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Vooraankondiging
Het Platform Gehandicapten MBO organiseert binnenkort weer een landelijke Platformdag. Deze zal
worden gehouden op donderdag 1 november 2012 in Utrecht.
Binnenkort krijgt u daarvoor een uitnodiging toegestuurd met nadere informatie en een
aanmeldingsformulier.
Wij vragen u nu vriendelijk om deze datum alvast in uw agenda vrij te houden. En natuurlijk om deze
vooraankondiging verder bekend te maken in uw organisatie en uw netwerk.
We werken aan een ‘brede’ Platformdag, die bezocht wordt door zoveel mogelijk mensen en partijen
die betrokken zijn bij de toegankelijkheid van het MBO. We denken daarbij aan leden van het
Platform, maar ook aan leden van het Platform Dyslexie, het Netwerk Moeilijk Lerenden, NEL/BVE,
Kenniskringen Zorg in en om de School (ZIOS), het Platform Entree-opleidingen, enz. Maar ook aan
vertegenwoordigers van REA College, AOC Raad, VO-Raad, MBO Raad, OC&W, UWV, JOB, Inspectie,
enz.
Het onderwerp van 1 november is: toegankelijkheid zonder willekeur.
Thema’s die aan de orde komen zijn o.a.: de wet gelijke behandeling, doorlopende studieloopbaan
V(S)O – MBO, plaatsingsbesluit en zorgtoewijzing, examinering en ouderbetrokkenheid.
We verheugen ons in een interessante en afwisselende studiedag waarbij we ook u mogen
ontmoeten!
Namens de voorbereidingsgroep,
Kitty Oirbons, voorzitter
_____________________________________________________________________________________________________
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Statement
Platform Gehandicapten MBO: een ideale mix van inhoud en belangenbehartiging.
Het Platform Gehandicapten MBO wil de toegankelijkheid van het mbo voor deelnemers met een handicap of chronische
ziekte vergroten door middel van deskundigheidsbevordering van de leden en belangenbehartiging. De landelijke
activiteiten van het platform vormen een wisselwerking met de activiteiten van de regionale netwerken gehandicapten.
Kerngroep
Het bestuur van het platform wordt gevormd door de kerngroep. De kerngroep bestaat uit:
Klaas de Jong (ROC RijnIJssel)
k.d.jong@rocrijnijssel.nl
Kees Aarnouts (ROC Da Vinci College)
ars@davinci.nl
Cor van Waveren (ROC Friese Poort)
cvanwaveren@rocfriesepoort.nl
Danny Verbeek (ROC van Amsterdam)
dap.verbeek@rocva.nl
Het platform wordt voorgezeten door Kitty Oirbons, lid van het college van bestuur van ROC RijnIJssel.
Studiedagen
Het platform organiseert jaarlijks een aantal landelijke studiedagen, die het karakter hebben van deskundigheidsbevordering. Op deze dagen kunnen leden actuele en relevante kennis en ontwikkelingen vergaren en uitwisselen. Een
greep uit de thema's die op de studiedagen aan de orde geweest zijn: het opleiden van moeilijk lerenden, deelnemers met
dyslexie, deelnemers met psychische handicaps, ADHD, aan autisme verwante stoornissen, niet-aangeboren hersenletsel,
het opleiden van visueel en auditief beperkten, voorzieningen en financiering.
Belangenbehartiging
Voor de behartiging van de belangen van deelnemers met een handicap of chronische ziekte in het mbo opereert het
platform samen met de kerngroep als adviescommissie. Alle contacten met de beleidsmakers van OCW en SZW lopen via de
MBO Raad. Hiermee hebben wij directe lijnen tussen de uitvoering in de roc's, aoc’s en vakinstellingen, de ministeries en de
politiek. Voorbeelden van activiteiten in deze zin zijn de adviezen die we hebben gegeven over de gewenste financiering
van het onderwijs aan gehandicapten in het mbo, het onderzoek naar knelpunten voor leerlingen met een handicap in
vmbo en mbo, de Wet Gelijke Behandeling en de ambulante begeleiding. De regionale netwerken, snelle mailrondes tussen
kerngroepleden en stafmedewerkers enerzijds en de MBO Raad en ministeries anderzijds maken adequaat inspelen op
knelpunten mogelijk.
Lid worden
Instellingen die werk willen maken van het opleiden van deelnemers met een handicap of chronische ziekte kunnen lid
worden van het platform. Lidinstellingen kunnen met twee personen gratis deelnemen aan de studiedagen, die het
platform jaarlijks organiseert. Ook ontvangen lidinstellingen de nieuwsbrief die het platform uitgeeft. Het platform
behartigt tevens de belangen van de lidinstellingen. De contributie bestaat uit een basisgedeelte van 900 euro en daarnaast
een opslag van 0,03 euro per ingeschreven leerling. Wanneer u lid wilt worden, neemt u dan contact op met MBO Diensten,
Angela Hulst, 0348-75 35 45 platformgehandicapten@mbodiensten.nl
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