Oproep:

meld je aan en doe mee met Onderwijs dat past!

Wat is Onderwijs dat past!?
Onderwijs dat past! is een project van EDventure dat deel uitmaakt van het programma ‘Zorg én
Perspectief’ van Fonds NutsOhra (FNO). Het project is gericht op het vergroten van de
onderwijskansen van jongeren met een chronische aandoening - in de groepen 7 en 8 van het
basisonderwijs en in de eerste twee leerjaren van het VO. Met Onderwijs dat past! wordt in beeld
gebracht hoe chronisch zieke leerlingen (en hun ouders) hun schoolloopbaan ervaren, wat ze
belangrijk vinden, waar ze behoefte aan hebben, en waar ze tegen aan lopen. Een aantal jongeren
vertellen hun verhaal in een videoportret.

Wat gaan we doen?
Interactief platform voor jongeren
Eind 2017 gaat www.onderwijs-dat-past.nl in de lucht! Een interactieve plek waarop jongeren
ervaringen, tips, goede voorbeelden e.d. kunnen uitwisselen en met elkaar kunnen chatten. We willen
oplossingen en/of handvatten die voor hen werken of hebben gewerkt, bijvoorbeeld voor knelpunten
op school, voor een grote groep jongeren beschikbaar maken. Zo kunnen jongeren – ook zonder
chronische aandoening - elkaar tot steun zijn.
Videoportretten en webinar
Op de site komen de videoportretten die we met een professionele filmer gaan maken. Deze
persoonlijke verhalen zijn bedoeld als inspiratiebron en informatiebron voor andere jongeren en hun
ouders bij de keuzes waar zij voor staan en de uitdagingen die zij tegenkomen.
Verder gaan we eenmalig een live webinar voor ‘lotgenoten’ organiseren eind van dit jaar op
onderwijs-dat-past.nl en broeden we op een snelle en eenvoudige vraag-antwoord-functie op de site.

Doe mee!
Ben je tussen 10 en 15 jaar en wil jij je verhaal vertellen over hoe het op school gaat of is gegaan en
wil je dat met heel veel anderen delen in een mooi videoportret? Of wil je liever meedenken over hoe
we het project het best kunnen uitvoeren? Dan zijn we op zoek naar jou!
Het filmen doen we altijd in overleg met jou en je ouders. We houden rekening met je wensen en
mogelijkheden. We komen naar jou toe. Thuis en/of op school. We filmen wat je anders ook zou
doen. Het kost je dus geen extra tijd. Het filmen duurt maximaal 2 dagdelen (niet op 1 dag).
Meedenken kan ook als je liever niet gefilmd wil worden maar toch je eigen kennis en ervaring wil
inbrengen. Dat kan in de referentiegroep met jongeren, ouders en scholen. We willen namelijk graag
horen wat je van onze plannen vindt en of je ideeën en tips voor ons hebt. Dat kan gewoon per mail of
telefoon. We vragen je af en toe je mening, je mag zelf bepalen of je reageert en wanneer je dat doet,
je hoeft ook niet te reizen. We proberen je met zo min mogelijk inspanning voor jou zoveel mogelijk
inbreng te laten geven.

Contact
Heb je interesse, laat het ons weten. Wij zijn Denis Koets dkoets@edventure.nu en Astrid Zwarts
azwarts@edventure.nu. Vanuit EDventure zijn we bij dit mooie project betrokken. Tot gauw!

