
	  
	  
	  
DISABILITY	  STUDIES	  BIJ	  DE	  LUNCH	  LEZINGEN	  2016	  
	  
INLEIDING	  
De	  leerstoel	  Disability	  Studies,	  onderdeel	  van	  de	  afdeling	  Metamedica	  van	  het	  VUmc,	  organiseert	  in	  
2016	  vijf	  DS	  bij	  de	  lunch	  lezingen	  op	  de	  VU	  in	  Amsterdam.	  Voor	  elke	  lezing	  worden	  gastsprekers	  
uitgenodigd	  die	  betrokken	  zijn	  bij	  onderwijs-‐	  en	  onderzoeksprojecten	  van	  de	  leerstoel.	  De	  lezingen	  en	  
lunch	  zijn	  gratis	  toegankelijk.	  Ook	  is	  er	  voldoende	  gelegenheid	  om	  tijdens	  deze	  bijeenkomsten	  te	  
netwerken.	  
	  
1)	  ONDERWIJSTHEMA’S	  &	  MEER	  DAN	  HANDIG	  	  -‐	  	  DONDERDAG	  10	  MAART	  2016	  
Sofie	  Sergeant,onderwijscoördinator	  van	  de	  leerstoel	  disability	  studies,	  vertelt	  over	  de	  inhoud	  en	  
structuur	  van	  de	  onderwijsthema’s.	  De	  onderwijsthema’s	  leveren	  les-‐	  en	  studiemateriaal	  op	  dat	  via	  de	  
website	  van	  Disability	  Studies	  gebruikt	  kan	  worden	  door	  docenten,	  studenten	  en	  belangstellenden.	  Een	  
voorbeeld	  hiervan	  is	  het	  project:	  Meer	  dan	  Handig:	  een	  andere	  kijk	  op	  de	  rol	  van	  hulpmiddelen	  in	  het	  
leven	  van	  gebruikers.	  Projectvoerders	  Mieke	  Cardol	  en	  Sander	  Hilbrink	  (Lectoraat	  Disability	  Studies	  –	  
Diversiteit	  in	  Participatie	  Kenniscentrum	  Zorginnovatie,	  Hogeschool	  Rotterdam)	  vertellen	  in	  het	  2e	  deel	  
van	  de	  bijeenkomst	  over	  hoe	  ze	  met	  dit	  lespakket	  vanuit	  een	  Disability	  Studies	  perspectief	  studenten	  
inzicht	  	  geven	  in	  de	  uiteenlopende	  rollen	  die	  hulpmiddelen	  in	  het	  leven	  van	  mensen	  met	  een	  beperking	  
hebben.	  	  
	  
2)	  ACADEMIE	  VOOR	  KWALITEIT	  VAN	  BESTAAN	  -‐	  DONDERDAG	  26	  MEI	  2016  
Bij	  de	  Academie	  voor	  Kwaliteit	  van	  Bestaan	  van	  Stichting	  Arduin	  worden	  mensen	  met	  een	  
ondersteuningsvraag	  opgeleid.	  Gastlezers	  Gerben	  Rodts,	  manager	  Arduin	  en	  Marjan	  Roling,	  
bedrijfsleider	  Arduin	  vertellen	  over	  de	  werk-‐	  en	  leerladder	  van	  de	  Dienstverlenings	  Unit	  "werken	  en	  
leren".	  Samen	  met	  twee	  studenten	  Anouk	  van	  Weijnsbergen	  en	  Ruben	  Luiten	  geven	  ze	  uitleg	  over	  over	  
de	  werkwijze	  van	  de	  Academie	  voor	  Kwaliteit	  van	  Bestaan.	  De	  leerstoel	  DS	  werkt	  onderzoeksmatig	  
samen	  met	  stichting	  Arduin.	  	  
	  
3)	  MEDEZEGGENSCHAP	  VAN	  BEWONERS	  MET	  LVB	  IN	  DE	  GEMEENTE-‐	  DONDERDAG	  16	  JUNI	  2016	  	  
Thema	  van	  deze	  lezing	  gaat	  over	  participatie	  &	  inbreng	  van	  mensen	  met	  een	  verstandelijke	  beperking	  
op	  gemeentelijk	  en	  wijk	  niveau.	  De	  gastlezers	  zijn	  de	  winnaars	  van	  de	  Pier	  de	  Boerprijs	  2015:	  ABRI,	  
Prisma	  Amsterdam	  en	  MOVISIE	  	  Deze	  drie	  organisaties	  werken	  aan	  het	  	  gezamenlijke	  project	  	  Van	  
ontmoeting	  en	  dialoog	  naar	  medezeggenschap	  en	  participatie.	  	  
 
4)	  DISABILITY	  STUDIES	  &	  SEKSUALITEIT	  -‐	  	  DONDERDAG	  29	  SEPTEMBER	  2016	  
Jacqueline	  Kool	  (kennismanager	  DSiN	  en	  schrijfster	  van	  het	  boek	  "Eros	  in	  de	  kreukels")	  &	  Marie-‐Sol	  
Reindl	  (onderzoeker	  DSiN)	  geven	  een	  presentatie	  over	  de	  betekenis	  van	  seksualiteit	  en	  erotiek	  vanuit	  
het	  perspectief	  van	  mensen	  met	  een	  beperking.	  Ze	  gaan	  o.a.	  in	  op	  de	  vragen:	  Wat	  is	  de	  gangbare	  
beeldvorming	  rond	  lichamen,	  beperking	  en	  seksualiteit,	  hoe	  krijgt	  het	  vorm	  in	  het	  leven	  van	  mensen	  en	  
wat	  is	  de	  persoonlijke	  en	  maatschappelijke	  betekenis	  van	  seksuele	  dienstverlening	  aan	  mensen	  met	  
beperkingen?	  
	  
5)	  DISABILITY	  STUDIES	  &	  FAMILIY	  QUALITY	  OF	  LIFE	  -‐	  DONDERDAG	  17	  NOVEMBER	  2016	  
Alice	  Schippers	  (directeur	  DSiN)	  geeft	  een	  korte	  inleiding	  over	  het	  begrip	  Familiy	  Quality	  of	  Life	  binnen	  
het	  vakgebied	  DS.	  Onderzoekers	  Femke	  Boelsma	  en	  Irene	  Caubo	  –Damen	  vertellen	  over	  hun	  
promotieonderzoeken,	  waarbij	  de	  thema's	  'familie	  dynamieken'	  en	  'families	  met	  NF1'	  centraal	  staan.	  
Ook	  gaan	  ze	  kort	  in	  op	  de	  bevindingen.	  
	  



	  
	  
	  
	  
ALGEMENE	  GEGEVENS	  
Tijd:	  aanvang	  om	  11:30	  uur	  (koffie,	  thee	  en	  broodjes)	  en	  afsluiting	  om	  13:30	  uur	  
Adres:	  ATRIUM	  zaal,	  Medische	  Faculteit	  VU,	  Van	  der	  Boechorststraat	  7,	  1081	  BT	  Amsterdam	  
!	  Behalve	  op	  donderdag	  29	  september	  aurora	  zaal	  en	  donderdag	  17	  november:	  agora	  1	  zaal	  
Routebeschrijving	  ATRIUM:Vanaf	  de	  hoofdingang	  van	  de	  Medische	  Faculteit	  loopt	  u	  rechtdoor	  tot	  u	  
nietverder	  kunt.	  Hier	  kunt	  u	  met	  de	  lift	  of	  met	  de	  trap	  naar	  de	  1e	  etage.	  Op	  de	  eerste	  etage	  
aangekomen	  loopt	  u	  de	  gang	  in	  en	  bevindt	  zich	  voor	  u	  het	  Atrium.	  Deze	  zaal	  is	  rolstoeltoegankelijk.	  
Aanmelden	  deelname:	  via	  de	  website	  www.disabilitystudies.nl.	  Zie	  agenda	  voor	  inschrijfformulieren.	  	  
Contactpersoon:	  Irene	  van	  Helden,	  emailadres:	  irene.vanhelden@disabilitystudies.nl,	  telefoonnummer:	  
06-‐47410429,	  www.disabilitystudies.nl	  

De	  Disability	  Studies	  bij	  de	  lunch	  lezingen	  zijn	  gebaseerd	  op	  de	  Amerikaanse	  “Brown	  Bag	  meetings”	  
waarbij	  bedrijven	  en	  universiteiten	  tijdens	  een	  informele	  lunch	  een	  gastspreker	  uitnodigen	  en	  over	  een	  
bepaald	  thema	  discussiëren.	  	  
	  
MODERATOR	  PROFESSOR	  GEERT	  VAN	  HOVE,	  HOOGLERAAR	  DISABILITY	  STUDIES	  	  
Prof.	  dr.	  Geert	  Van	  Hove	  is	  in	  december	  2013	  benoemd	  tot	  bijzonder	  hoogleraar	  Disability	  Studies.	  Hij	  
voert	  deze	  functie	  uit	  binnen	  de	  afdeling	  Metamedica	  van	  het	  VUmc	  in	  Amsterdam.	  Tevens	  is	  Geert	  Van	  
Hove	  sinds	  1993	  verbonden	  aan	  de	  Universiteit	  van	  Gent	  als	  hoogleraar	  Disability	  Studies	  en	  Inclusief	  
Onderwijs,	  vakgroep	  Orthopedagogiek.	  Als	  hoogleraar	  aan	  de	  Universiteit	  van	  Gent	  is	  Van	  Hove	  nauw	  
betrokken	  bij	  families	  met	  kinderen	  met	  een	  beperking	  die	  kiezen	  voor	  inclusief	  onderwijs	  en	  zet	  hij	  zich	  
in	  voor	  de	  internationale	  empowerment	  beweging	  “Our	  New	  Future”.	  Samen	  met	  een	  groep	  collega	  
wetenschappers	  onderzoekt	  Van	  Hove	  de	  balans	  tussen	  praktijk	  en	  wetenschap	  binnen	  het	  vakgebied	  
Disability	  Studies.	  Geert	  van	  Hove	  is	  de	  moderator	  en	  initiator	  van	  de	  “Disability	  Studies	  bij	  de	  lunch”	  
lezingen.	  
	  
LEERSTOEL	  DISABILITY	  STUDIES	  	  
Stichting	  Disability	  Studies	  in	  Nederland	  (DSiN)	  en	  de	  Vrije	  Universiteit	  werken	  met	  de	  instelling	  van	  de	  
leerstoel	  samen	  aan	  het	  thema	  ‘disability’	  als	  maatschappelijk	  verschijnsel,	  waarbij	  onderwerpen	  als	  
participatie,	  ervaringsdeskundigheid,	  arbeid	  en	  kwaliteit	  van	  bestaan	  centraal	  staan.	  Daarnaast	  is	  een	  
belangrijke	  doelstelling	  van	  de	  leerstoel	  om	  het	  vakgebied	  Disability	  Studies	  in	  Nederland	  vorm	  te	  geven	  
en	  samenwerking	  te	  creëren	  in	  onderwijs	  en	  onderzoek	  tussen	  onderzoeksgroepen	  binnen	  en	  buiten	  de	  
VU/VUmc.	  De	  bijzondere	  Leerstoel	  is	  mede	  tot	  stand	  gekomen	  in	  partnerschap	  met	  het	  
Revalidatiefonds,	  Fonds	  Verstandelijk	  Gehandicapten,	  NSGK,	  MEE	  NL	  en	  Stichting	  SPZ.	  
	  
	  


