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Ouders voor Inclusie 

    hoe het begon… 

•Elkaar ontmoeten 

•Ideeën uitwisselen 

•Elkaar ondersteunen 

•Ouders informeren 
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     onze visie 

Inclusie is een mensenrecht! 

Het is een permanent proces waarbij de dimensie ‘handicap’ steeds 

minder belangrijk wordt  en men de persoon ontdekt achter het van 

buitenaf toegekende label. 
  



Ouders voor Inclusie 

   prioritiare doelstellingen 

•  We willen inclusie verdedigen en bevorderen als een recht voor  

     kinderen met een beperking. 

•  We willen er naar streven dat er ten volle recht wordt gedaan 

     aan het zelfbeschikkingsrecht en de keuzevrijheid van ouders en 

     hun kinderen. 

•  We ijveren voor kwaliteit van bestaan voor onze kinderen 



Ouders voor inclusie 

     kenmerken 

•  We zijn een vereniging van en voor ouders 

•  We zijn er voor alle kinderen ongeacht hun aard en graad van 

    beperking 

  



Ouders voor inclusie 

     Organisatie 

•  stuurgroep 

•  contactpunt per provincie  



Ouders voor Inclusie 

    Onze activiteiten 

•de inclusiedagen 

•ouderpraatgroepen 

•inclusieprojecten in Vlaanderen in kaart brengen 

• ronde van Vlaanderen met het boek ‘Voorbij de    

  vraagtekens’ 

•fototentoonstelling ‘Schijnwerpers op Inclusie’ 
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•fototentoonstelling  ‘Schijnwerpers op Inclusie’ 
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    samenwerking 

• docenten voor inclusie 

• Ugent 
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Deze pin is onze inclusie-pin, ons label  

dat iedereen samenbrengt in plaats van  

de labels die mensen in hokjes delen.  

    Je krijgt die pin niet  

    zo maar!  

Draag deze pin   Je moet hiervoor 1€  

omdat je gelooft   investeren,  omdat inclusie ook niet 

dat iedereen thuis   vanzelf komt en van iedereen  

hoort in onze   moeite en  investeringen kost.  

maatschappij.  

 

Inclusie kan.  

Inclusie werkt.  

Inclusie moet !    Draai de i om, dan wordt het een !  

    Allemaal samen !  

    We gaan ervoor !  
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• Een vrolijk en opgewekt meisje 
• Doorzetter, avonturier 
• Houdt van muziek en dansen 
• Grote kapoen,  
   die graag haar broertje plaagt 
• klimt heel graag overal op 
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   STAN 

 
 
Hij is een crack in cijferen, 
 spelling, toneel en voordracht 
 
Heeft een ongelooflijk  
doorzettingsvermogen en  
een enorme wilskracht. 
 
 Blijft anderen verbazen.  
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   STAN 
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You can’t look back and 

change anything 

But you can look 

at today 

and plan a better tomorrow! 



is een keuze  
Inclusie  



overstijgt het vakjesdenken  
Inclusie  



= participatie 
Inclusie  



als motor voor inclusief 

leven  

Inclusief onderwijs  



vraagt ondersteuning  
Inclusie  



bevordert  
zelfontplooiing  

Inclusie  



Inclusie  
als aanzet tot kwaliteit  

van bestaan  



Inclusie  
een zegen voor de 

samenleving  



Inclusie  
is een mensenrecht 



Inclusie  
is een permanent proces 



Just do it  
Inclusie?  


