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Binnen verschillende opleidingen leeft bezorgdheid over de uitoefening van een job door
mensen met een beperking.
Het SIHO wil alle mogelijkheden van studenten benutten op de arbeidsmarkt. Het zou zonde
zijn om zoveel talent, kennis en competentie te laten verloren gaan.
Het SIHO gaat daarom samen met de verschillende betrokkenen op zoek naar deze
bezorgdheden, voorbeelden uit de praktijk, huidige knelpunten en creatieve oplossingen ter
inspiratie.
 Ben jij soms bezorgd over de werkkansen van studenten met een beperking?
Lees hieronder over het rapport ‘Praten over talent werkt drempels weg’.
 Ben je benieuwd naar verhalen van beroepskrachten met een beperking?
Lees hieronder over onze beroepsportretten.
 Ben jij een beroepskracht en wil je je ervaring delen?
Lees hieronder de nieuwe oproep.

Rapport ‘Praten over talent werkt drempels weg’
Het SIHO ondernam vorig werkjaar verschillende acties rond dit thema. De informatie hieruit
bundelden we in het rapport ‘Praten over talent werkt drempels weg’. In dit rapport vind je
meer informatie over:





de afzonderlijke acties (o.a. de ontwikkeling van beroepsportretten),
de gesignaleerde bezorgdheden en knelpunten,
inspirerende mogelijkheden door te praten over talent, out-the-box te denken
handvaten vanuit de regelgeving.

Het rapport is ook online terug te vinden. Surf naar www.siho.be.

Bekijk het eens van binnen uit…
Portretten van vroedkundigen/verpleegkundigen, leerkrachten en ingenieurs met een
beperking
Het SIHO verzamelde tien portretten van beroepskrachten met een beperking. Het gaat om
mensen die aan het werk zijn als leerkracht, ingenieur, verpleeg- of vroedkundige.

Hun verhaal toont vaak drempels, maar ook redelijke aanpassingen en andere creatieve
manieren van omgaan met moeilijkheden. De personen in de portretten zijn allen rolmodellen
en bieden inspiratie om de blik op de job te verbreden.
De portretten zijn digitaal beschikbaar via www.siho.be:
 Portretten van verpleegkundigen – vroedkundigen,
 Portretten van leerkrachten,
 Portretten van ingenieurs.

Het SIHO nodigt je uit om naar deze portretten te kijken met de volgende 3 vragen in het
achterhoofd:

Daarnaast biedt het SIHO de mogelijkheid om via de website te reageren op de verschillende
portretten.

Het SIHO bedankt
… iedereen die een bijdrage leverde aan onze acties rond beroepsgerelateerde bezorgheid
(CLB ‘s, betrokkenen bij de opleiding, studenten, beroepsverenigingen, vakbonden,
werknemers, CGKR,…),
… in het bijzonder alle verpleeg/vroedkundigen, leerkrachten en ingenieurs die hun verhaal
wilden delen,

Gezocht: Beroepskrachten met een verhaal

Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) is ook dit jaar op zoek naar beroepskrachten
die een beperking hebben en die met hun diploma hoger onderwijs aan het werk zijn.
We willen samen met jou een portret maken. Dit portret brengt jou als beroepskracht in beeld,
met jouw mogelijkheden en talenten. In dat portret kan jij tonen hoe je met eventuele
hindernissen in je job omgaat.
Jouw ervaring is erg interessant voor studenten, hogescholen en universiteiten. De
opleidingen maken zich soms zorgen over de beroepsmogelijkheden voor studenten met een
beperking. Binnen de opleidingen is er nood aan concrete voorbeelden. Jouw portret zal
gebruikt worden om inspiratie te geven aan de opleidingen. Jouw voorbeeld zorgt ervoor dat
studenten met een functiebeperking vlot kunnen doorstromen naar de arbeidsmarkt.
Wil je meewerken? Heb je vragen? Contacteer ons via info@siho.be of mail ons jouw
telefoonnummer als je liever belt.

We nodigen je uit om deze oproep in je eigen netwerk te verspreiden.

Aankondigingen
























23/10/2012 – Kortrijk: Lastige letters en springende cijfers. Over dyslexie en
dyscalculie (AUGent, VC Mozaïek, Vormingplus)
25/10/2012 – Antwerpen: Creating change: making new ideas sparkle (European First
Year Experience Network & Plantijn Hogeschool)
26/10/2012 – Westminster (Maryland, Verenigde Staten): UDL Conference
01/11/2012 – London (Verenigd Koninkrijk): "Challenges and choices in education;
how your deaf learners can achieve their potential" (Signature)
01-02/11/2012 – Wakefield (Massachusetts, Verenigde Staten): Universal Design for
Learning (UDL): Addressing the Variability of All Learners (CAST)
12, 19, 26/11 – Brussel: Omgaan met diversiteit in de sociale sector (Steunpunt
Diversiteit en Leren)
13, 20/11, 6, 13/12 – Gent: Masterclasses Veranderkunde (PLAN vzw)
14-15/11/2012 – Brussel: Media & Learning Conference 'Media as an agent of change
in education and training'
22/11/2012 – Brussel: Studentenvoorzieningen morgen (VLHORA)
22-23/11/2012 – Madrid (Spanje): 1st International Congress of University and
Disability (ONCE Foundation for the cooperation and social inclusion of people with
disabilities)
26/11/2012 – Gent: Tools van, voor en door lerarenopleidingen (Expertisenetwerk
Lerarenopleidingen AUGent)
28/11/2012 – Leuven: Aan de slag met AD(H)D (ADHD Coach.be, Loch Ness,
Spiegeloog)
28-30/11/2012 – Jyväskylä (Finland): Creating competence - Innovations in learning
and development (EAPRIL)
29/11/2012 – Gent: 4de dag van de onderwijsinnovatie: de millenniumles (UGent)
10/12/12 – Utrecht (Nederland): Dé blikopener voor Inclusief Hoger Onderwijs
(Handicap + Studie)
20/12/2012: Intensieve trainingsdag Universal Design for Learning (SIHO)
05-08/02/2012 – Rome (Italië): 5th World Conference on Educational Sciences
'Education for All' (Sapienza University of Rome)
11-15/02/2013 – Brno (Tsjechië): Universal Learning Design Conference (Masaryk
University)
04-06/03/2013 – Valencia (Spanje): 7th International Technology, Education and
Development Conference (IATED)
23-26/06/2013 – San Antonio (Texas, Verenigde Staten): Forging the learning frontier
(ISTE)
08-13/07/2013 – Baltimore (Maryland, Verenigde Staten): Challenging and Changing
Disability Perspectives (AHEAD)
22-26/07/2013 – Innsbruck (Oostenrijk): Eight International Conference on Higher
Education and Disability (University of Innsbruck, UNO TRAC)

Organiseer jij binnenkort zelf een congres of studiedag over inclusief hoger onderwijs? Laat
het weten via info@siho.be en dan kondigen wij het aan in deze nieuwsbrief.
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