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project overview
"Cognition & Inclusion" focust zich op adaptieve en
transversal vaardigheden die nodig zijn om succesvol te
participeren aan de samenleving. Volwassenen met een
verstandelijke beperking missen vaak deze vaardigheden omdat ze geen deel uitmaken van het
(opleidings-)programma of de training. In het algemeen
zijn deze opleidingen gericht op praktische vaardigheden en niet op (bv.) problem solving skills. Trainingsprogramma’s voor transversale vaardigheden zijn
niet gekend of worden niet met success geimplementeerd. Vaak is dit het geval omdat begeleiders niet of
nauwelijks overtuigd zijn dat volwassenen met
verstandelijke beperkingen deze vaardigheden kunnen
verwerven. “C&I” will reflecteren op succesvolle
methodieken, deze bekend maken en bijdragen tot de
optimalisering van de kritische condities voor succesvolle implementatie, zowel op niveau van de professional, de organisatie als de lerende zelf. Het ultieme
doel is bij te dragen tot inclusie, quality of life en tewerkstelling van volwassenen met een beperking.
Verwachte resultaten
Een overzicht van cognitieve methodieken en benaderingen ter bevordering van 6 sleutel transversal
competenties bij de beoogde doelgroep: problem solving, zelfregulering, zelfbepaling, flexibiliteit en creatief
denken.
Een tool om de mindset van de proefessional m.b.t.
intelligentie en cognitive, inclusie, quality of life en tewerkstelling van de doelgroepte evalueren. Een tool om
de mindset van de organisatie zoals zichtbaar in het
beleid en de strategie om medewerkers te ondersteunen in hun opdracht, te evalueren. Een tool om de
mindset van de lerende te evalueren en de mate waarin
cognitieve methoden bijdragen tot een growth mindset.

local expertgroup

Internationale meetings

Vlaamse local expert group



November 2017 IVASS - VALENCIA (Spain)
Kick Off meeting



Maart 2018 NARHU - PLOVDIV (Bulgaria)

De Vlaamse lokale expert groep vertegenwoordigt
experten en praktijkmensen uit diverse sectoren
(onderwijs, research, gehandicaptenzorg, werk)



Juni 2018 SV - Studieförbundet Vuxenskolan
VAST (Sweden)



Oktober 2018 TAMK - TAMPERE (Finland)



April 2019 UNIVERSITY EVORA (Portugal)



September 2019 IRECOOP - PADOVA (It)



Maart 2020 ASVALE - DURCAL (Spain)



Augustus 2020 DEN ACHTKANTER - KORTRIJK (Belgium)

Multiplier events
Verschillende conferenties worden georganiseerd
om de resultaten van het project te verspreiden
(België, Zweden, Finland, Spanje, Portugal, Italië en
Bulgarije - April-Juni 2020









Universiteit Antwerpen (prof. Jo Lebeer)
Hogeschool AP Artesius Plantijn Antwerpen
(Beno Schraepen)
Hogeschool VIVES Kortrijk (Isabel Vandemaele)
Organisaties uit gehandicaptenzorg (De Hoge
Kouter, Group Ubuntu, den achtkanter,…)(Petra Lambrecht)
Vlaamse Dienst voor Arbeidstrajectbegeleiding
vzw den achtkanter (Johan Warnez, Joyce
Vansteenkiste, Joke Vandaele, Inge Vandeputte, Victoria Verhelst)

vzw den achtkanter, Kortrijk (B)
Coördinerende organisatie
Den achtkanter ondersteunt volwassenen met een
verstandelijke beperking en volwassenen met een
niet aangeboren hersenletsel. Quality of life is het
nagestreefde doel : onafhankelijkheid – zelf kunnen
beslissen, welbevinden – je
goed voelen, en sociale participatie – actief deelnemen
aan de samenleving worden
samen met het sociale network en reguliere diensten
nagestreefd.

