UITNODIGING 13e DENKANDERSDEBAT
Wat heb jij nodig om goed te kunnen studeren en stage te lopen? Wat is er nodig om het
onderwijs écht inclusief te maken? Zoek je nog een leuke stage of loop je op dit moment stage
en heb jij tips hoe je alles uit je stage kunt halen (ondanks die beperking of chronische ziekte)?
Samen met docenten en werkgevers uit de regio delen we kennis over en ervaringen met
inclusief onderwijs en stage lopen op donderdag 13 april op Hogeschool Windesheim tijdens
het 13e DenkAndersDebat. Je bent van harte welkom om mee te denken, gewoon mee te
luisteren en natuurlijk je mening te geven!
Kennismaken
Het DenkAndersDebat is een initiatief van Stichting Hoezo Anders bedoeld om jongeren met een
functiebeperking, docenten en werkgevers met elkaar kennis te laten maken en te laten
ontdekken welke ambities, mogelijkheden en wensen er zijn. Het bespreken van deze thema’s
en ‘best practices’ helpt om elkaar beter te begrijpen en tot een vruchtbare samenwerking te
komen.
De 2 hoofdthema’s van deze 13e editie zijn:
1. Hoe ANDERS moet het onderwijs ingericht worden om toegankelijk te zijn voor iedereen?
2. Hoe maak je samen een succes van je stage?

Deelnemers aan onze DenkAnders-tafel zijn studenten, docenten, vertegenwoordigers van
Windesheim, regionale bedrijven zoals Deltion, Isala, PWC, Van Meijel, Delta Wonen, de
Dilemmamanager, handicap + studie en studentenvertegenwoordigers als ISO, LSVB en
studentenplatform SCHIB. Je kunt deze middag met verschillende bedrijven en
studentorganisaties kennismaken en je vragen stellen tijdens de meet & greet.
Het resultaat van deze middag is dat je borrelend van energie en
met een rugzak vol ideeën (en wellicht visitekaartjes) naar huis gaat!
Programma 13 april 2017
Gespreksleider van het debat is Marc de Hond (theatermaker, schrijver, rolstoelbasketballer)
15.00 uur
inloop, meet en greet bedrijven, studentverenigingen en belangenbehartigers
15.30 uur
start thema 1
16.30 uur
start thema 2
17.30 uur
afsluiting en bezoeken van de meet en greet
Info & aanmelden
Meer informatie en aanmelding deelname graag via info@hoezoanders.nl
Locatie: Gert Veenhovenzaal, Hogeschool Windesheim, Campus 1 Zwolle

