LOOK Symposium, woensdag 18 maart 2020
“Een Kind, Een plan, Een taal”
Wat is er nodig om de EKEP werkwijze door te ontwikkelen?
Een deel van de kinderen in het speciaal onderwijs zijn aangewezen
op zowel revalidatiezorg als onderwijs. De werkwijze van EKEP (een
kind, een plan) integreert de benadering van revalidatiezorg en
onderwijs en stelt het kind (en ouder/gezin) centraal. EKEP is
ontwikkeld op initiatief van LOOK en steeds meer scholen hebben inmiddels het certificaat EKEP. De
werkwijze moet de wereld van onderwijs en zorg verbinden, de kwaliteit borgen en ouders & kind
houvast bieden.
Het symposium is voor professionals uit de revalidatiezorg en onderwijs. Ook ouders zijn van harte
welkom daar zij direct de voordelen of nadelen van werken volgens EKEP ervaren en verbeterpunten
kunnen aandragen.
Vanuit de revalidatie kan met het Capaciteitenprofiel aangegeven worden welke zorg nodig is. Het
onderwijs werkt steeds meer met het Doelgroepenmodel waarmee aangegeven wordt welk niveau
haalbaar is en welke ondersteuning noodzakelijk is.
Tijdens het symposium staat de doorontwikkeling van EKEP centraal met als belangrijkste insteek: helpt
deze werkwijze ouders en professionals om met elkaar in gesprek te zijn over de beste ondersteuning
die hun kind geboden kan worden.
De centrale vraag tijdens dit symposium is ‘wat is nodig om de EKEP werkwijze te verbeteren’. Na een
korte intro van de huidige stand van zaken gaan we met elkaar aan de slag om richting te geven aan de
doorontwikkeling van EKEP.
Programma:
12.00-13.00
13.00-14.30

14.30-14.45
14.45-15.30
15.45-16.00
16.00-16.15
16.15-17.00
17.00

Inloop met lunch
Plenaire sessies
-Welkom; Inge Oelen, bestuur LOOK
-Capaciteitenprofiel, vanuit Revalidatie: Lieseke van Dijk,
kinderrevalidatiearts Reade
-Doelgroepenmodel, vanuit Onderwijs: Wim Ludeke, voorzitter LECSO
-EKEP Keurmerk, revalidatie, onderwijs en ouders: Eric Dankbaar,
projectleider EKEP
-Ouders aan het woord
Pauze
In werkgroepen uiteen om samen richting te geven aan doorontwikkeling van EKEP
Presentatie cliëntondersteuning: Erika van de Bilt
Pauze
Terugkoppeling vanuit werkgroepen en commitment voor toekomst afspreken: Jan
Welmers, bestuur LOOK
Borrel

Locatie: nog nader te bepalen, in elk geval centraal in Nederland
Kosten zijn EUR 125,- per persoon (te voldoen voorafgaand aan het symposium,
middels factuur die we toe zullen sturen)
Aanmelden voor dit symposium kan via deze link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefRe3S1_wpGNxxH8mOtdRkje4GXAh5x
s2Wu0wB_f1iIaBsHA/viewform

