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Uitnodiging REVA-beurs 

8 maart 2017 - Op 20, 21 en 22 april is GRIP aanwezig op de REVA-

beurs in Gent. We nodigen je uit om aan onze stand mee te komen 

praten over inclusie. GRIP organiseert ook een workshop over de kijk 

op handicap, een lezing over het M-decreet en een debat over het recht 

op een eigen huis.  

  

  

  

 

  

Lees verder  

 

Minister Crevits kondigt meer 

ondersteuning aan binnen M-decreet 

6 april 2017 - Minister Crevits kondigt in de pers aan dat er meer 

ondersteuning komt voor leerlingen in het gewoon onderwijs. Het 

"nieuwe ondersteunigsmodel" dat ze in januari voorstelde, wordt 

uigesteld, maar vanaf september 2017 komen er 300 extra leerkrachten. 
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http://www.gripvzw.be/


 

Lees verder 

 

Garandeert vermaatschappelijking van de 

zorg onze rechten? 

24 maart 2017 - Vermaatschappelijking van de zorg, marktwerking, 

persoonsvolgende financiering: allemaal actuele thema's waar zeer veel 

om te doen is in de sociale sector en de welzijnssector. Lees de visie 

van GRIP hierover in een interview van Samenlevingsopbouw vzw op 

sociaal.net.  

Lees verder  

 

21 maart Downsyndroomdag. Wat doet 

minister Crevits ? 

21 maart 2017 - Vandaag is het internationale Downsyndroomdag. Met 

kleurrijke sokken vieren we de pracht van de diversiteit. Maar 

misschien moeten we vandaag vragen aan de minister van onderwijs 

wat zij doet voor leerlingen met Downsyndroom ? 
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Lees verder  

 

Blijft het M-decreet een lege doos? 

7 maart 2017 - GRIP vreest dat het volgende schooljaar terug een 

overgangsjaar wordt zonder de nodige ondersteuning in het inclusief 

onderwijs. Het ziet er immers naar uit dat minister Crevits en/of de 

Vlaamse regering zal beslissen om het nieuwe ondersteuningsmodel 

nog een jaar uit te stellen. 

Lees verder 

 

Persoonlijke assistentie in 'De Bond'  

3 februari 2017 - De Gezinsbond is een middenveldorganisatie die de 

belangen van gezinnen verdedigt. In het tijdschrift 'De Bond' 

verschijnen getuigenissen, informatie en dossiers. GRIP werkte met hen 

samen om persoonlijke assistentie voor inclusie in de kijker te zetten. 

Lees verder  
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