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Hogeschool Gent
Campus Schoonmeersen
Schoonmeersstraat 52 - Gent

10 jaar Ouders voor Inclusie
Het is feest bij OVI. 10 jaar geleden startten
we met een kleine hechte groep onze vereni
ging. 10 jaar later en 10 inclusiedagen verder
zijn we uitgegroeid tot een grote groep ge
lijkgezinden. Ervaringen uitwisselen, elkaar
steunen en waar het kon af en toe eens onze
stem laten horen. We zijn bescheiden gestart
en blijven bescheiden. Ook voor deze tiende
editie van de inclusiedag schreeuwen we niet.
Al hebben we opnieuw een mooi programma
samengesteld. En tikken we op het einde van
de dag de glazen tegen elkaar. We hopen dat
je er bij kunt zijn. Van harte welkom.

PROGRAMMA

Het uitgebreide programma vindt u op de
achterzijde van deze uitnodiging.

KINDERPROGRAMMA

De inclusiedagen zijn gezinsdagen, de kinde
ren zijn zoals altijd de hele dag meer dan wel
kom. Er wordt opnieuw door heel wat enthou
siaste vrijwilligers voor aangepaste animatie
gezorgd. Voor de opvang en het middagdutje
van de allerkleinsten is een rustige ruimte en
oppas voorzien.

BOEKenSTAND

INSCHRIJVING

Je schrijft in voor het volledige dagprogram
ma. Je kan best je gegevens doormailen via
het inschrijvingsformulier van de website
www.oudersvoorinclusie.be
Je kan ook de inschrijvingsgegevens op
sturen naar:
Ouders voor Inclusie
Arthur Verhaegenstraat 42, 9000 Gent
Gelieve de deelnameprijs te storten op
rekeningnummer 001–3566471–51, met ver
melding naam en aantal deelnemers

Bijkomende informatie
0486-837 631
info@oudersvoorinclusie.be

LOCATIE

Hogeschool Gent
Campus Schoonmeersen, Gebouw B
Schoonmeersstraat 52, 9000 Gent

BEREIKBAARHEID

Zie plannetje en wegbeschrijving op onze
website.

De hele dag door kan je hier verschillende pu
blicaties raadplegen en aankopen.

DEELNAMEPRIJS

Volwassenen
12.00 €
Kinderen 3-12j
6.00 €
Hiervoor krijg je het jubileumboekje, de
broodjeslunch, de feestelijke receptie en alle
dranken aangeboden.
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10u00

PROGRAMMA

Onthaal met koffie en thee
10 jaar Ouders voor Inclusie

10u30

Hilde Herssens en Rita Stevens, OVI

Welkomstwoord

Guy Reynebeau, Schepen van Welzijn en Gezondheid, Stad Gent

11u00
12u30

Plenair gedeelte

Inclusie: een verhaal van ontmoetingen

Piet en Greet vertellen over wat het voor hen betekent een kind te hebben met
een beperking. Ze schetsen wat het hen leert over het ouderschap en de
verschillende emoties die dit met zich meebrengt. Het gaat over ontmoetingen
met veel verschillende mensen, hulpverleners en anderen, en het leren afstemmen
van de verschillende verwachtingen rond hun dochter.
Piet Dheedene en Greet Van Mossevelde, ouders van Heleen
Elisabeth De Schauwer, assistent vakgroep orthopedagogiek, UGent

Krachtlijnen voor inclusie

Inclusie is een bewuste keuze van ouders voor hun kind met een beperking.
We schetsen de krachtlijnen voor inclusie vanuit het perspectief van ouders.

Het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap

Mensen met een beperking mogen niet uitgesloten worden van het algemeen onderwijs
systeem omwille van hun handicap. Inclusie(f) (onderwijs) is dus een mensenrecht.
Prof. Dr. Machteld Verbruggen, docent Onderwijsrecht aan de UA, wetenschappelijk
onderzoeker project ‘Het recht op inclusief onderwijs’ Karel de Grote-Hogeschool, Antwerpen

12u30
13u30

13u30
15u30

Middagpauze
Inclusiewandeling

Een inclusiegids leidt de deelnemers rond en laat hen kennismaken met een aantal ideeën,
ervaringen, hulpmiddelen en factoren die het inclusieproces kunnen ondersteunen en
faciliteren. Tijdens de wandeling maak je kennis met volgende vier onderwerpen:

| 1 | We verstaan elkaar. Over communicatie en overleg

Kathleen Mortier, assistent vakgroep
orthopedagogiek UGent en Inge Van de
Putte, lector Katholieke Hogeschool Leuven ondersteunden de voorbije 10 jaar
ouders op hun weg.

| 2 | Iedereen doet mee. Over klaspraktijk en didactiek

Anneleen Boon is orthopedagoge bij
‘Thuisbegeleidingsdienst De Kangoeroe’
en heeft heel wat ervaring met begeleiden van kinderen met een beperking in
het gewone onderwijs

Communicatie als ondersteuning van inclusief onderwijs. Ouderbe
trokkenheid in scholen is soms nog een nieuw gegeven. Het is zoeken
naar elkaars positie, taal, terrein,… Binnen inclusief onderwijs komen
scholen en ouders dichter bij elkaar. Om een kind met een beper
king volwaardig te laten participeren is er samenwerking nodig. En
SAMENwerken berust op een open en vlotte communicatie.
Een belangrijk streefdoel van het inclusieproces is dat het kind zoveel
mogelijk kan deelnemen aan het klasgebeuren. Leerstof, lessen, werk
blaadjes en taken moeten dus vaak worden aangepast. Naar inhoud,
niveau en/of methode: soms kan dit met een kleine ingreep, soms
vraagt dit wat meer ‘kunst- en vliegwerk’.

| 3 | Hoe kom ik erin? Decreet Gelijke Onderwijskansen
en inschrijvingsrecht

Marlies Dupont en Patrick Vandelanotte,
(ism. GRIP vzw)

| 4 | Het zal je maar overkomen. Ervaringsdeskundigen
getuigen

Inge Ranschaert en Sylvie De Paepe,
ervaringsdeskundigen.

Een leerling met een specifieke ondersteuningsnood inschrijven in
een gewone school ? Soms loopt dit vlot, soms ook heel moeizaam. Je
krijgt hier informatie over het inschrijvingsrecht en over een onder
zoek rond de barrières bij inschrijving.

Kiezen voor inclusie is kiezen voor een samenleving die mensen met
een beperking een evenwaardige plaats geeft. Maar het is nog steeds
geen vanzelfsprekende keuze omdat we nog vaak geconfronteerd
worden met een wereld die anders kijkt naar diversiteit.
Het is roeien met de riemen die men heeft en heel veel creativiteit
aan de dag leggen om het tekort aan middelen op te vangen.

15u30
16u00

16u00
17u00

17u15

Koffiepauze
Inclusiebeurs en uitwisseling

Alle deelnemers krijgen de kans om meer in detail kennis te maken met elk van de
bovenstaande thema’s uit de Inclusiewandeling. Je kiest zelf de onderwerpen
waar je meer informatie over wil. De sprekers luisteren naar alle vragen en geven
extra toelichting bij hun ervaringen. Ze worden hierbij geholpen door ouders,
jongeren en begeleiders die de dagelijkse praktijk meemaken.

Feestelijke receptie

We toosten samen op 10 jaar Ouders voor Inclusie.
Met een speciale verrassing voor de kinderen.

