akademie is er voor jou.

We zien uit naar je komst!

Aanmelden of meer informatie? 

Mail jeugdbeschermingakademie@jbra.nl.

Volg ons ook op Twitter via @Iederkindveilig.

Uitnodiging Symposium

Wat als je ouder op licht 
verstandelijk beperkt 
niveau functioneert?


