Kinder- en Jeugdprogramma

De inclusiedagen zijn gezinsdagen, de kinderen zijn
dus de hele dag welkom. De studenten Sociaal-agogisch Werk, VIVES, werken een gevarieerd aanbod van
activiteiten uit voor alle kinderen en jongeren van 0
tot 18 jaar. In de namiddag sluiten alle jongeren vanaf
12 jaar aan bij een workshop “Rots en Water”. Dit is
een sociale vaardigheidstraining waarin rond zelfvertrouwen, zelfbeheersing, zelfreflectie en weerbaarheid
wordt gewerkt.
Voor de opvang en het middagdutje van de allerkleinsten is er een rustige ruimte en oppas voorzien. Breng
wel zelf een bedje mee.

PLAATS

Katholieke Hogeschool VIVES / Studiegebied Sociaalagogisch Werk
Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk

WEGBESCHRIJVING

Bij het afrijden van de autosnelweg passeer je op de
linkerkant de Kinepolis. Aan de lichten rij je rechtdoor
(Universiteitslaan). Volg de bordjes ‘KULAK-Universiteit’. Sla vervolgens af naar rechts (Etienne Sabbelaan)
en hou rechts aan de Sint-Denijseweg in. Na enkele
meters heb je op de rechterkant de ingang van de
parking. (GPS: Sint-Denijseweg)

INSCHRIJVING

U vindt het inschrijvingsformulier op
www.oudersvoorinclusie.be
U kunt ook inschrijven per brief en uw gegevens opsturen naar:
Ouders voor Inclusie,
Arthur Verhaegenstraat 42, 9000 Gent
Graag het inschrijvingsgeld storten op het rekeningnummer van Ouders voor Inclusie:
BE75 0013 5664 7151

INFORMATIE

Als u vragen hebt rond het programma, inschrijving,
ondersteuning, assistentie, toegankelijkheid of openbaar vervoer, neem dan gerust contact op met:
Sofie Willems: 0471-421086
sofie@oudersvoorinclusie.be

MET DANK AAN
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DEELNAMEPRIJS

Volwassenen: 15 euro
Kinderen < 12 jaar: 7 euro
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13:30 – 15:00 1ste reeks workshops

15:30 – 17:00 2de reeks workshops

1. 	Redelijke aanpassingen, wat en hoe ?
Leerlingen met een beperking hebben recht op redelijke aanpassingen. Zo staat het in het VN-verdrag
inzake de rechten van personen met een handicap
(2006) en het M-decreet betreffende maatregelen voor
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (2014).

5.

Steunpunt voor Inclusie – rapport barrières

Inclusie in het kleuteronderwijs
Ouders komen ons vertellen hoe zij gestart zijn en
verder het inclusietraject uitbouwen en organiseren.

6.

Inclusie in het secundair onderwijs
Een ouder en een middelbare scholier komen vertellen over het schooltraject in het secundair. Zij zullen
dieper ingaan op studiekeuzes maken binnen eigen
mogelijkheden, evalueren, samenwerken met een
divers (leerkrachten)team, overleg, het attest verworven bekwaamheden,…

Inclusie in het lager onderwijs
Ouders komen vertellen hoe de leerkansen van hun
kinderen optimaal benut worden en hoe inclusief
onderwijs ook een meerwaarde kan betekenen binnen het totale leertraject.

7.

Studeren met een individueel curriculum in het
hoger onderwijs
Enkele ouders en jongeren komen vertellen over hun
traject in het hoger onderwijs. Onder welke vorm zijn
zij ingeschreven? Hoe worden taken en examens geëvalueerd? Is er ondersteuning? Pasklare antwoorden
kunnen we niet geven in deze workshop. Je kan je wel
laten inspireren door de verhalen van anderen.

8.

Juridische aspecten - onderwijs
In deze workshop willen we jullie informeren over
jullie rechten als ouders en hoe je als ouders je positie kan versterken bij een inclusief onderwijstraject.
Voor deze workshop krijgen we jullie vragen graag
op voorhand door zodat we deze kunnen voorleggen
aan experts. Dit wordt een echte workshop, want we
willen met deze vragen en antwoorden aan de slag
voor de realisatie van een nieuwe brochure.

Wat verstaan we onder redelijke aanpassingen ?
Wat betekent dit in de Vlaamse onderwijspraktijk ?
Wat zijn aandachtspunten voor ouders ?
We geven voorbeelden en er is ruimte voor vragen
en discussie.

PROGRAMMA

2.

10:00	Onthaal
10:30 Welkom door Ouders voor Inclusie

3.

10:45	Opening door viceminister-president van de
Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Hilde Crevits
Voorstelling van beleidsplannen Onderwijs
11:00 Film
Met de steun van CERA maakte Ouders voor Inclusie
samen met Inge Wagemakers en Luk Dewulf een
korte film. Met deze film willen we inclusie op een
positieve manier belichten en aantonen dat ieder
van ons kan bijdragen tot het realiseren van de
rechten van kinderen met een beperking en hun
discriminatie een halt toeroepen.
11:15

Gesprek tussen Ouders voor Inclusie en minister
Crevits.
Bezorg ons uw suggesties voor vragen via het inschrijvingsformulier!

12:15 – 13:30 Middagpauze

4.

Wat na het schooltraject?
Verschillende kinderen die jaren geleden startten
met een inclusief schooltraject zijn intussen afgestudeerd of zitten in het hoger onderwijs. Waar zijn
die jongvolwassenen nu? Maken ze hun droom waar?
Lukt het hen om ook professioneel aan hun trekken
te komen?
Deze en nog veel meer andere vragen willen we delen, maar we zoeken vooral antwoorden en inspiratie
bij elkaar. Want we blijven kiezen voor inclusie, ook
na het schooltraject!
We zetten een gesprek op met jongeren en ouders.

15:00-15:30 Koffiepauze

Dankzij de projectsubsidie van Gelijke Kansen in
Vlaanderen vatte het Steunpunt voor Inclusie zijn
derde werkjaar aan. Aan de hand van de vragen van
ouders tijdens de voorbije twee werkjaren maakte
het Steunpunt een rapport waarin elke fase van het
realiseren van een inclusief onderwijstraject wordt
belicht en drempels en barrières worden aangetoond. Het rapport toont ook aan welke strategieën
en oplossingen er werden gevonden. Daarnaast
worden pijnpunten en tekorten (onder meer in het
beleid) blootgelegd. We stellen het rapport en de
werking van het Steunpunt voor.

17:00-18:00: Napraten bij een glaasje en lekkere hapjes

