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Project Enablin+
Het Enablin+ project is een Europese samenwerking binnen het Leonardo Life Long Learning Programma van de Europese
Commissie. Het doel van het project is een interdisciplinair nascholingsprogramma ontwikkelen waarin professionals en
ouders samen leren om de kwaliteit van leven van kinderen met complexe en intensieve ondersteuningsvragen te vergroten.
ENABLIN+ ontwikkelt verschillende opleidingsmodules om inclusie, communicatie, gedrag management, activatie en leren en
de ondersteuning voor dagelijkse zorg te verbeteren. De enablin+ partners wensen U een gelukkig en succesvol 2016!

Mei 2015

November 2015

Er zit muziek in meisjes met
Rett syndroom

En zegt u ja tegen inclusie?
Tima wil u wat vragen. We zijn

Europese Enablin+ Training
van de tekentafel

In Mei 2015 presenteerden de

benieuwd naar uw antwoord. De

Onze Nederlandse Enablin+

Italiaanse Enablin+ partners Marina

sensibiliseringscampagne Do

partner Nijland & Kroes is leider van

Rodocanachi & Kumiko Toshimori van

you #sayyes? wil bewustmaken

work package 3, verantwoordelijk

de Fondazione Don Gnocchi (Milaan)

dat de grootste barrières tegen

voor de ontwikkeling van een

hun werk met muziektherapie bij

inclusie in het hoofd liggen. Het

interprofessionele in-service training

meisjes met Rett syndroom tijdens

campagne-filmpje werd gemaakt door

voor mensen die werken met

de prestigieuze conferentie van de

documentairemakers Luc Dewulf &

kinderen met intensieve en complexe

Europese Academy of Childhood

Inge Wagemakers, medewerkers aan

ondersteuningsbehoeften, die in 8

Disability in Kopenhagen. Lees meer.

Enablin+. Bekijk de video.

landen van de Enablin+ partners zal
worden opgestart. Lees meer.

Enablin+ partner Karin Dom Centre (Varna, Bulgarije) in
Unicef compendium van goede praktijken
Het vroegbegeleidingsprogramma

Internationale Conferentie Op 25

van het Karin Dom Centrum werd

September 2015, werden goede

opgenomen in Unicef’s verzameling

praktijken vanuit heel Bulgarije

van de beste praktijken die kinderen

voorgesteld. We zagen positieve

jonger dan 3 jaar helpt om op te

resultaten van een samenwerking

groeien in veilige en ondersteunende

tussen sociale diensten en

gezinsomgevingen. Lees meer.

instellingen. We leerden enkele
makkelijk toepasbare benaderingen

Verandering nodig in ondersteuning

kennen om de kleuterschoolomgeving

van kinderen met speciale behoeften

te verbeteren, en hoe belangrijk een

in de kleuterschool. Tijdens de door de

effectievere communicatie tussen

Karin Dom Stichting georganiseerde

ouders en leerkrachten is. Lees meer.
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Nieuws uit België (VL)

Nieuws uit Italië

In februari 2015 begon een

Het team van het Vismara

nieuwe cursus aan de Universiteit

Revalidatiecentrum werkte in India aan

Antwerpen, in samenwerking met het

een project rond zittenin India.

Regionale netwerk over geestelijke

Lees meer.

gezondheidszorg van de Provincie
Antwerpen (OGGPA), over het thema

In Juli 2015 organiseerde de

‘Omgaan met uitdagend gedrag’ bij

Fondazione Don Gnocchi een inclusief

adolescenten en jong-volwassenen

zomerkamp op de terreinen van het

met autismespectrumstoornis en/of

Vismara Revalidatiecentrum (foto),

verstandelijke beperking. Lees meer.

gesponsord door Fondazione Milan

Geneeskunde studenten leren de
wereld van kinderen met complexe en
intense ondersteuningsvragen kennen.
Lees meer.
Omvorming van (semi-)residentiële
centra naar “multifunctionele
centra” moet meer inclusie mogelijk
maken. Een hervorming van het Vlaams
Agentschap voor Personen met een
Handicap, geeft aan de residentiële,
semi-residentiële of ambulante centra
die zich bezighouden met kinderen
met een handicap de mogelijkheid om
hun dienstverlening ook “buiten de
muren” te organiseren. Zij krijgen nu
de benaming “multifunctionele centra”

Juli 2015

(sociale acties van de beroemde

kinderpsychiatrie en –revalidatie op.

voetbalclub).

Tien kinderrevalidatiediensten die
De afdeling Kinderneurologie &

tot nog toe los van elkaar stonden,

-psychiatrie van de Universiteit van

zullen vanaf nu hun werk op elkaar

Milaan, heeft Marina Rodocanachi

afstemmen op een systematische en

gevraagd om het onderwerp PIMD

geplande wijze, om een geïntegreerd

assessment & interventie te onderwijzen

aanbod te kunnen geven. Bedoeling is

aan specialisten-in-opleiding. Tot

om een hooggespecialiseerd klinisch-

nog toe bestond er praktisch geen

en onderzoekscentrum te worden.

onderwijs over dit thematijdens de

Hoofdplaats wordt het

basis- of specialistenopleiding voor

Santa Maria Nascente Instituut voor

artsen. Dankzij Enablin+ komt hier nu

Revalidatie en Research. De andere

verandering in.

diensten zijn gelocaliseerd.n Milaan
(Vismara Centre), in Lombardije,

In Augustus 2015 richtte de

Marche, Lazio en Campania.

Fondazione Don Gnocchi een afdeling

Lees meer.

(MFC). Lees meer.
Thematische Enablin+ Week
rond integratie zorg en onderwijs
van 17 - 21 mei
Lees meer.
Maart 2015

Co-organisatie met Multiplus, het
opleidings- en kenniscentrum van de

Maart 2015

Juli 2015

Partnermeeting

Mini-symposium

Groepsfoto van de

meervoudige beperkingen, Hogeschool

In maart 2015

Inclusief
Zomerkamp

3e internationale

Gent, AP-Hogeschool, Universiteit

organiseerde Enablin+

Centrum Imparole uit

partnermeeting in

Antwerpen en Multifunctionele centra

partner Nijland &

Milaan organiseerde in juli

Wijhe (NL) die in het

uit verschillende provincies. Studiedag,

Kroes een succesvol

2015 een bergkamp in

teken stond van de

bezoeken en workshops. Lees meer.

mini-symposium over

Edolo (Noord-Italië), met

ontwikkeling van een

praktijkvoorbeelden van

15 families van kinderen

interprofessioneel

activeren en inclusie bij

met verstandelijke

trainingsprogramma rond

kinderen met EMB.

beperking, waaronder

kwaliteit van leven bij

Bekijk de presentaties.

enkele met EMB, brussen,

KULeuven rond personen met ernstig

Noteer in uw agenda: Internationale
Train-the- trainer Course & Conference,
Milaan, 22-24 September 2016 – en
andere evenementen.
Lees meer.

kinderen met EMB.

vrijwilligers en stafleden.

Lees meer.

Lees meer.
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