Ben je tussen de 10 en 16 jaar.
Doe dan mee met ‘Onderwijs dat past!’
We zoeken voor het nieuwe platform ‘Onderwijs dat past!’ naar jongeren tussen de 10 en 16 jaar
met een chronische aandoening. We brengen in beeld hoe leerlingen/studenten (en hun ouders)
hun school of opleiding doorlopen. Wat ze daarbij belangrijk vinden, waar ze behoefte aan
hebben, en wat volgens hen beter kan. Wil je jouw ervaringen en ideeën met ons en andere
jongeren delen, dan zijn we op zoek jou. Denk met ons mee of shine mee in een korte video.
Interactief platform voor jongeren
Het is de bedoeling dat eind 2017 www.onderwijs-dat-past.nl live gaat! Een interactieve plek waarop
jongeren ervaringen, tips, goede voorbeelden e.d. kunnen uitwisselen over hun schoolloopbaan. We
willen vooral ruimte geven aan suggesties en oplossingen die werken of hebben gewerkt bij het
volgen van onderwijs. We willen dit voor een grote groep jongeren beschikbaar maken. Zo kunnen
jongeren elkaar helpen.
Korte persoonlijke video’s en live event
Op het platform komen een aantal korte video’s die we met een professionele filmer maken. Deze
persoonlijke verhalen zijn bedoeld als inspiratiebron én informatiebron voor andere jongeren en hun
ouders bij maken van opleidingskeuzes en lastige situaties die ze tegen komen. Verder gaan we op
het platform een live event uitzending voor ‘lotgenoten’ organiseren waarin jongeren direct hun
verhalen kunnen delen en kunnen reageren op ervaringen van anderen.
Doe mee met video maken of denk met ons mee!
Wil jij je verhaal vertellen over hoe het op school gaat
of ging en wil je dat met andere jongeren delen in een
pakkende video? Of wil je liever meedenken over hoe
we het project het best kunnen uitvoeren? Doe dan
met ons mee!
Het filmen doen we altijd in overleg met jou en je
ouders. We houden rekening met je wensen en
mogelijkheden. We komen naar jou toe. Thuis en/of op
school. We filmen wat je anders ook zou doen. Het
kost je dus geen extra tijd. Het filmen duurt maximaal 2 dagdelen (niet op 1 dag).
Meedenken kan ook als je liever niet gefilmd wil worden. Je eigen kennis en ervaring inbrengen, kan
samen met andere jongeren, ouders en scholen. We willen namelijk graag horen wat je van onze
plannen vindt en of je ideeën en tips voor ons hebt. Dat kan gewoon per mail of telefoon. We vragen
je af en toe om je mening. We proberen met zo min mogelijk inspanning voor jou je zoveel mogelijk
inbreng te geven.
Aanmelden of vragen
Wil je je aanmelden of wil je eerst iets vragen? Bel of mail ons. Astrid Zwarts, 070 – 3154105 of
azwarts@edventure.nu. Denis Koets, 070 – 31 54 102 of dkoets@edventure.nu.

