Wij zoeken studenten die hun afstudeerscriptie willen
richten op een onderwerp rond ADHD en dit op een
bijzondere manier willen presenteren en inzetten tijdens ons
event in Leiden op 15 oktober 2022

Universiteitsstad Leiden
is héél 2022

European City of Science
met 365 dagen elke dag één thema

Op 15 oktober 2022 is het thema

ADHD - trefwoord: Fantasie
leiden2022.nl
Voorbeelden van faculteiten, zowel bachelor als master,waar ADHD een
relevant thema kan zijn:
•
•
•
•
•
•
•

Filosofie
: ethiek van genetica en voortplanting, of Michel
Foucault
Geneeskunde
: diagnose, medicatie, werking, bijwerkingen, slaap,
en therapie, PMS, obesitas, depressie
Politicologie
: de beïnvloeding van het politieke vertoog, stigma
Rechtsgeleerdheid
: arbeidsrecht, discriminatie, verkeer, verzekering
Pedagogiek
: opvoedingsstijlen, straffen & belonen, The Nanny,
leerstijlen
Wis-/Natuurkunde
: chaostheorie als basis voor het brein
Neuroscience
: electricity, neurochemistry, genetics etc

Ben jij een bachelor of master student en wil jij bijdragen aan ons event
op 15 oktober 2022?
Het gaat ons voornamelijk om de inhoud: samen met jou kiezen we een
onderwerp op het gebied van ADHD dat wederzijds past en enthousiast maakt.
We zorgen samen voor creatieve manieren van presenteren. Bijvoorbeeld door
over jouw scriptie-onderwerp een publiek debat aan te gaan met een hoogleraar
of neuroscientist. Of door een deel van je onderzoek op 15 oktober ’22 als livestreetlab uit te voeren.

Gewenste uitvoering periode:
In overleg. Je mag bij wijze van spreken morgen starten, maar vanaf
januari/februari gaan we met name aan het werk en 15/10/22 zal de presentatie
zijn.

Profieleisen student:
Zelfstandig kunnen werken. Samenwerken en actief contact houden met
projectleider, jouw begeleider. Als je problemen ziet, een voorstel voor een
oplossing doen. Planning bijhouden van je eigen studieonderdeel
En: commitment
Uitgedaagd worden door iets stevig uit te werken op het gebied van ADHD.

Aanmelden:
Projectmanagement: Mr Hans van de Velde
Hans.van.de.Velde@ADHDEurope.eu
+31653236875

Mr Hans van de Velde geeft leiding aan de voorbereiding van het event op 15
oktober 2022 dat in het kader van Leiden2022 zal gaan over ADHD. Hij doet dit
samen met de voorzitters van Impuls & Woortblind en van ADHD Europe.
Eén van de doelen van zowel Leiden2022 als van ons als deelnemer, is dat we
young potentials erbij willen betrekken.
NB: Oktober is wereldwijd ADHD Awareness Month
Hans van de Velde begeleidt de studenten. Hij werkt nu 23 jaar als coach en
heeft daarvoor een bedrijf gehad in juridische software en daarvoor een aantal
jaar lesgegeven op de Erasmus universiteit. Als vrijwilliger werkt hij al sinds 2001
voor Impuls & Woortblind, nu als voorzitter van de Expertisegroep, ook wel
‘Wetenschapscommissie’. En hij is tevens vicepresident van ADHD Europe.
https://adhdeurope.eu/about/meet-the-board/
Vanuit Impuls & Woortblind begeleidt hij regelmatig afstuderende studenten die
hun scriptie of stage doen op een voor ons relevant gebied.

Gegevens organisatie
Naam organisatie:

1. vereniging Impuls & Woortblind
2. Europese koepel-vereniging ADHD-Europe

Project Leiden European City of Science 2022
Projectmanagement: Mr Hans van de Velde
Vicepresident van ADHD Europe en voorzitter van de Expertisegroep
(Wetenschapscommissie) van Impuls & Woortblind
Hans.van.de.Velde@ADHDEurope.eu
Telefoon: +31653236875
Websites:
https://www.adhdeurope.eu/
https://www.impulsenwoortblind.nl/
Typering van de organisatie
non profit - werkgebied: lokaal & nationaal & internationaal
Impuls & Woortblind is een vereniging van mensen met ADHD, dyslexie en
dyscalculie.
ADHD Europe is een koepelorganisatie van alle verenigingen van mensen met
ADHD in Europa.
Wij komen op voor de rechten van – en voorzieningen voor - mensen met ADHD.
Wij lobbyen bij wetenschap en overheid, geven voorlichting en organiseren
events en webinars:
https://www.youtube.com/c/BroadcastingADHDEurope/videos
en
https://www.youtube.com/channel/UCwXY1pP24sCl46FAFouwH_A/videos

