Naar inclusief beroepsen technisch onderwijs
Universeel ontwerp toepassen in het beroeps- en technisch
onderwijs om alle leerlingen – ongeacht hun mogelijkheden – op
weg te zetten naar succes op de open arbeidsmarkt.

Over INVESTT

Kernboodschappen
RR Investt steunt de rechten van personen met specifieke onderwijsbehoeften.

Inclusief beroeps- en technisch onderwijs en
gespecialiseerde opleidingen op maat

RR Investt reikt oplossingen aan om uitsluiting in beroepsopleidingen te
overbruggen.

De Europese Vereniging van dienstverlenende organisaties voor personen
met een handicap (European Association of Service Providers for Persons
with Disabilities, EASPD) werkt samen met 13 Europese partners aan
Investt, een strategie om het concept van ‘universeel ontwerp’ in het
gewoon beroeps- en technisch onderwijs toe te passen.

RR Investt biedt een model aan met goede
praktijkvoorbeelden voor iedereen die in het beroeps- en
technisch onderwijs actief is.
RR Investt biedt jongeren met een handicap een beter leven
via inclusief onderwijs.

Vier Europese scholen voor beroeps- en technisch onderwijs uit
Oostenrijk, België, Noorwegen en Slovenië werken samen met plaatselijke
dienstverlenende organisaties en onderzoekers aan een pilootproject voor
nieuwe onderwijspraktijken in beroepsopleidingen.
Inclusief beroeps- en technisch onderwijs: iedereen
klaarstomen voor de open arbeidsmarkt
Hoe kan universeel ontwerp bijdragen tot inclusie van jongeren met een
handicap in het gewoon beroeps- en technisch onderwijs? Hoe hen
helpen om hetzelfde vaardigheidsniveau te bereiken en om een vlottere
overgang te maken van de school naar de open arbeidsmarkt?
Investt wil scholen nuttige strategieën aanreiken om met álle leerlingen
te werken en om hen te helpen succes te bereiken binnen hun
gemeenschap. Om meer succes te garanderen zijn de programma’s
voor beroepsopleidingen gebaseerd op de normen die werkgevers
hanteren.
Het Investt-project loopt drie jaar (december 2012-november 2015)
en kan rekenen op de financiële steun van het Leonardo da Vinciprogramma voor een leven lang leren (EU).
Het Investt-project loopt drie jaar
(december 2012-november 2015)
en kan rekenen op de financiële
steun van het Leonardo da Vinciprogramma voor een leven lang
leren (EU).

RR Investt kan de Europese werkgelegenheidsstrategie
versterken door inclusief onderwijs te promoten.

Doelstellingen
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RR Investt zorgt voor meer kwaliteit en een betere samenwerking
in heel Europa
RR Investt … is de toekomst die onze steun verdient.

Investt komt tegemoet aan de vraag naar praktische informatie over
‘inclusieve beroepsopleidingen voor iedereen’.
Investt werkt aan:
RR Een strategie die in heel Europa kan worden ingezet om professionals
te helpen met het toepassen van universeel ontwerp op hun lokale
omgeving van beroeps- en technisch onderwijs. Deze strategie
is gebaseerd op onderzoek dat in de partnerlanden werd verricht
rond twee sleutelconcepten van het VN-Verdrag inzake de rechten
van personen met een handicap: ‘universeel ontwerp’ en ‘redelijke
aanpassingen’.
RR Eén programma voor beroepsopleidingen in elk partnerland
op basis van deze strategie, aangepast aan de school en aan de
deelnemende leerlingen. Programma’s zullen een lijst met redelijke
aanpassingen ontwikkelen.

Voor ...
RR schooldirecties, onderwijzend personeel en opleidingscentra
RR dienstverleners voor personen met een handicap
RR personen met een handicap en hun familie
RR onderzoeksinstellingen, universiteiten
RR werkgevers, tewerkstellingsagentschappen
RR beleidsmakers op het vlak van onderwijs
RR pers of groot publiek

RR Een netwerk van en voor iedereen die zich inzet voor inclusief onderwijs,
waarbij tijdens INVESTT de nadruk ligt op partners uit de sector voor
beroepsopleidingen.
RR Een webgebaseerd kenniscentrum met nieuwe en precieze informatie
over inclusieve beroepsopleidingen - www.investt.eu.

Bezoek www.investt.eu
Vragen? Email info@investt.eu

Projectpartners
Coördinatie: EASPD
www.easpd.eu

Oostenrijk/Duitsland

Orthopädische Kinderklinik Aschau
Heilpädagogisches Zentrum Aschau
Heilpädagogisches Zentrum Piding
Heilpädagogisches Zentrum Ruhpolding

Schule für Sozialbetreuungsberufe

BZ AschauGmbH
www.evchiemgau-bgl.de

Schule für Sozialbetreuungsberufe (SOB)
www.sob-caritas.at

Paris Lodron University of Salzburg(PLUS)
www.uni-salzburg.at

Pädagogische Hochschule Salzburg
www.phsalzburg.at

Belgium
Vlaams Verbond van het Katholiek
Buitengewoon Onderwijs (VVKbuO)
www.vvkbuo.be

Scheppersinstituut
www.scheppers-wetteren.be

University of Leuven (KUL)
www.kuleuven.be

NoORWEGEN
Statped vest
www.statped.no/english

GAND VGS
I SENTRU

M

Gand (GVS)
www.gand.vgs.no

University of Stavanger
www.uis.no

Slovenië
CUDV Draga
www.center-db.si

Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo
(IRSSV)
www.irssv.si
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Ekonomska šola Celje (ESC)
www.pksola.si

