
Kinderen met een beperking hebben recht op en behoefte 
aan goed onderwijs in de eigen buurt, samen met kinderen 
zonder een beperking. Veel leerkrachten en ouders 
onderschrijven dat ideaal van inclusie. Tijdens de master-
classreeks ‘Op weg naar inclusief onderwijs voor elk kind 
en elke leerkracht’ die het platform In1school organiseert 
op reguliere basisscholen die pionieren op dit terrein, 
wordt verkend hoe dit te realiseren. 

Eén van die basisscholen is de Kroevendonk in  
Roosendaal. Kinderen groeien op deze basisschool op  
in een samenleving die divers is: kinderen met en zonder 
beperking, kinderen met verschillende culturele - of 
geloofsachtergrond etc. De school wil nadrukkelijk onder-
deel zijn van de lokale samenleving en relaties met de  
wijk versterken.

Programma 20 maart:  
Hoe kan een school gebruik maken van hulpbronnen  
in de wijk en zelf bijdragen aan een vreedzame wijk?

 

Datum dinsdag 20 maart 2018
Locatie basisschool de Koevendonk
 Langdonk 39
 4707 TG Roosendaal 
Tijd 15.30 – 18.30 uur

Gratis toegang

15.30 - 15.45 Welkom en Introductie,  
prof. Dolf van Veen, hoofd van het 
Nederlands Centrum Onderwijs en 
jeugdzorg NCOJ, Universiteit van 
Nottingham en Hogeschool Windesheim

15.45 - 16.15 Presentatie Teun Dekker, directeur 
bestuurder De Kroevendonk

16.15 - 16.30 Inbreng Idman Nur-Voskens, Caron 
Landzaat en inbreng van het Jongeren-
panel Zorg én Perspectief, over hun 
eigen school-ervaringen als jongere  
met een beperking

16.30 - 17.15 Masterclass ‘School en wijk versterken 
elkaar: iedereen doet mee’, prof. dr. 
Jeroen Gradener, associate professor 
Social and Community development 
aan de Hogeschool Amsterdam 

17.15 - 17.30 Pauze
17.30 - 18.30 Discussie en afsluiting

Leerkrachten, ouders, bestuurders, politici en beleids-
makers worden van harte uitgenodigd om met elkaar in 
gesprek te gaan.

Aanmelden: www.in1school.nl/aanmelden-masterclass

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
José Smits via j.smits@in1school.nl 
of per telefoon 06 508 171 51.

De masterclassreeks is een initiatief van het platform In1school dat 
onderdeel uitmaakt van het programma onderwijs van kinderrechten- 
organisatie Defence for Children en wordt gefinancierd door FNO.  
Voor de masterclassreeks wordt samengewerkt met het Jongerenpanel 
Zorg én Perspectief.

 Uitnodiging Masterclass  

 ‘School en wijk versterken elkaar:  

 iedereen doet mee’ 


