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Ervaringsleren  en  diversiteit  beleven  tijdens  kampweek  in  Herentals  
  

ODISEE-‐STUDENTEN  ORGANISEREN  SPORTKAMP  
VOOR  MENSEN  MET  EEN  BEPERKING  
  
Brussel,  11  mei  2016  –  Op  16  mei  2016  trekken  studenten  van  de  bachelor  Orthopedagogie  en  de  
lerarenopleiding  Lichamelijke  opvoeding  van  de  hogeschool  Odisee,  Campus  Parnas,  naar  jaarlijkse  
gewoonte  op  kamp  met  mensen  met  een  fysieke  en  sensoriële  handicap.  Tijdens  de  kampweek  
schaven  de  studenten  aan  hun  beeld  van  personen  met  een  handicap  en  leren  ze  de  waarde  van  
diversiteit.  De  ervaring  die  ze  hier  opdoen,  kunnen  ze  goed  gebruiken  in  functie  van  hun  latere  
loopbaan.  
  
“Bachelorstudenten  Orthopedagogie  hebben  later,  in  hun  beroepsleven  als  opvoeder,  vaak  personen  
met  een  handicap  als  cliënt.  Daarom  is  het  goed  dat  de  studenten  al  tijdens  hun  studie  met  hen  
kennismaken”,  vertelt  Lieven  Fierens  van  Odisee.  “De  derdejaars  van  de  lerarenopleiding  Lichamelijke  
opvoeding  kiezen  voor  dit  kamp  als  keuzetraject  in  hun  stages  L.O.  en  Bewegingsrecreatie,  en  
engageren  zich  om  gedifferentieerde  sessies  voor  te  bereiden.  Via  speelse  en  sportieve  ervaringen,  
maar  ook  via  het  dagelijks  samenleven,  overwinnen  onze  studenten  hun  drempelvrees  en  gaandeweg  
schaven  ze  aan  hun  beeld  van  personen  met  een  beperking  en  beleven  ze  diversiteit.  Voor  velen  onder  
hen  is  het  de  eerste  keer  dat  ze  een  blinde  persoon  ontmoeten  of  een  rolstoelgebruiker  helpen  bij  zijn  of  
haar  verzorging.  Via  het  kamp  leren  de  studenten  ook  focussen  op  de  mogelijkheden  van  de  mensen  die  
ze  begeleiden,  en  niet  op  hun  beperkingen.”  
  
Echt  contact  via  sport  en  spel  
Zo’n  65  studenten  Orthopedagogie,  12  studenten  Lichamelijke  opvoeding  en  een  handvol  docenten  
ste
trekken  dit  jaar  met  35  deelnemers  naar  het  domein  van  Sport  Vlaanderen  Herentals  voor  de  42   editie  
van  het  sport-‐  en  bewegingskamp.  Alle  deelnemers,  met  of  zonder  handicap,  leven  intensief  samen  en  
zijn  bereid  om  met  de  studenten  in  gesprek  te  treden  over  hun  leven  en  handicap.  “Deelnemers  en  
studenten  hebben  elkaar  nodig:  personen  met  een  handicap  hebben  begeleiding  nodig  en  studenten  
informatie  en  ervaring”,  zegt  Lieve  Duthoy,  trajectbegeleider  en  docent  Orthopedagogie  aan  Odisee.  
“Dit  ervaringsleren  en  sportief  kader  leiden  tot  echt  contact  tussen  de  deelnemers  en  de  studenten  die  
op  hun  beurt  leren  inspelen  op  de  vraag  van  hun  cliënten.”  
  
Aangepaste  activiteiten  
De  deelnemers  aan  het  kamp  zijn  afkomstig  uit  heel  Vlaanderen.  Meestal  gaat  het  om  personen  met  
een  handicap  die  specifiek  geïnteresseerd  zijn  in  sport,  maar  er  zijn  ook  patiënten  bij  uit  
revalidatiecentra.  Voor  iedereen  zijn  aangepaste  activiteiten  voorzien.  Per  dag  staan  vijf  uur  aangepaste  
sporten  en  beweging  (balspelen,  conditietraining,  dans,  zwemmen,  badminton,  judo  …  )  op  de  agenda,  
afgewisseld  met  vrijetijds-‐  en  avondactiviteiten  (percussie,  karaoke,  relaxatie,  praatcafé  …).  De  
activiteiten  bieden  zowel  de  student  als  de  persoon  met  een  handicap  een  uitdaging  en  laten  hen  aan  
den  lijve  ervaren  wat  ‘inclusie’  kan  betekenen.  “Voor  de  meeste  studenten  is  het  bijvoorbeeld  niet  
vanzelfsprekend  om  samen  met  een  sportieve  rolstoelgebruiker  rolstoelbasket  te  spelen.  Voor  de  
deelnemers  is  deze  projectweek  dan  weer  een  week  vakantie  én  een  unieke  gelegenheid  om  actief  te  
zijn  met  jonge  mensen.  Vandaar  dat  veel  deelnemers  al  jaren  na  elkaar  enthousiast  participeren  aan  
deze  week”,  aldus  Lieven  Fierens.  
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Beeldmateriaal  
Voor  beeldmateriaal  van  de  vorige  editie  van  kamp  Herentals  kan  u  terecht  op  www.artmedia-‐
evokepr.be/media-‐corner/.    
  
Over  Odisee  
Odisee  is  het  resultaat  van  de  fusie  tussen  de  Hogeschool-‐Universiteit  Brussel  (HUB)  en  KAHO  Sint-‐
Lieven.  Beide  instellingen  hebben  jarenlang  hun  stempel  gedrukt  op  het  Vlaams  hoger  onderwijs  en  met  
Odisee  bouwen  ze  samen  verder  op  hun  rijke  ervaring.  De  instelling  wil  state-‐of-‐the-‐art  onderwijs  
aanbieden  d.m.v.  een  integraal  talentbeleid  waarbij  superdiversiteit  en  een  verankering  in  het  werkveld  
speerpunten  zijn.  Odisee  biedt  25  bacheloropleidingen  in  zes  studiegebieden  (Lerarenopleiding,  
Sociaal-‐Agogisch  Werk,  Biotechniek,  Gezondheidszorg,  Bedrijfskunde  en  Technologie)  en  diverse  
vervolgopleidingen.  Voor  meer  info,  surf  naar  www.odisee.be.  
  
Contact  (niet  voor  publicatie)  
Lieven  Fierens,  T:  02  609  37  71,  E:  lieven.fierens@odisee.be  
Lieve  Duthoy,  trajectbegeleider  Orthopedagogie,  M:  04  75  56  86  34,  E:  lieve.duthoy@odisee.be  
Filip  Clarisse,  Diensthoofd  Marketing  &  Communicatie  Odisee,  T:  02-‐210  12  27,  E:  
filip.clarisse@odisee.be  
Jesse  Huybrechts,  Project  Manager,  T:  02-‐657  47  65,  E:  jesse.h@artmedia-‐evokepr.be  
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