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Vormingsproject voor personen betrokken in de zorgondersteuning of 

begeleiding van personen met een beperking. 

Volgens de regering van Tamil Nadu wonen er meer dan 70.000 mensen met een 

beperking in de Districten Tuticorin en Tirunelveli. SCAD CBR-medewerkers 

identificeerden binnen de ±600 geadapoteerde dorpen 4.500 personen met een 

beperking.  

Probleem 

De bewustmakingscampagne van de regering is ontoereikend. Afgelegen en 

plattelandsdorpen worden niet bereikt. 

De situatie van mensen met een beperking is heel schrijnend. De meest elementaire 

gezondheidszorg is niet aanwezig. In deze dorpen worden kinderen met een uitgesproken 

beperking niet behandeld, ze verblijven (verborgen) thuis gedepriveerd van elke vorm 

van stimulatie en zijn sterk ondervoed.  

Het onderwijzend personeel, zwangere vrouwen en de dorpelingen in het algemeen 

weten niets af over de oorzaken, gevolgen, preventie en behandeling van handicaps. 

Leerkrachten in landelijke dorpsscholen hebben geen kennis van inclusief onderwijs en 

over de verschillende wetten en bepalingen, die uitgevaardigd werden in het belang van 

personen met een beperking. 

Toegankelijkheid en betaalbaarheid van gespecialiseerde zorg in ziekenhuizen en 

gezondheidscentra is een bijkomend probleem. Deze zijn enkel aanwezig in de grote 

districtsteden en voor heel arme mensen met (een kind met) een beperking moeilijk 

bereikbaar en niet betaalbaar. 

Beoogde doelgroep 

Leerkrachten, ouders met een kind met een beperking, zwangere vrouwen, leden van de 

SCAD zelfhulpgroepen voor vrouwen, dag-/opvangmoeders en personeelsleden van SCAD 

Rural Development 

Doelstelling van het initiatief 

Algemeen: 

De bevolking in deze landelijke, afgelegen dorpen -focus op ouders met een kind met een 

beperking, leerkrachten, zwangere vrouwen, leden van vrouwenzelfhulpgroepen, dag-

/opvangmoeders en de personeelsleden van SCAD Rural Development- bewustmaken 

van de oorzaken, gevolgen en preventie van handicap, de mogelijkheden voor 

begeleiding en behandeling alsook de rechten van een persoon/kind met handicap' door 

middel van vormingsprogramma's. 

Gespecifieerd: 

1. Opleidingen in functie van versterken en verbreden van bewustzijn in scholen 

- Twee leerkrachten opleiden als ambassadeur voor het garanderen van inclusief 

onderwijs en de rechten van personen met een beperking.  

- De schooldirecteur aanstellen als coördinator van de realisatie 'inclusief onderwijs' en 

bewaker van de rechten van kinderen met een beperking. 

- 375 leraars - vnl uit dorpen met veel kinderen met een beperking - selecteren en 

opleiden en een dagopleiding geven over:  

Mensenrechten, met de nadruk op de rechten van kinderen met een beperking 

Wetgeving in verband met personen met een beperking  

Inclusief onderwijs en extra zorg door de leerkracht 



-> Organisatie van 25 dagopleidingen zullen jaarlijks (gedurende 3 jaar) gegeven worden 

door een externe expert in de bovengenoemde domeinen. 

2. Opleiding en begeleiding van ouders met een kind met een beperking  

- Hen bewustmaken van de oorzaak en gevolgen, de mogelijkheden en beperkingen, de 

noden en kansen, de goede omgang en beste aanpak. 

- Hen begeleiden zodat ze hun kind met beperking leren accepteren zoals het is door 

middel van adviesverlening en ondersteuning zodat ze zich niet overbelast voelen. 

- Hen verantwoordelijkheidszin bijbrengen om ook voor dit kind goed te zorgen en hen 

strategieën aanleren om het kind te ondersteunen in zijn ontwikkeling. 

- Hen informeren over de mogelijkheden die de Regering en SCAD bieden en hen 

aanmoedigen om gebruik te maken van deze mogelijkheden. 

-> Organisatie van 25 dagopleidingen voor 500 ouders (20 ouders/opleiding) -zullen 

jaarlijks gegeven worden door SCAD-deskundigen in de bovengenoemde domeinen. 

3. Opleidingen voor zwangere vrouwen  

- Info over het zwangerschapsverloop en de pré en postnatale risico's 

- Voedingsadvies pre- en postnataal 

-> Organisatie van 25 dagopleidingen voor 250 zwangere vrouwen (10 zwangere 

vrouwen/ opleiding) - zullen op jaarbasis gegeven worden door SCAD-deskundigen in 

bovengenoemde domeinen.  

4. Opleidingen voor leden van SCAD vrouwenzelfhulpgroepen, die actief zijn in deze 

landelijke en afgelegen dorpen 

- Kennis bijbrengen over de rechten van personen met een beperking 

- Informeren over de verschillende maatregelen die genomen worden door de Regering. 

- Deze leden uitnodigen/motiveren om de rol van 'medebehartiger' op te nemen van een 

kind/volwassene met een beperking.   

- Deze leden stimuleren om het op te nemen voor personen met een beperking en 

discriminatie van deze personen te helpen voorkomen/indijken. 

-> Organisatie van 25 opleidingen voor 1.250 vrouwen (50 leden/opleiding) -zullen op 

jaarbasis georganiseerd worden door SCAD-deskundigen in bovengenoemde domeinen. 

5. Opleidingen voor dag-moeders/kinderopvang-moeders 

- Informeren over de verschillende vormen van handicap en hun oorzaak 

- Opleidingen voorzien omtrent 

  Rechten van het kind en in het bijzonder van het kind met een beperking  

  Info over de verschillende types van 'handicap'  

  Bij wie ze voor wat terecht kunnen. 

  De specifieke zorgverlening van kinderen met een beperking. 

  Ontwikkeling-stimulerende aanpak. 

- Dag-moeders/kinderopvang-moeders versterken zodat ze: 

   ouders kunnen sensibiliseren voor inclusieve kinderopvang; 

   de verzorging en stimulatie op een adequate manier kunnen realiseren; 

   kunnen bijdragen aan een positieve bewustmaking omtrent 'handicap' 

-> Organisatie van 5 dagopleidingen voor 50 personen op jaarbasis gegeven door SCAD-

ervaringsdeskundigen op de bovengenoemde domeinen.  

6. Opleidingen voor het personeel van SCAD Rural Development (= 

plattelandsontwikkeling). Zij spelen een sleutelrol voor het bereiken van de doelen die in 

dit project worden vooropgesteld.  



- Inzicht bijbrengen in de problematiek en ontwikkelingskansen van kinderen met een 

beperking  

- Handvaten aanreiken voor een goede ouder-/gezinsbegeleiding 

- Verstrekken van basisinformatie over therapiemodaliteiten zoals kinesitherapie, 

ergotherapie, logopedie, enz. 

-> Organisatie van tweedaagse opleidingen aan 80 medewerkers van SCAD Rural 

Development door externe experts op bovengenoemde domeinen. 

 

Betrokken CBR-team 

Het CBR team bestaat uit een orthopedisch chirurg, een orthopedisch verstrekker, een 

psycholoog, paramedici, leerkrachten ‘buitengewoon onderwijs’, een 

voedingsdeskundige, maatschappelijk werkers, gemeenschapswerkers en animatoren. 

 

De dienstverlening omvat  

1. Kinesitherapie  

2. Ergotherapie  

3. Logopedie  

4. Ouderbegeleiding en voedingsadvies  

5. Beroepsopleidingen  

6. Programma’s rond inkomstenverwerving  

7. Oprichting van zelfhulpgroepen voor personen met een beperking  

8. Opleiding over wetgeving  

9. Advies ivm orthopedische chirurgie  

10. Orthopedische chirurgie  

11. Ter beschikingstelling van orthopedische hulpmiddelen en oefentoestellen  

12. Bijzonder onderwijs  

13. Verschaffen van identiteitskaarten  

14. Regeling identificatie en kaart 'persoon met handicap'  

15. Lobbywerk voor een maandelijkse 'handicap'-tegemoetkoming  

16. Medische doorverwijzing  

17. Opleiding voor ouders en zwangere vrouwen  

18. Inclusieve onderwijsopleidingen voor leerkrachten. 

 

 

   



   

 

 

   

 

 

            
 



   

 

 
 

 


