in het MBO

Studenten met een Rugzak in het mbo:
hoe ondersteun je ze?
Studiedag voor docenten, begeleiders en praktijkopleiders
21 september en 30 november 2009 in Utrecht

Er zijn bijna 5000 studenten met een Rugzak in het mbo (Leerlinggebonden Financiering) en dat aantal stijgt nog steeds.
Het is de hoogste tijd dat professionals die dicht bij de student staan (docenten, begeleiders en praktijkopleiders)
weten wat deze studenten nodig hebben om hun studie succesvol te doorlopen.
Cinop organiseert - samen met de regionale expertisecentra - een studiedag over het ondersteunen van deze studenten.
Na deze dag hebt u - dankzij een groot aanbod aan workshops - praktische handvatten om mee aan de slag te gaan!
BPV-begeleiders: nodig uw praktijkopleiders uit!

Programma
van 9.30 uur tot 16.15 uur
• Toespraak staatssecretaris Marja van
Bijsterveldt (in aanvraag)
• Inleiding Marcel van Herpen,

U kunt kiezen uit acht workshops:
Cluster 1

Studenten met een visuele beperking

Cluster 2

Slechthorenden en studenten met ernstige
spraak- en taalmoeilijkheden

Dove studenten

Cluster 3

Lichamelijk gehandicapte studenten

Langdurig zieke
studenten

projectleider expertisecentrum voor
Duurzaam Opvoeden en Ontwikkelen

Cluster 4

en van het expertisecentrum
voor ErvaringsGericht Onderwijs
Nederland, www.marcelvanherpen.nl
• Workshopcarrousel met drie rondes
workshops

Studenten met
ADHD, oppositioneel
opstandig gedrag,
antisociaal gedrag

Studenten met
angststoornissen,
depressie,
eetstoornissen

Vier weken voor aanvang ontvangt u een beschrijving van de workshops per
e-mail met een keuze-formulier waarop u uw voorkeuren kunt aangeven.
Vanaf 1 augustus staat het volledige programma op www.rugzakinmbo.nl.

• Plenaire afsluiting met studenten met
een Rugzak aan het woord

Noteer alvast 21 september of
30 november in uw agenda!

Locatie:

Hogeschool Domstad, Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Kosten:

€50,- per deelnemer. Wanneer een docent zich samen met een praktijkopleider
aanmeldt, bedragen de kosten €75,- voor beide personen.

Aanmelden: mail of bel Gáby van Vugt, gvugt@cinop.nl, 073-680 08 95.
Of meld u aan op www.rugzakinmbo.nl.

Slechts 150 plaatsen per studiedag beschikbaar, dus schrijf u snel in!
Deze dag word mede gefinancierd door het ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Studenten met
autisme
spectrum
stoornissen

