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Studiedag
Leerlingenparticipatie in de buitengewone school
Participeren in de klas en op school?
Ook voor kinderen en jongeren met een mentale en/of verbale beperking!
Kinderen en jongeren uit het buitengewoon onderwijs kunnen niet altijd zo goed hun
mening uiten. Dat wil niet zeggen dat ze geen mening hebben.
Iedereen heeft het recht om invloed uit te oefenen op het reilen en zeilen van de school. En
iedereen kan dat.
In de buitengewone school gaan we hiervoor op zoek naar creatievere methodieken: je
mening uiten met figuren, de paspop, een fotojacht, samen een film maken om
verwachtingen naar stagiairs te duiden, …
Het zijn maar enkele van de methodieken (verbaal én non-verbaal) die zijn opgenomen in de
participatiemap ‘Oprechte Deelneming’. Deze map vormt de leidraad voor deze nascholing.
Doel





Inzien dat onrealistische verwachtingen en het onmiddellijk willen bevredigen van
behoeftes, inherent zijn aan leerlingen in de buitengewone school.
Ontdekken en ervaren van creatieve participatieve werkvormen die rekening houden
met de structuur en de cultuur van de school en de mentale leeftijd van de kinderen
en jongeren.
Uitwisselen van ervaringen met collega's van andere scholen.

Doelgroep
We kiezen ervoor om deze studiedag open te stellen voor alle actoren uit het buitengewoon
lager en buitengewoon secundair onderwijs, die op een actieve manier betrokken zijn of
willen zijn bij leerlingenparticipatie in de klas en op school.
De focus ligt op het werken met kinderen en jongeren met een mentale beperking.
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Begeleiding
Jan Van Dijck
Saskia Vandeputte
Hoe gaan we te werk?
Korte instructiemomenten over visie op participatie en participatiemodellen.
Daarnaast gaan we vooral actief aan de slag door zelf werkvormen uit te proberen en samen
de transfer te maken naar jouw klas en school.








Maatwerk: het aanbod is steeds op maat van de school. Dit houdt in dat we steeds
een intakegesprek doen om de uiteindelijke vraag te ontdekken en te onderzoeken
welke werkwijze en programma het meest aansluit bij de cultuur en de structuur van
de school.
Actief: een mens neemt meer op door te doen, te ondervinden en te ervaren, dan
door te luisteren naar… Vandaar dat we bij onze activiteiten van alle deelnemers
verwachten dat ze mee-doen.
Inclusief: bij participatieve projecten leggen we vooral de nadruk op de participatie
van alle relevante partners voor de school en het daaraan gekoppelde onderwerp.
Het samenbrengen van deze partners is niet enkel tijdbesparend en efficiënt maar
werkt ook verbindend tussen de verschillende partners.
Concreet: het aanbod wordt ondersteund door talrijke voorbeelden die in de
praktijk werden ontwikkeld en uitgetest.

Kostprijs
We maken een gedetailleerde offerte nadat we de opdracht met je hebben besproken.
Vraag vrijblijvend informatie via info@doedeskaden.be.
Of gebruik het contactformulier op www.doedeskaden.be.
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