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ZAVO WI

BRUSSEL

Studenten met
beperking testen
toegankelijkheid
EhB
Een delegatie van zes studenten
met een functiebeperking uit Cyprus bracht gisteren en vandaag
een bezoek aan de Erasmushogeschool Brussel (EhB). De studenten gingen na of de gebouwen
van de hogeschool toegankelijk
zijn voor (uitwisselings)studenten met een handicap.
Studenten met een functiebeperking nemen namelijk niet of nauwelijks deel aan uitwisselingsprogramma’s zoals Erasmus. De
reden hiervoor is simpel: de student twijfelt of de instelling die
hij wil bezoeken wel aangepast
zal zijn aan zijn noden en beperkingen. Vaak is het nodig om dat
op voorhand uit te testen maar
dat vraagt geld en energie en is
voor vele studenten niet aan de
orde. Dit was dan ook het uitgangspunt van ExchangeAbility,
het sensibiliseringsproject van
UNICA (het netwerk van hoger
onderwijsinstellingen in Europese hoofdsteden), ESN (European
Student Network) en vijf hoger
onderwijsinstellingen uit Brussel, Tallinn, Nicosia, Boedapest en
Bratislava. Delegaties van studenten met een functiebeperking
uit iedere instelling bezoeken de
partners om zo het thema te bespreken en de obstakels in kaart
te brengen. Het gaat hier niet alleen om de rolstoelgebruiker, ook
studenten met bijvoorbeeld dyslexie of een gehoorbeperking
worden in het project betrokken.
(JVH)

Leerlinge
ZAVENTEM

De school Zaventems Vrij Onder
komaf maken met de lange rijen
ders die hun kinderen willen insc
voert de school vanaf dit schoolj
mentele aanmeldingsprocedure
een callcenter moet de lange wac
den.
ROBBY DIERICKX
Bij de inschrijvingen in het Zavo
ontstonden vorig jaar lange rijen
wachtende ouders, die zelfs op
straat moesten staan. Sommigen
van hen stonden zo’n acht uur in
de rij aan te schuiven alvorens ze
hun kinderen konden inschrijven. Voor een beperkt aantal ouders leidde het lange wachten
dan nog tot niets omdat de school
volzet was. Dat wil Zavo-directeur Frank Dirix nu vermijden.
«Daarom voeren we vanaf dit jaar
een experimentele aanmeldingsprocedure in. Die procedure bestaat uit drie fasen. Eerst is er de
aanmeldingsperiode, waarin iedereen zich kan aanmelden. Vervolgens gebeurt de ordening door
ons. Dat wil zeggen dat broers en
zussen van leerlingen die al
school lopen in het Zavo en ook
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Songfest
organiseert
halve finales

De vzw Songfest is een organisa-

leerlinge
voorrang
gen. Pas
leerlinge
ordening
kinderen
schrijven

Telefoo

«Jaarlijks
lingen ext
verder. «M
helemaal
niet hoev
gend jaar
jaar ston
ouders ur
Om bij de
rijen voo
vermijde
jaar met
meldings
maart en
die laatst

BEWONERS MACHELSESTE

Al sinds midden augustus moeten de bewoners van de Machel-

