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Beste ouders 
Beste leerling 
 
Jongeren krijgen vaak "een etiket" (AD(H)D, autisme, …) opgeplakt, dat vertelt wat ze kunnen of net 
niet kunnen. Wat ze zijn of net niet zijn. Dit leidt tot veel onbegrip. Zijn deze diagnoses 
modeverschijnselen of kan een etiketje het leven van iemand redden en van z’n omgeving? Het is 
belangrijk en interessant om stil te staan bij deze vraag binnen het vak psychologie. Dit zullen we 
dan ook doen via een workshop, begeleid door Ann Ceurvels. Vanuit haar praktijk Coacs en als 
auteur van "Etiketjes en Etiketjes 18+' geeft Ann doorlopend lezingen en vormingen rond 
diagnostiek bij zowel kinderen als volwassenen. 
 
Samen met Ann Ceurvels staan de leerlingen stil bij wat diagnoses en 
informatieverwerkingsstoornissen nu eigenlijk zijn. Want wat je niet kent, kan je ook niet begrijpen. 
Eens dat helder is, is het tijd om te reflecteren. Wie is er anders? Wat is anders? Door middel van 
zeer toegankelijke psycho-educatieve methodieken en aan de hand van voorbeelden uit de praktijk 
gaan de leerlingen zelf aan de slag. Ze duiken als het ware in elkaars brein en ontdekken wat 
anders-zijn is. Er wordt voldoende aandacht besteedt aan mogelijke vragen die hierbij opkomen en 
er is mogelijkheid om nadien in de klas verder aan de slag te gaan. 
 
Praktische info:  
De workshop vindt plaats op school en dit op 15 februari 2022 van 13.50u tot en met 15.30u.  
De Prijs bedraagt 11,50 euro per leerling.  
 

Deelname aan een extramurale activiteit is verplicht (zie schoolreglement). Wie zonder een geldige 
reden afwezig is geweest, kan geen aanspraak maken op een terugbetaling. 
Wij hopen dat deze activiteiten een aangename en leerrijke ervaring vormen. 
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