
	

Uitnodiging

Mini-symposium 
‘Niemand	wordt	slimmer	tegen	zijn	zin	in’
kennistoepassing	tussen	maatschappelijke	verplichting	en	individuele	vrijheid

Ter gelegenheid van het afscheid van Ton Visser, directeur opleidingen

Donderdag 15 september 2011

Kentalis,	Sint-Michielsgestel
www.kentalis.nl

Locatie
Koninklijke Kentalis, blauwe zaal
Theerestraat 42,
5271 GD  Sint-Michielsgestel
T 073 5588111

Doelgroep
Deelname aan het mini-symposium is op uitnodiging  
van de heer Ton Visser en is voor genodigden gratis toegankelijk.

Aanmelden
U kunt zich voor het mini-symposium registreren door een e-mail te sturen 
naar kennisevenementen@kentalis.nl
o.v.v. uw naam, functie en naam organisatie (indien van toepassing)
en of u gebruik wenst te maken van een tolk Nederlands gebarentaal of 
schrijftolk.

Informatie
Koninklijke Kentalis, 073 – 5588489, kennisevenementen@kentalis.nl, 
Contactpersoon: Anja van der Donk, projectleider kennisevenementen, 
Expertise & Innovatie.



De loopbaan van Ton Visser omspant meer dan 42 jaar. Die voerde hem langs 
functies als leerkracht, schooldirecteur, divisiedirecteur Doofblinden, directeur 
Expertise en directeur Opleidingen. Doofblindheid en kennisdeling zijn de 
twee rode draden in Ton’s carriere.  
Per 1 september aanstaande verlaat Ton Kentalis, om van zijn pensioen te 
gaan genieten. Bij gelegenheid van Ton’s afscheid organiseert Kentalis een  
mini-symposium. Net zoals Ton’s loopbaan gewijd aan kennisdeling. 

Bijdrage Sense International
Ton heeft aangegeven echt geen afscheidscadeau te willen. Hij is erg onder 
de indruk van het werk van Sense International in India. Met weinig geld 
wordt er door onze collega’s in India veel bereikt voor kinderen en jongeren 
die doofblind zijn. Graag zou Ton bij zijn afscheid hun werk wat extra willen 
ondersteunen.

U kunt uw bijdrage tijdens de receptie in school Rafaël in een groene 
Kentalis-bus deponeren of overmaken naar rekeningnummer 13.36.84.911, 
A. Visser te Sint-Michielsgestel o.v.v. Sense International India.

          www.senseintindia.org

Programma

12:30		uur		 Ontvangst	

13:00		uur		 Welkom
	 	 prof. dr. Harry Knoors, directeur Expertise & Innovatie
13:10 uur  ‘Kennistoepassing tussen maatschappelijke verplichting en 
  individuele vrijheid’. Persoonlijke ervaringen
  Ton Visser, directeur Opleidingen, Expertise & Innovatie
13:30 uur  ‘Verleiden tot kennisproductiviteit’
  prof. dr. Joseph Kessels, the Learning Company
14:00 uur  ‘Maatschappelijke verplichtingen’ 
  drs. Bart Combée, directeur Consumentenbond

14:30	uur	 	 Pauze

14:50 uur  ‘From International Shared Knowledge to Evidence Based Practice’
  prof. dr. Marleen Janssen, hoogleraar Orthopedagogiek 
  aan de Rijksuniversiteit Groningen
15:10 uur  Discussietafel

15:30	uur	 	 Afsluiting

15:45	uur	 	 Op	weg	naar	de	afscheidsreceptie	van	Ton	in	school	Rafaël

16:00	uur	 	 Aanvang	receptie


