
24 oktober 2020
Digitale inclusiedag

We blijven met zijn allen zoeken om een inclusief
traject uit te bouwen voor onze zoon of dochter. 

De inclusiedag wil inspireren door je 
beklijvende verhalen mee te geven, 

doorspekt met praktische tips.  

Kortom, de inclusiedag wil ouders 
veel goesting geven!



Programma

Verwelkoming vanuit de stuurgroep Ouders voor Inclusie

 Lezing: 'Het zijn pittige tijden voor ouders'
Wist je dat de Universiteit Gent, Vakgroep Orthopedagogiek, al van bij de start van
Ouders voor Inclusie Vzw  onze partner is?
 Dit komt omdat zij in hun opleiding, werking en onderzoek altijd veel aandacht
hebben voor de stem van ouders en jongeren. Zij gaan altijd op zoek naar de kracht
van ouders en zijn bereid om te leren van ouders. 
De impact van de corona maatregelen is voelbaar voor gezinnen met een kind of
jongere met een beperking. De verhalen van ouders kwamen ook tot
op de vakgroep. 
Prof. Elisabeth De Schauwer  blikt eens terug op de ervaringen van ouders en gaat
met ons kijken wat daaruit te leren valt. Een korte en krachtige lezing!

Eerste reeks workshops (30 min getuigenis, 30min uitwisseling)

Workshop 1: Inclusie van in de kleuterklas tot in de lagere school. 
Een ouder geeft inzicht in hun inclusieve parcours van kleuter tot nu in het lagere
onderwijs.  
Hoe begon hun verhaal in de kleuterschool? 
Hoe zijn ze aan de slag gegaan met leerkrachten? 
Hoe participeert hun kind in de klas? Wat zijn hun toekomstplannen en dromen? 
Ze zoomen in op een aantal betekenisvolle momenten. 
Er is voldoende ruimte om na de getuigenis uit te wisselen. 

 
Workshop 2: Werken aan werk door stages en studentenjobs
Verschillende jongeren staan voor de overgang van inclusieve school naar inclusief
werk. In tussentijd kunnen jongeren al werkervaring opdoen binnen hun stages en
vakantiejob. 
We geven de nodige tips mee om de eerste stappen te zetten naar inclusief werk. 
Er is voldoende ruimte om uit te wisselen.

Muzikaal Intermezzo 'People in houses'



Programma

Tweede reeks workshops (30 min getuigenis, 30 min uitwisseling)

Workshop 3: Een individueel aangepast curriculum: Het ene IAC is het andere
niet! 
Sommige jongeren volgen een individueel aangepast curriculum. Dit wil zeggen dat de
jongeren werken aan hun eigen doel binnen de reguliere school. Zo een IAC kan er
heel verschillend uitzien omdat de ondersteuningsnood verschillend is, de interesses,
etc. 
We zoomen in op twee diverse trajecten zodat we zicht krijgen op hoe de jongeren
deelnemen, geëvalueerd worden, toekomstperspectief uitbouwen. 
Pasklare antwoorden kunnen we niet geven in deze workshop. Je kan je wel laten
inspireren door de verhalen van anderen. 
Er is voldoende ruimte voor uit te wisselen. 

Workshop 4: Eerste hulp bij Overleg 
Inclusie is geen eenmanszaak. Het vraagt juist samenwerking en veel uitwisseling. 
Hoe wissel je uit? Hoe verloopt uitwisseling constructief? 
Hoe wordt mijn stem als ouder gehoord?  
Er is voldoende ruimte voor uit te wisselen. 

 

Workshop 5: Durf te vragen! Ga in gesprek met animatoren van speelpleinen
over heel Vlaanderen (Opgelet: gaat door van 16 – 17 uur)
We breken met deze workshop in op het verdiepingsweekend ‘All Inclusive’, waar
(hoofd)animatoren van speelpleinen over heel Vlaanderen een weekend
ondergedompeld worden in een inclusiebad.
Ga in gesprek met enkele animatoren: Wat heb je altijd al eens willen vragen aan de
jongeren die met jouw kind aan de slag gaan? Of welke tips wil je hen meegeven?
Ook de animatoren willen heel graag enkele vragen stellen aan jullie.
 

Kinderanimatie
We werkten samen met verschillende partners een programma uit. 

Kies vrijblijvend uit een aanbod van challenges, sportieve
uitdagingen, een mooi verhaal, muziek,… voor groot en klein!

Schrijf je in 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduICcj0AhsnbRySgbbUw1jgxnpuetZQtdkMRuTOaObpeAkUw/viewform


Overzicht Programma

10.00 - 10.30 uur 
Verwelkoming vanuit de stuurgroep Ouders voor Inclusie 
en aansluitend Prof. Elisabeth De Schauwer Ugent, Vakgroep
Orthopedagogiek met de lezing: 'Het zijn pittige tijden voor ouders'

10.30 - 11.30 uur  Eerste reeks workshops 
Workshop 1: Inclusie van in de kleuterklas tot in de lagere school.
of
Workshop 2: Inclusie na de schoolloopbaan: Werken aan werk door
stages en studentenjobs.

11.30 - 11.45 uur
Muzikaal Intermezzo 'People in houses'

11.45 - 12.45 uur  Tweede reeks workshops
Workshop 3: Een individueel aangepast curriculum (IAC): Het ene IAC is
het andere niet!
of
Workshop 4: Eerste Hulp bij Overleg

 16.00 - 17.00 uur
Workshop 5: Inclusieve vrije tijd. Durf vragen aan animatoren
Speelpleinwerking.

Schrijf je in 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduICcj0AhsnbRySgbbUw1jgxnpuetZQtdkMRuTOaObpeAkUw/viewform

