
Doelstellingen van het Project

- het ondersteunen van kennisuitwisseling en van de uit-
  wisseling van goede praktijkvoorbeelden inzake be-
  roepsonderwijsbegeleiding ter verhoging van de kwali-
  teit van betrokken medewerkers
- het leren kennen van nieuwe benaderingen en methoden
  die worden gebruikt in de praktijk van de beroepsonder-
  wijsbegeleiding van geestelijk gehandicapten in de Euro-
  pese Unie
- het aanmoedigen relevante ervaringen te delen in de 
  Europese Unie
- het leren kennen van de verschillende gezichtspunten 
  gerelateerd aan de gedefinieerde interesses en mogelijk-
  heden van geestelijk gehandicapten
- het leren kennen van gemeenschappelijke problemen in 
  de beroepsonderwijsbegeleiding van geestelijk gehandi-
  capten
 

- de productie van educatief materiaal (poster, cd’s, ar-
  tikelen, portfolio, boekjes, boek, brochures, foto’s, pre-
  sentaties, etc.
- communicatie en samenwerking door medewerkers uit 
  de deelnemende lidstaten
- project bijeenkomsten
- werkagenda’s voor vier vergaderingen
- bezoeken aan diverse instellingen (universiteiten, scho-
  len, vakbonden en vakorganisaties, etc.
- informatieve seminars voor families, onderwijzend per-
  soneel, begeleiders en andere experts
- berichtgeving over het project in locale media
- project web site
- foto’s en video’s van projectbijeenkomsten
- project account op facebook  

Resultaten van het Project

Samenvatting van het Project
Er is dringend behoefte in Europa aan meer 
kwaliteit bij de begeleiding in het beroepson-
derwijs voor (geestelijk) gehandicapten.

Het onderkennen, valoriseren en eventueel 
reeds toepassen van nieuwe benaderingen en 
methoden met betrekking tot de begeleiding 
in het beroepsonderwijs voor en de arbeids-
oriëntatie van gehandicapten zijn daarom de 
zwaartepunten van dit project.

Disseminatie van het Project 
In de deelnemende organisaties: 
Tentoonstellingen met foto’s, video’s, posters, brochures, 
boeken, artikelen, boekjes en papers, met CD’s van project-
vergaderingen, over de  resultaten en ervaringen en van pro-
ducten van het partnerschap op web sites en op de aanplak-
borden van de partnerinstellingen.

In de locale gemeenschappen:
Informeren van geestelijk gehandicapten, hun families, onder-
wijzend personeel, ondersteunend personeel en andere betrok-
kenen met behulp van de locale media (nieuwsrubrieken, TV 
programma’s).
Uitnodigen van nationale onderwijsautoriteiten of besturen van
onderwijsinstellingen en locale besturen voor de projectbijeen-
komsten.
Verspreiding van projectdata, brochures, CD’s of video’s met 
betrekking tot het project onder gespecialiseerde opleidingen, 
locale overheden en NGO’s.

In de verdere levenslang lerende gemeenschap:
Disseminatie van het project op de web sites van iedere partici-
perende organisatie.
Door het gebruik van de massamedia (kranten, tijdschriften, 
TV of radio).
Projectdocumentatie door de Nationale Agentschappen in de
EST (European Shared Treasure).

“Dit project is gefinancierd en geleid met ondersteuning van de Europese Commissie. Alle  
  verantwoordelijkheid met betrekking tot informatie, producten of resultaten van dit project
  wordt gedragen door de deelnemers aan het project.”
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"Kwaliteitsverhoging van staf-
medewerkers op het gebied van 
beroepsonderwijsbegeleiding in 
de gehandicaptenzorg.”


