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Career Paths Inclusive is een door 
Erasmus+ gesubsidieerde project 
met het doel om digitale multimedia 
loopbaanbegeleiding in gebarentaal 
te ontwerpen, te ontwikkelen en te 
testen. Dove jongeren kunnen hiermee 
zelfstandig hun eigen loopbaan plannen 
in hun moedertaal en ze worden 
gestimuleerd en geïnformeerd om een 
toekomstige carrière te kiezen. 

www.careerpathsinclusive.eu

Gefinancierd door de Europese Unie. De hier geuite ideeën 
en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van 
de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de 
Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap 
onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, 
noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.



Career Paths Inclusive gaat 
over loopbaanbegeleiding 
voor dove jongeren. We 
ontwikkelen educatief materiaal: 

Toolkit voor dove jongeren:

Beroepenoriëntatie met 44 vragen 
in gebarentaal. De tool selecteert 
dan drie voorgestelde sectoren die 
het beste bij je antwoorden passen. 
Banenoriëntatie in gebarentaal met 
ondertiteling en ondersteunende 
teksten in eenvoudige taal waarin 
dove rolmodellen over hun banen 
vertellen. 

Video’s in gebarentaal met animatie, 
ondertiteling en ondersteunende 
teksten in eenvoudige taal om zelf 
te studeren over de verschillende 
stappen in een sollicitatieprocedure. 

Career Paths Inclusive 2 is in 
maart 2022 begonnen met 5 
projectpartners uit Oostenrijk, 
Italië, Nederland en Slowakije. 
We willen graag de bestaande 
toolkit uitbreiden naar Italiaanse 
en Nederlandse Gebarentalen 
en daarnaast ook 40 nieuwe 
banenoriëntatievideo’s opnemen 
in Oostenrijkse, Slowaakse, 
Italiaanse en Nederlandse 
Gebarentalen. 

We zullen ook nieuwe inhoud gaan 
ontwikkelen:

Zelfstudievideo’s
Trainingsmateriaal
Evaluatie en
Richtlijnen

Docentenmateriaal voor trainers en 
projectmanagers:

Docentenmateriaal die aangepast 
zijn op de behoeften van dove 
studenten en trainers: Het 
materiaal is ontworpen naast onze 
zelfstudievideo’s, zodat trainingen 
of begeleiding nog beter werken. 
Evaluatie en richtlijnen over de 
productie van zelfstudievideo’s in 
gebarentaal.

Het eerste Career Paths Inclusive 
project werd uitgevoerd van 
2019 tot 2021, samen met vier 
projectpartners uit Oostenrijk, 
Duitsland, Tsjechië en Slowakije. 
Samen hebben we een toolkit 
ontwikkeld (beroepenoriëntatie en 
45 video’s over banenoriëntatie) in 
Oostenrijkse, Duitse, Tsjechische en 
Slowaakse gebarentalen. 


