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Overzicht lezingen op website 
 

Titel Onderwerp Spreker Doelgroep Duur 

Autisme, meer dan 
een contactstoornis 

Herkenning van en 
omgaan met 
autisme 

Mevr. Drs. K. 
Schaap, gz-
psycholoog / 

(Gast)ouders / 
vrijwilligersorgan
isaties / 
leerkrachten 

lezing: 1 uur, 
groepsopdracht/beant
woording van vragen: 
1 uur 

Hoe vaak heb ik het 
al niet gezegd… 

Omgaan met 
probleemgedrag in 
opvoedingssituaties 

Mevr. drs. K. 
Schaap, gz-
psycholoog / 
orthopedagoog 
NVO 
Generalist 

 (Gast)ouders / 
vrijwilligersorgan
isaties 

lezing: 1 uur, 
groepsopdracht/beant
woording van vragen: 
1 uur 

Regels zijn regels?! Werken aan 
regelmaat en 
regels in 
opvoedingssituaties 

Mevr. drs. K. 
Schaap, gz-
psycholoog / 
orthopedagoog 
NVO 
Generalist 

 (Gast)ouders / 
vrijwilligersorgan
isaties 

lezing: 1 uur, 
groepsopdracht/beant
woording van vragen: 
1 uur 

Wat u niet wilt dat 
u geschiedt … 

treiteren R.A. van der 
Garde 

ouders 1 u. 

Het stemmetje 
vanbinnen 

geweten R.A. van der 
Garde 

ouders 1 u. 

Eer uw vader en uw 
moeder 

gehoorzaamheid R.A. van der 
Garde 

ouders 1 u. 

Beproeft de 
geesten 

tijdgeest R.A. van der 
Garde 

ouders 1 u. 

Waar liefde woont liefde in gezin R.A. van der 
Garde 

ouders 1 u. 

Door twee zenuwen 
bijeengehouden 

belonen en 
straffen 

R.A. van der 
Garde 

ouders 1 u. 

Een nietsnut nuttig 
gemaakt 

brief aan Filémon R.A. van der 
Garde 

gemeenteavond 1 u.  

De sterke maar niet 
de sterkste 

Simson R.A. van der 
Garde 

gemeenteavond 1 u. 

Pastoraat en 
hulpverlening 

afbakening taken 
kerk en 
hulpverlening 

C.J. Ruissen kerken 1,5 uur 

Huiselijk geweld en 
kindermishandeling; 
niets doen is geen 
optie. 

Huiselijk geweld 
en 
kindermishandeling 

Gertrude van 
den Belt 

Ouders, 
leerkrachten, 
kerkelijk werkers 

Afhankelijk van de 
vraag. Maatwerk is 
daarin passend en 
mogelijk 

Smartphone, het 
centrum van de 
geestelijke strijd. 

Media-opvoeding J. van den 
Broek MSc 

ouders, 
leerkrachten, 
(jeugd)verenigin

1,5 uur – 2,5 uur 
(inclusief 
beantwoording 
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gen vragen) 

Seksuele opvoeding Seksuele opvoeding A.G. de Jong Ouders / 
leerkrachten van 
kinderen tot 21 
jaar 

twee keer anderhalf 
uur 

Met stenen bouwt u 
een huis, met liefde 
een thuis 

Opvoeding en talen 
der liefde 

A.G. de Jong Ouders van 
kinderen 12 jaar 

anderhalf uur 

Bezinning op 
zelfbeeld. 

Zelfbeeld A.G. de Jong Ouders / 
leerkrachten van 
kinderen tot 12 
jaar 

anderhalf uur 

Hechting Hechting A.G. de Jong (Adoptie/Pleeg)o
uders / 
leerkrachten van 
kinderen tot 21 
jaar 

anderhalf uur 

 

Hebt u vraag naar een lezing over een ander onderwerp. Vraag naar de mogelijkheden. Wellicht 

kunnen we in contact brengen met een spreker over dat onderwerp. 

 


