
Gezin en Handicap maakt deel uit 
van de KVG-Groep en is lid van 
InclusieAmbassade

Als ouder van een kind met een handicap wil je dat je kind alle kansen krijgt om zich zo goed 
mogelijk te ontwikkelen. Eén van de belangrijkste keuzes waarvoor je als jonge ouder staat is: 
‘Welke school kies ik voor mijn kind met een handicap?’ Tijdens een info- en gespreksavond  op  
18 april in Gent doen twee ouders hun verhaal. De ene ouder koos voor inclusief onderwijs, de 
andere ouder koos voor buitengewoon onderwijs. Zij delen hun (buiten)gewoon parcours met 
ons. Zij vertellen ons hun tips en tricks om ervoor te zorgen dat hun zoon/dochter het beste on-
derwijs kan krijgen. Welke argumenten speelden voor hen mee bij het maken van een keuze? …

• Welke mogelijkheden zijn er voor kinderen met een beperking in het onderwijs?
• Wat is het beste voor mijn kind? Het gewoon (inclusief) onderwijs of het buitengewoon onder-

wijs?
• Hoe is het buitengewoon onderwijs georganiseerd?
• Wat is de meerwaarde van het buitengewoon onderwijs?
• Hoe organiseer je als ouder, samen met de school, inclusief onderwijs?

Als je een keuze gemaakt hebt, wie kan je dan op weg helpen? Wat mag je verwachten van het 
CLB? Van de school? Op welke ondersteuning kan je rekenen? Welke verslagen en attesten heb 
je hiervoor nodig? En welke actuele veranderingen dienen er zich aan op vlak van onderwijs aan 
kinderen met specifieke onderwijsnoden? … Voor een antwoord op o.a. deze vragen nodigen 
we een CLB-experte uit. 
In deze interactieve info- en gesprekavond kan je inspiratie vinden om dit, toch wel moeilijk 
thema, niet uit de weg te gaan. We voorzien voldoende ruimte voor vragen en ervaringsuitwis-
seling.
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Praktisch:
- 5 euro - Leden van Gezin en Handicap of KVG
- 12 euro - Niet-leden van Gezin en Handicap of KVG 
- 35 euro - Professionelen. Mét factuur: geef ons je factuurgegevens door.

Schrijf je in:
- online via www.gezinenhandicap.be/infoavonden 
- telefonisch: 03 216 29 90

www.facebook.com/gezinenhandicap

infoavond

Kiezen 
voor een school
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