KINDERPROGRAMMA

De inclusiedagen zijn gezinsdagen, de kinderen zijn
dus de hele dag meer dan welkom.
Er is animatie door kindertheater Jeuk en studenten
van Hogent helpen om iedereen een aangename
dag te bezorgen.

DEELNAMEPRIJS

Volwassenen: 15 euro
Kinderen < 12 jaar: 7 euro
Broodjeslunch en alle dranken inbegrepen

PROGRAMMA
Voormiddag:
09:30 Onthaal met koffie/thee
10:00 Welkom
Ouders voor Inclusie en Claudia Claes,
decaan faculteit Mens en Welzijn Hogent
10:15 - 12:00	Filmvertoning ‘Inclusief’, met een
introductie
12:00 - 13:30 Lunch met broodjes en soep
Namiddag:
13:30 Eerste reeks workshops
15:10 Tweede reeks workshops
16:10 Uitwisselen en napraten met koffie tot 17u

INSCHRIJVING

U schrijft in voor het volledige dagprogramma door het
online inschrijvingsformulier in te vullen op:
www.oudersvoorinclusie.be
Gelieve ten laatste op 12/03/2019 het inschrijvingsgeld
te storten op rekeningnummer:
IBAN BE75 0013 5664 7151 met vermelding van de namen voor wie u inschrijft.

PLAATS

Hogeschool Gent, Campus Schoonmeersen
Foyer, Gebouw B
Voskenslaan 270 of V. Vaerweyckweg 1 (enkel K&R)
Parkeren: “Kiss & ride” via de Vaerwyckweg tot aan de
ingang van gebouw B of betalend parkeren in de ondergrondse parking van het station (dagtarief 18,34 euro),
in de omliggende straten van de campus (1,5 euro/u) of
aan de Clemenspoort (1,20 euro/u).
Openbaar vervoer: station Gent-Sint-Pieters is vlakbij.

INFORMATIE

Heeft u bezorgdheden rond voeding, mobiliteit of ondersteuning, gelieve contact op te nemen met:
Evelien: 0471 42 10 86 of evelien@oudersvoorinclusie.be
of Rita: 0495 84 64 09 of rita_stevens@skynet.be

www.oudersvoorinclusie.be

MET DANK AAN

Inclusiedag

Zaterdag 16 maart 2019
Hogeschool Gent,
Campus Schoonmeersen,
Foyer, Gebouw B
Voskenslaan 270, Gent

Inclusiedag | Zaterdag 16 maart 2019
Hogeschool Gent – Campus Schoonmeersen – Voskenslaan 270 – 9000 Gent

Workshops
Eerste reeks workshops: 13.30u – 14.50u
Workshop 1: Getuigenis kleuteronderwijs
De ouders van Lio geven ons inzicht in hun parcours in het
kleuteronderwijs. Hoe begon hun verhaal? Hoe zijn ze aan
de slag gegaan met leerkrachten? Hoe participeert Lio in
de klas? Wat zijn hun toekomstplannen en dromen? Een
inspirerend verhaal voor ouders van jonge kinderen.
Workshop 2: Getuigenis lager onderwijs
Wat maakt dat het in de ene lagere school zo mooi lukt, en in
een andere niet? Monica vertelt over een overstap van school
tijdens het lagere schooltraject van Merel. Omdat inclusie
niet stopt aan de schoolpoort, komen ook fijne verhalen en
uitdagingen van opvang na school en in vakanties aan bod.
Workshop 3: Getuigenis secundair onderwijs
De zoektocht naar een goede school. Mama van Ward vertelt.
Juist afstemmen met leerkrachten, van klas naar maatwerk.
Sociale contacten stimuleren en helpen onderhouden. Het
verhaal vanuit de ondersteuner.
De school van morgen, vandaag. Samen werken aan een
droom. Een directeur vertelt.
Workshop 4: Wat na het schooltraject? – voor ouders
Onze kinderen worden ouder. We komen als ouders voor
andere drempels en uitdagingen te staan. We willen de
toekomst van onze kinderen “veilig” stellen. Dit gaat niet
alleen gepaard met het zoeken naar informatie, toepassen
van regeltjes,… maar ook over het proces van “loslaten”.
Via projectmiddelen van Gelijke Kansen kunnen we oudergroepen faciliteren om hierover met elkaar van gedachten
te wisselen.
Om een veilige omgeving te bieden aan onze ouders, wordt
deze workshop enkel opengesteld voor ouders van opgroeiende jongvolwassenen.

Workshop 5: Werk maken van inclusief werk – voor jongeren
Inclusie stopt niet als we de schooldeur achter ons dichttrekken. Zowel ouders als jongeren staan voor nieuwe uitdagingen.
Beide perspectieven zijn belangrijk om aan het woord te laten.
In deze workshop leggen we de focus op de stem van de jong
eren. Jongeren en jongvolwassenen zijn op zoek naar wat ze
graag willen doen als werk. Wat is daar belangrijk bij? Wat
maakt werk voor hen inclusief? We gaan op een interactieve
manier aan de slag met deze vragen.
Tweede reeks workshops: 15.10u- 16.00u
Workshop 6: Samen sporten
Sporten is goed voor jou... en niet alleen voor je conditie!
De lokale sportclub is voor veel mensen een plek waar ze
mooie herinneringen en hechte vriendschappen opbouwen.
De activiteiten op en rond het sportterrein zorgen voor fijne
interacties met mensen uit je buurt en geven je een gevoel
van “erbij horen”.
Toch blijkt dat niet altijd even gemakkelijk te zijn, zeker
wanneer sporten competitief wordt. We luisteren naar Paul
(hockey) en Geert (rugby) hoe zij inclusief sporten ervaren
en mogelijk maken.

Workshop 7: D4E1, design for everyone
Anne Dejager, docent Howest, komt Design for (every)one
(D4E1) voorstellen. In dit project werken studenten uit de
opleidingen industrieel product ontwerp en ergotherapie
samen om een hulpmiddel op maat te ontwerpen voor een
unieke vraag van mensen met een beperking. Aan de hand
van voorbeelden wordt duidelijk gemaakt waar D4E1 voor
staat: designforeveryone.howest.be.

Workshop 8: Het VN-Verdrag: wat betekent dit concreet?
Om personen met een handicap niet langer achter te stellen,
moet België o.a. al onze rechten verzekeren, met ons rekening
houden in alle aspecten van het beleid en elke vorm van
discriminatie uitschakelen. Hoe werkt dit? Hoe wordt het
VN-verdrag toegepast, opgevolgd en beoordeeld?
Mensen met een handicap hebben het recht om evenwaardig
te kunnen participeren in de maatschappij. We hebben op
alle domeinen het recht op voldoende ondersteuning (vb.
assistentie en hulpmiddelen), op redelijke aanpassingen en
op de juiste ingesteldheid. Hoe kunnen wij dit opeisen? Het
gaat om onze mensenrechten!
Workshop 9: Steunpunt voor Inclusie
Wat kan het Steunpunt voor Inclusie voor jou betekenen?
Wat doen we wel, wat doen we niet? We geven inzage in de
werking en blikken zowel terug als vooruit. Met een nieuwe
focus op vrije tijd, aanvullend op onderwijs, horen we ook
graag hoe we jullie kunnen ondersteunen.
Workshop 10: Inclusie in de vrije tijd
Mama’s Lien en Greet nemen ons mee in de zoektocht naar
jeugdbewegingen die inclusief denken, en vooral doen. Ze
vertellen welke weg ze gegaan zijn en inspireren ons met de
verhalen van Leander, Senne en Lars. Hoe pakken de verenigingen het aan? Wat was en is er nodig om deze jongeren
enthousiast te maken?
Hebben jullie hier zelf al vragen rond, mail ze naar:
info@oudersvoorinclusie.be, wij laten deze tijdens de workshop anoniem aan bod komen.

