
 

 

SOS networking Conference, 27 Maart 2014 Madrid  

27 maart vond  in Madrid de SOS netwerk conferentie plaats onder de titel: TOWARDS INCLUSIVE 

EDUCATIONS — Knowledge and Consciousness of an Inclusive Context to Avoid Early School Leaving. 

Peter van Deursen van Euroguidance en Jan Westrate van Scalda College waren aanwezig.  

De conferentie presenteerde  een ‘toolbox’ aan instrumenten, die afhankelijk van doelgroep en 

hulpvraag kunnen worden ingezet. Een aantal succesvolle projecten zijn gepresenteerd. Wat opviel 

was het brede spectrum aan doelgroepen en instrumenten dat aan bod kwam. De conferentie was 

interessant vanuit het perspectief van guidance van zwakkere en speciale doelgroepen,  handvaten 

voor de bestrijdjng van VsV voor specifieke  groepen en ook volwasseneducatie en sociale inclusie.  

Alle  instrumenten zijn via de website www.sosnetwork.eu   inzichtelijk gemaakt. Een kans voor 

Nederlandse projecten om zich daarbij aan te sluiten en rond deze thema’s  instrumenten en 

ervaringen te delen.  

Enkele highlights waren de presentatie van Ierland over begeleiding van jongeren in de gevangenis, 

de presentatie , een programma voor blinden in Spanje (wat ook de Network Award won) , Project 

Community College Norwich, het inrichten van een ‘uitzendbureau’ dat  studenten met een 

beperking begeleidt naar de arbeidsmarkt. 

  

http://www.sosnetwork.eu/


 

 

 

SOS networking Conference, 27 maart 2014 Madrid  
Formulier uitkomsten: Jan Westrate, Scalda 

 
Hoe heeft de conferentie bijgedragen aan de  
problemen, dilemma’s en wensen rond dit 
thema die je vooraf hebt beschreven?  
 
 

De presentaties die door de SOS-partners 
werden verzorgd hebben me een bredere 
gegeven kijk op de gevarieerde manier waarop 
internationaal aan de thema’s ‘Inclusie’ en ‘VSV’ 
wordt gewerkt  

- Kennis genomen van andere  
methodieken  

-  

Hoe heeft de conferentie voldaan aan de 
verwachtingen die je vooraf hebt beschreven ? 
Heb je antwoord gekregen op je leer)vragen en 
zo ja welke? 
 

Mijn doelstellingen voor de conferentie waren 
drieledig:  Kennis nemen van initiatieven en 
resultaten; Netwerk uitbreiden en het 
verstrekken van informatie over de 
projectactiviteiten die Scalda op die gebied heeft 
uitgevoerd. 
Op alle drie de gebieden ben ik tevreden over 
het resultaat van de conferentie. 

 

Wat heb je gezien/ervaren? Wat was 
inspirerend? Wat is je bijgebleven? 
• In conferentie 
• In netwerken 
 
 

- Sos partners werken op grote schaal  
- Netwerk uitbreiden met anderen 

partners 
- Informatie uitwisselen via het 

netwerk/platform van SOS 
- Contacten gelegd voor mogelijke 

uitwisseling van ervaringen en mogelijke 
samenwerking in de toekomst 

 

Wat is specifiek bruikbaar voor NL?  Voor wie? 
Wat werkt wel en niet?  
 
 

Meerdere van de getoonde projecten zijn in 
principe  in Nederland toepasbaar.  
De conferentie heeft, ook via de website, een 
‘toolbox’ aan instrumenten gepresenteerd, die 
afhankelijk van doelgroep en hulpvraag kunnen 
worden ingezet. Een aantal succesvolle 
projecten zijn gepresenteerd. Er is geen 
informatie verstrekt over projecten die niet 
succesvol zijn gebleken. 

Hoe is dit in jouw werkterrein toepasbaar? Wat 
ga je specifiek  doen? Wie ga je betrekken? Wat 
heb je nodig? 
 

Project Community College Norwich, inrichten 
van een ‘uitzendbureau’ dat  studenten met een 
beperking begeleidt naar de arbeidsmarkt.  

Wat heb je verder nog te delen aan inzichten, 
ideeën die je hebt opgedaan? 
  

Een interessante woordkeuze m.b.t. de 
problematiek. Drop-outs of pushed-outs,  bij wie 
ligt de verantwoordelijkheid? 

Naam Jan Weststrate 
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