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Projectleider: Els Jansegers 

Onderzoeker(s): Ine Callebaut/ Sanne De Vos 

Onderzoeksthema: Studieondersteuning aan huis 

Financieringsbron (werkingsmiddelen, RbV, Extern, …): KBS 

 

Begindatum project:    1/09/2011……                Einddatum project:    …31/08/12…(is opnieuw opgestart op 1 
september 2012) 

 

Periode:  van   …1/09/2011…..   tot en met  …31/08/2012…….. 

 

1.  Prestatietabel personeel ingezet voor het project 

 

Naam personeelslid Gewerkt van (datum) tot en met (datum) Omvang (% VTE)   

Els Jansegers September 2011 31 augustus 2012 20% 

Ine Callebaut September 2011 31 augustus 2012 10% 

Evelien Wijnant September 2011 31 december 2012 Ter ondersteuning 

Sanne De Vos September 2012 31 augustus 2012 10% 

 

De taken worden tussen Els Jansegers en Ine Callebaut (later Sanne De Vos) verdeeld, volgens het te 
besteden percentages. Er werd steeds overlegd en de taken werden naar goed vermogen verdeeld. 

- Verslag maken van de stuurgroepvergaderingen en doorsturen naar de betrokkenen 

- Contacten onderhouden met scholen, werkveld en studenten (telefoons, mail-verkeer) 

- Opstellen van voortaken voor reflectiegroepen, begeleiden van reflectiegroepen en verslagen maken 
van reflectiegroepen (2 keer op een jaar) 

- Reflectievergaderingen houden met medewerkers project SOS, campus Dirk Martens, om de 
realisatie, vorderingen, problemen, bevindingen,… van het project te bespreken. 

- Rapporteren aan Katrien Van Gerwen (opleidingshoofd BALO) en Evelien Wijnant (Coördinator PWO-
projecten) 

- Project communiceren naar docententeam en als aanspreekpunt fungeren voor docententeam 

- 12/10/11 en 26/04/12 : Overlegmoment met collega‟s van campus Waas op campus Dirk Martens 
Aalst ivm SOS 

- 18.10.2011: Informatiemiddag studenten:studenten informeren over verloop van het project 

- 23.09.2011: infomoment voor de studenten HAO om hen te informeren over het verloop van dit 
project. 

- 14.11.2011: We nodigden op 14 november 2011 het theatergezelschap “paljas produkties vzw” uit die 
vanuit het boek van Lieven Depril en Guy Didelez "Ik ben iemand/niemand" een Theatermonoloog 
over armoede gebracht hebben en dit door Marleen Merckx. 

- 15.11.2011:Projectnamiddag georganiseerd i.s.m. Nele Buyl, Karima Harrouch en Marijke Bauwens 
respectievelijk van VZW Mensen voor Mensen, Odice, zorgcoördinator van een school met veel 
doelgroepleerlingen, taalcoach stad Aalst en ook voorbereidend moment over het verloop van de 
sessies. 

- Oktober 2011: Opstellen en verzenden van brieven voor de directies, zorgcoördinatoren, 
ouders en klasleerkracht over de bedoeling van SOS en de taak van de betrokkenen hierbij. 

- Oktober 2011: Oplijsten van scholen die studenten SOS willen begeleiden. 

- Oktober 2011: Koppeling student aan school, kind en/of gezin  
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- Oktober 2011: Aanpassen logboek voor studenten in functie van hun SOS 

- November 2011: Contact opnemen met de meewerkende scholen per mail om mee te delen hoeveel 
en welke studenten er langskomen om afspraken te maken. 

- November 2011 – mei 2012: uitwerken van de info op de electronische leeromgeving 

- Vele telefonische contacten leggen en mailings doen met directies bij vragen/opmerkingen/… 

- Lesmomenten over studieondersteuning in didactische verdieping in BALO 

- April 2012: opstellen en uitwerken van een evaluatiesysteem voor dit project en communiceren naar 
studenten. Leidraad maken „hoe evalueren‟ voor docenten. 

- Mei 2012: Vragenlijst voor de ouders na 10 keer SOS door de tutors aanpassen en doorgeven 

- Mei 2012: Vragenlijst voor de directies en klasleekrachten na 10 keer SOS door de tutors aanpassen 
en doorgeven 

- Mei 2012: Vragenlijst voor de leerlingen na 10 keer SOS door de studenten aanpassen en doorgeven 

- Mei 2012: Inschrijvingsformulieren voor SOS opstellen en doorsturen naar de scholen 

- 14/02/12 en 29/05/12 : voorbereiden en begeleiden van de reflectiemomenten met de tutors van 
BALO en BALOHAO 

- Voorbereiden en voorzitten van stuurgroepvergadering van 1 juni 2012  (Deze gaat 1 keer per jaar 
door) 

- Juli 2012: Voorlopige oplijsting van de aanvraag voor SOS aan huis door de scholen 

- September 2012: Uitwerken van nieuw cursusmateriaal voor de studenten over het project, de 
verschillende fases of stappen bij het begeleiden, leer– en studiehouding bijbrengen. Ook voor HAO-
studenten 

 

 

2. Beknopt inhoudelijk verslag van de onderzoeksactiviteiten in voorbije 
academiejaar 

 

Beschrijf alle hieronderstaande elementen beknopt, en wie deze voor zijn rekening nam. De onderverdeling hoef je niet te 
handhaven. Indien u in het voorbije academiejaar een publicatie had die een belangrijk deel van de onderzoeksactiviteiten 
beschrijft mag u die in bijlage toevoegen en bij de rubrieken 3.1 en 3.2 gewoon naar de publicatie verwijzen. 

 

2.1. Onderzoeksactiviteiten/projectverloop 

De tutoren zijn alle reguliere tweedejaarsstudenten en tweedejaarsstudenten HAO die elk 11 sessies 
begeleiden in het gezin van de leerling derde graad. Elke sessie neemt anderhalf uur in beslag (soms langer). 
De tutoren plannen de sessies in overleg met het gezin, dit in de periode van begin november 2011 tot eind 
april 2012. 

 

Het project is gestart met een startvoormiddag op 18 oktober 2011 waar de organisatie en de doelstellingen 
van de studieondersteuning werden toegelicht. Op dit moment worden de studenten verdeeld over de scholen 
die een vraag naar studieondersteuning hebben ingediend.  

 

We nodigden op 14 november 2011 het theatergezelschap “paljas produkties vzw” uit die vanuit het boek van 
Lieven Depril en Guy Didelez "Ik ben iemand/niemand" een Theatermonoloog over armoede gebracht hebben 
en dit door Marleen Merckx. 

 

Tijdens de projectnamiddag (dinsdag 15 november 2011) krijgen de studenten zicht op de doelgroepen en 
wordt er ook aangegeven hoe ze deze doelgroepen het beste kunnen benaderen. 

Een leerkracht zorg/GOK legt uit wat haar taak is bij het ondersteunen van de doelgroepleerlingen en 
geeft ook aan hoe ze een leerling selecteren voor de SOS. Ze gaat in op problemen die kinderen 
hebben op het vlak van leren leren en de beheersing van de schooltaal en vertelt ook hoe een school 
kan omgaan met studiebegeleiding. 
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ODiCe bekijkt de studieondersteuning vanuit het standpunt van de allochtone gezinnen. 

De organisatie “Mensen voor mensen” bespreekt de moeilijkheden die kansarme ouders ondervinden om 
contact te nemen met de school maar ook in het ondersteunen van hun kinderen. Hier komen ook 
ervaringsdeskundigen aan het woord. 

De taalcoach van de stad Aalst gaf aan hoe er op een eenvoudige maar doeltreffende manier aan 
taalstimulering kan gewerkt worden. 

 

Omdat tijdens de startvoormiddag niet elk aspect van studieondersteuning kan belicht worden, geven we de 
studenten ook literatuur over het thema mee. Hierin vinden ze een extra kader om de studieondersteuning in 
te plaatsten en praktische tips. We bekijken op een later moment ook de eerder gemaakte DVD van de KBS 
over de verschillende tutoringprojecten in Vlaanderen. Zo kunnen de studenten het belang van deze 
ondersteuning nog beter inschatten. Via de elektronische leeromgeving Toledo worden ondersteunende 
materialen en ook interessante links aangeboden. 

 

Tijdens de tutoringperiode zijn er twee reflectiemomenten doorgegaan nl. op dinsdagnamiddag 14 februari 
2012 en op dinsdagnamiddag 29 mei 2012. Op deze momenten wisselen de tutoren hun ervaringen uit met 
elkaar en met de begeleiders en wordt er gereflecteerd over hun handelen en aanpak binnen het gezin. Zo 
kunnen vragen waarmee ze zitten aan bod komen en zoeken we samen naar antwoorden. Indien de tutoren 
dringende vragen hebben of met een probleem geconfronteerd worden, kunnen zij steeds terecht bij de 
begeleiders van het CLB en bij de verantwoordelijke van Mensen voor Mensen. Wekelijks wordt er tijdens de 
proeflesmomenten door de praktijkpedagogen van 2 BALO de vraag gesteld naar het verloop van de 
studieondersteuning. De studenten hebben altijd een onmiddellijk aanspreekpunt voor bijkomende individuele 
begeleiding. 

 

2.2. Planning en bereikte mijlpalen 

Directies en zorgleerkrachten van lagere scholen kunnen eind mei - midden juni een aanvraag voor 
studieondersteuning aan huis door studenten indienen. Zo worden de scholen bekend die wensen mee te 
werken aan dit project. De studenten worden later toegekend aan de ingetekende scholen. 

De scholen selecteren voor de studieondersteuning een leerling uit de derde graad. De GOK-criteria/SES-
kenmerken zijn hierbij het uitgangspunt. De scholen werden vanaf eind mei 2011 op de hoogte gebracht dat 
we bij voorkeur met leerlingen uit de derde graad wensten te werken. Dit is voor een beperkt aantal scholen 
toch niet mogelijk geweest. Een minderheid van de studenten begeleiden ook meerdere kinderen in het 
geselecteerde gezin. Deze kinderen hebben een andere leeftijd. 

graad lager onderwijs jongen meisje 

1 3 6 

2 5 + 1 HAO 11 

3 35 + 4 HAO 38 + 1 HAO 

Tabel 1: Tutees 2011-2012 per graad in het lager onderwijs betrokken bij SOS BALO Aalst. De verdeling jongens en meisjes bij de tutees 
blijkt ongeveer 50% te bedragen. 

 

De studieondersteuning in Aalst kadert binnen het verplichte opleidingsonderdeel “Project 4” binnen het 
curriculum van het tweede jaar professionele bachelor lager onderwijs en bachelor afstandsonderwijs (HAO-
studenten). 

Dit opleidingsonderdeel wordt volledig uitgewerkt ter voorbereiding van de studieondersteuning aan huis en 
telt drie studiepunten. Het opleidingsonderdeel loopt over het volledige academiejaar. 

Voor het academiejaar 2011-2012 gaat het om 98 studenten bachelor lager onderwijs en 6 studenten bachelor 
HAO. 

Alle studenten van onze opleiding geven dus studieondersteuning aan huis tijdens hun opleiding. 
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2.3. Koppeling project – onderwijs 

Hoe werd ruchtbaarheid gegeven aan het project binnen de opleiding en binnen de hogeschool ?  Werden 
collega’s / studenten ingeschakeld in het project en waarvoor ?  Werden collega’s / studenten ingelicht over de 
projectresultaten en hoe ?  Werden resultaten van het project gebruikt in het onderwijs ? 

 

- Het opzet voor SOS is ingebouwd in het tweede jaar van de lerarenopleiding nl. als OPO Project 4. Wij 
hopen dat dit een wezenlijk onderdeel blijft van de opleiding voor leraren lager onderwijs. Door dit project 
wordt sterk gewerkt aan de basiscompetenties in verband met de interactie met kansarme ouders en met 
de doelgroepleerlingen. 

- Alle studenten 2 BALO werken mee aan dit project. Zij geven studieondersteuning aan leerlingen die 
voldoen aan de SES- kenmerken. Die leerlingen zijn verbonden aan scholen, waar studenten nauwe 
contacten onderhouden met de klasleerkrachten, IZC en directies. Op die manier zijn veel scholen 
geïnformeerd en rechtstreeks betrokken bij het project. 

- Op formele en informele momenten worden de collega‟s op de hoogte gehouden van het project.  

- Het project is ingeroosterd op de jaarkalender: stuurgroepvergaderingen staan vermeld, momenten met 
de reflectiegroepen zijn opgelijs en de 10 tot 11 beurten SOS staan op de jaarkalender vermeld. Op deze 
manier blijven alle studenten en collega‟s op de hoogte van de activeiten i.v.m. SOS.  

- In de praktijkgids 2 BALO staat informatie over het project SOS. Door de SOS op te nemen in de 
praktijkgids voor mentoren zijn veel scholen geïnformeerd geraakt over dit project. 

- Tijdens de mentorenvormingen ingericht voor de mentoren van de studenten uit 2BALO (drie keer per 
jaar) krijgen de mentoren informatie over het lopende project. Eventuele problemen kunnen hier ook 
gemeld worden. 

- Ook verwijs ik graag naar het artikel “ SOS voor GOK- leerlingen. De kracht van tutoring.” verschenen in 
de nieuwsbrief van de hogeschool. 

 

2.4. Disseminatie en valorisatie 

Welke inspanningen werden gedaan om ruchtbaarheid te geven aan het project (extern) ?   Is het werkveld 
gecontacteerd ?  

 

- In mei 2011 werden brieven rondgestuurd en e-mails verzonden naar lagere scholen uit de regio (Groot-) 
Aalst, Ninove, Geraardsbergen en Dendermonde om zich in te schrijven voor het project SOS voor 
schooljaar 2011-2012. 

- In mei 2012 werden brieven rondgestuurd en e-mails verzonden naar lagere scholen uit de regio (Groot-) 
Aalst, Ninove, Geraardsbergen en Dendermonde om zich in te schrijven voor het project SOS voor 
schooljaar 2012-2013. 

- Alle betrokken actoren vulden een evaluatiedocument in. Dit stelde ons in staat het project te evalueren en 
bij te sturen (mei 2012) 

- Het project wordt uitgevoerd in het werkveld ( de lagere scholen, contacten met klasleekrkrachten, IZC, 
directies en leerlingen) en hun actoren (ouders, opvoeders). Het werkveld verleent zijn medewerking aan 
dit project, biedt de mogelijkheden tot uitvoering van dit project. 

- Het werkveld en alle betrokken actoren zijn vragende partij om dit project verder te zetten. Zij ondervinden 
een grote steun aan dit project. 

- Tijdens de mentorenvormingen ingericht voor de mentoren van de studenten uit 2BALO (drie keer per 
jaar) krijgen de mentoren informatie over het lopende project. De doelstellingen worden overlopen, 
doelgroep en verwachtingen van ons naar de scholen en mentoren worden hier toegelicht en dit alles 
werd verwerkt in de presentaties gemaakt voor de mentorenvorming. Eventuele problemen kunnen hier 
ook gemeld worden. 

- Ook verwijs ik graag naar het artikel “SOS voor GOK-leerlingen. De kracht van tutoring. Els 
Jansegers en Ine Callebaut” verschenen in juni in de LOKO nieuwsbrief van kleuter- en lager 
onderwijs van de hogeschool. 
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2.5. Output per persoon 

Lijst de output op per persoon in de voorbije periode. Gebruik hiervoor onderstaande categorieën. Deze zijn in meer detail 

beschreven in de tekst over de outputindicatoren praktijkgericht onderzoek in bijlage. 

 

1. verspreiding naar ruim publiek: alle scholen uit de regio zijn gekend – bijlage scholen overzicht 
2. publicaties: SOS voor GOK-leerlingen. De kracht van tutoring. Els Jansegers en Ine Callebaut, juni, 

LOKO nieuwsbrief kleuter– en lager onderwijs. 
3. Valorisatie / 
4. dienstverlening op basis van onderzoek 

De 105 studenten doen aan dienstverlening door in het gezin van de leerling bijkomende studieondersteuning 
te geven. De scholen kunnen deze ondersteuning opnemen in hun zorgbeleidsplan. 

 

3. Beknopte vooruitblik op de komende activiteiten, tijdens academiejaar 2012-2013 
Beschrijf alle hieronderstaande elementen, maar doe dit summier. De onderverdeling hoef je niet te handhaven. Je mag 
voor deze rubriek delen overnemen uit het onderzoeksvoorstel of voor meer details ernaar verwijzen.  

 

3.1. Projectverloop  

Welke onderzoeksactiviteiten plan je? Geef kort weer waaraan in de komende maanden zal gewerkt worden.  
Indien een andere personeelsinzet verwacht wordt dan weergegeven in de bovenstaande prestatietabel, 
vermeld dit dan hier. 

De tutoren zijn alle reguliere tweedejaarsstudenten en tweedejaarsstudenten HAO die elk 11 sessies 
begeleiden in het gezin van de leerling derde graad. Elke sessie neemt anderhalf uur in beslag (soms langer). 
De tutoren plannen de sessies in overleg met het gezin, dit in de periode van begin november 2012 tot eind 
april 2013. Het contacteren van de betrokkenen is al opgestart. Van het contacteren van de verschillende 
scholen en zorgcoördinatoren en het verdelen van de studenten over de scholen wordt werk gemaakt. 

Ook wordt een informatienamiddag en projectnamiddag voor de studenten van het tweede jaar 
lerarenopeleiding ingericht en begeleid. 

 

De evaluatievergadering ter afronding van het project Studieondersteuning aan huis 2011-2012 heeft 
plaatsgehad op vrijdag 1 juni 2012 en volgende onderwerpen worden academiejaar 2012-2013 bijgestuurd: 

- De deelnemende scholen zullen nog meer gemotiveerd worden om de tutees zorgvuldig te selecteren 
volgens de gevraagde criteria (leerlingen derde graad, SES-kenmerken, motivatie van de leerlingen) 

- De studenten stimuleren om tijdens het observatiemoment in de klas van hun tutee met de klasleerkracht 
duidelijke afspraken te maken over de begeleiding en opvolging van hun tutee. Ook over het verloop van 
de onderlinge communicatie tussen tutor en klasleerkracht worden gerichter afspraken gemaakt zodat 
optimaal informatie en feedback uitgewisseld kan worden. 

- Het aantal studenten in de reflectiegroepen werd nog altijd als te groot ervaren. Volgend academiejaar 
willen we in kleinere reflectiegroepen werken om zo een optimale begeleiding van de tutoren te kunnen 
voorzien. We gaan ook in op de vraag van studenten naar een individueel gesprek. 

- De studenten HAO wensen een bijkomende tussentijdse reflectie op het verloop van hun project 
studieondersteuning. Er zal voor deze groep studenten een bijkomend reflectiemoment gepland worden. 

- We gaan meer aandacht besteden aan het studiekeuzeproces van de tutees. Uit ervaring is immers 
gebleken dat de SOS-doelgroepleerlingen en hun ouders niet altijd de weg vinden naar de juiste 
informatie in verband met studiekeuzes voor het secundair onderwijs. De tutoren worden hierop door de 
CLB‟s voorbereid tijdens het infomoment op 13 november 2012 zodat zij kunnen zorgen voor 
informatiedoorstroming naar tutees en hun ouders. De studenten zullen ook een infomoment over de 
overstap naar het secundair, ingericht door het CLB verbonden aan de school van de tutee, 
bijwonen en dit samen met de ouders van hun tutee. Hier kan dan info onderling besproken en 
verduidelijkt worden. 

 

Dezelfde personeelsinzet wordt verwacht dan weergegeven in de bovenstaande prestatietabel. 
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3.2. Planning en te bereiken mijlpalen 

 

Directies en zorgleerkrachten van lagere scholen hebben eind mei - midden juni een aanvraag voor 
studieondersteuning aan huis door studenten ingediend. Wij hopen deze scholen opnieuw te voorzien van 
studenten die de SOS kunnen aanbieden.  

De scholen selecteren voor de studieondersteuning een leerling uit de derde graad. De SES-kenmerken zijn 
hierbij het uitgangspunt. De scholen werden vanaf eind mei 2012 op de hoogte gebracht dat we bij voorkeur 
met leerlingen uit de derde graad wensten te werken.  

Wij hopen dat dit voor alle scholen mogelijk is. 

De studieondersteuning in Aalst kadert binnen het verplichte opleidingsonderdeel “Project 4” binnen het 
curriculum van het tweede jaar professionele bachelor lager onderwijs en bachelor afstandsonderwijs (HAO-
studenten). 

Dit opleidingsonderdeel wordt volledig uitgewerkt ter voorbereiding van de studieondersteuning aan huis en 
telt drie studiepunten. Het opleidingsonderdeel loopt over het volledige academiejaar. 

Voor het academiejaar 2012-2013 gaat het om 95 studenten bachelor lager onderwijs en 7 studenten bachelor 
HAO. 

Alle studenten van onze opleiding geven dus studieondersteuning aan huis tijdens hun opleiding. 

Wij hopen hen daarin te kunnen begeleiden. 

Reeds geplande activiteiten: 

- 25 september 2012: Informatieavond studenten HAO: PowerPoint infosessie HAO  

- 16 oktober 2012: Informatiemiddag studenten:studenten informeren over verloop van het project + 
koppeling van de studenten aan de scholen 

- 13 november 2012: Projectnamiddag georganiseerd i.s.m. welzijsschakel ommekeer uit Erpe-Mere, 
Karima Harrouch (odicé) en Marijke Bauwens (taalcoach stad Aalst) 

- 4 februari 2013: infomoment CLB over het studiekeuzeproces van de tutees 

 

3.3. Voorziene koppeling project – onderwijs 

Welke koppeling naar het onderwijs voorzie je? 

 

Het opzet voor SOS is ingebouwd in het tweede jaar van de lerarenopleiding nl. als OPO Project 4. Wij hopen 
dat dit een wezenlijk onderdeel blijft van de opleiding voor leraren lager onderwijs. Door dit project wordt sterk 
gewerkt aan de basiscompetenties in verband met de interactie met kansarme ouders en met de 
doelgroepleerlingen. Elke student is gekoppeld aan een leerling van de derde graad die voldoet aan de SES-
kenmerken. Deze leerlingen behoren tot een school die ingestapt is en meewerkt aan het project 
studieondersteuning aan huis in het gezin van de leerling. Wij hebben 95 studenten die SOS aanbieden op 
een 45-tal scholen met wie ze wekelijks mailverkeer onderhouden met de zorg- en klasleerkracht van hun 
SOS-leerling. 

Tijdens de mentorenvormingen wordt het verloop van dit project opnieuw toegelicht. De scholen krijgen per 
mail ook brieven over de doelstellingen van dit project en krijgen tussendoor een mail met de vraag of de 
samenwerking met de student, de zorgleerkracht en klasleerkracht, het gezin van de SOS-leerling vlot 
verloopt. 

 

3.4. Disseminatie en valorisatie 

Op welke manier zal ruchtbaarheid gegeven worden aan het onderzoek ?  Zijn er contacten voorzien met het 
werkveld en met de eigen opleiding ?  Wat zullen werkveld en opleiding doen met de resultaten ? 

- Op formele en informele momenten worden de collega‟s op de hoogte gehouden van het project.  

- Het project is ingeroosterd op de jaarkalender: stuurgroepvergaderingen staan vermeld, 
momenten met de reflectiegroepen zijn opgelijs en de 10 tot 11 beurten SOS staan op de 
jaarkalender vermeld. Op deze manier blijven alle studenten en collega‟s op de hoogte van de 
activeiten i.v.m. SOS.  
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- In de praktijkgids 2 BALO staat informatie over het project SOS. Door de SOS op te nemen in de 
praktijkgids voor mentoren zijn veel scholen geïnformeerd geraakt over dit project. De praktijkgids wordt 
verspreid over de stagescholen. 

- Er zal opnieuw aan alle actoren gevraagd worden evaluatieformulieren in te vullen. Dit stelt ons in staat 
het project opnieuw te evalueren en aan de hand van de evaluatiegegevens bij te sturen, te verbeteren.  

- Er wordt samen met alle betrokken partijen een evaluatiemoment gehouden (mei 2013). 

- Het opzet voor SOS is ingebouwd in de lerarenopleiding. Wij hopen dat dit een wezenlijk onderdeel blijft 
van de opleiding voor leraren lager onderwijs. Door dit project wordt sterk gewerkt aan de 
basiscompetenties in verband met de interactie met kansarme ouders en met leerlingen die voldoen aan 
de SES-kenmerken. 

 

3.5. Verwachte output 

Wanneer kan (bijkomende) output verwacht worden en welke vorm van output leent zich best ? 

 

Blijvend ondersteuning aanbieden aan kansarme allochtone en autochtone gezinnen. 

 

3.6. Projectafsluiting 

Indien het projecteinde nadert:  op welke wijze zullen de projectresultaten bekend gemaakt worden ? Wanneer wordt het 
afsluitend evenement (studiedag, ….) gehouden ?   

 

Het project wordt blijvend georganiseerd in de opleiding en is ondertussen opgenomen in het curriculum van 2 
BALO. De aangemaakte documenten worden blijvend aangepast en bijgesteld en krijgen hun plaats in de 
opleiding BALO. De samenwerking met het werkveld blijft doorgaan. Ook de stuurgroepvergadering blijft 
ingepland. Gezien al onze uitgebouwde contacten met de welzijssector, integratiesector, CLB‟s en de vele 
betrokken scholen zou dit opzet moeten slagen.  

 

4.Aanvullende commentaar 

Uit de evaluaties door de verschillende betrokkenen blijkt dat de vooropgestelde doelstellingen bereikt zijn.  

De studenten deden ervaringen op als begeleider van leer –en ontwikkelingsprocessen, als organisator, als 
partner van ouders en school. Zij groeiden sterk in deze competenties. 

De tutees ontwikkelden doorheen de studieondersteuning betere plan –en studievaardigheden. Ze voelden 
zich gesteund waardoor hun zelfbeeld positief evolueerde.  

De scholen reageerden positief en dit blijkt uit de vele inschrijvingen om volgend academiejaar opnieuw deel 
te nemen aan dit project.  

We kijken  met een positief gevoel terug op het project studieondersteuning aan huis.  

 

5.Bijlagen 

 Publicatie: Els Jansegers en Ine Callebaut, SOS voor GOK-leerlingen. De kracht van tutoring., LOKO 

Nieuwsbrief,7 juni 2012, kleuter- en lager onderwijs, KAHO-Sint-Lieven. 

 

 Aanvraag van subsidies voor tutoringprojecten schooljaar 2011-2012 

 Goedkeuring van het aanvraagdossier 

 Eindverslag studenttutoring KAHO Sint-Lieven, augustus 2012 

 Tutoring projectoproep KaHo Sint-Lieven, augustus 2012 (niet weerhouden) 
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Andere:  

1. Documenten opstartfase SOS 2011-2012 (brief voor medewerkende scholen + intekenstrook 

directies) – mei 2011/ mei 2012 

2. Evaluatieformulier voor betrokken ouders – mei 2011 

3. Evaluatieformulier voor betrokken leerlingen – mei 2011 

4. Evaluatieformulier voor betrokken directies, ICZ en klasleerkrachten – mei 2011 

5. Evaluatieformulier voor de studenten – mei 2011 

6. Cursus 4 project voor studenten 2LO – september 2012 

7. Cursus 4 HAO project voor studenten 2HAO – september 2012 

8. Brief i.v.m. studieondersteuning aan directies en zorgleerkrachten – oktober 2011 

9. Brief i.v.m. studieondersteuning aan ouders (ook Franstalig) – oktober 2011 

10. Brief i.v.m. studieondersteuning aan klasleerkrachten – oktober 2011 

11. Brief i.v.m. studieondersteuning aan directies en zorgleerkrachten HAO– oktober 2011 

12. Brief i.v.m. studieondersteuning aan ouders (ook Franstalig) HAO– oktober 2011 

13. Brief i.v.m. studieondersteuning aan klasleerkrachten HAO– oktober 2011 

14. Informatieavond studenten HAO: PowerPoint infosessie HAO – 24.09.2011 

15. Informatiemiddag studenten: brief, PowerPoint infosessie + PowerPoint extra informatieronde: 

18/10/11 

16. Programma informatienamiddag SOS met gastsprekers – 15/11/11 

17. SOS Logboek voor studenten  

18. Reflectiedocument SOS aan huis voor studenten – februari 2012 

19. Reflectiedocument SOS aan huis voor studenten –mei 2012 

20. Meewerkende scholen en studenten academiejaar 2011-2012 (toegevoegd) 
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1. Output-indicatoren voor praktijkgebaseerd onderzoek in de 
associatie KULeuven. 

 

In de visietekst “praktijk-gebaseerd onderzoek in het professioneel hoger onderwijs” wordt gewag 
gemaakt van een meetsleutel waarmee instellingen de kwaliteit van de lopende PWO-projecten, en 
bij uitbreiding van andere onderzoeksprojecten die passen onder de noemer “praktijk-gebaseerd 
onderzoek”, kunnen opvolgen. Daarenboven vormt deze output naast een kwalitatieve en 
kwantitatieve omschrijving van het onderzoeksbeleid, personeelsinzet en de integratie van 
onderzoek in onderwijs een belangrijke kwaliteitsindicator voor het onderzoek binnen een instelling. 

We onderscheiden vier algemene output-categorieën: (1) verspreiding naar ruime publiek, 
(2) publicaties, (3) valorisatie, en (4) dienstverlening, telkens op basis van eigen wetenschappelijk 
onderzoek.  

 

Het doel van de output is het communiceren van onderzoeksresultaten naar derden om op die wijze 
een impact te hebben op het werkveld, de maatschappij. De enige uitzondering hierop zijn interne 
eindrapporten van o.m. PWO-projecten (max. 1 per project). Dit wil zeggen dat interne tussentijdse 
verslagen, studiebezoeken, e.d. niet opgenomen worden in deze meetsleutel.  
Eindproeven, stands i.v.m. wetenschapspopularisatie worden enkel opgenomen indien ze 
gerelateerd zijn aan eigen onderzoek en beschouwd kunnen worden als een communicatie naar 
derden. Projecten wetenschapspopularisering worden niet opgenomen als output daar deze reeds 
geïnventariseerd en hierover al gerapporteerd wordt via andere kanalen.  

Afspraak is verder dat enkel gerealiseerde output wordt opgenomen: publicaties in druk of aanvaard 
ter publicatie of geplande lezingen, … worden opgenomen nadat ze verschenen of effectief 
gerealiseerd zijn. 

 

De inhoud van elke categorie wordt hieronder in detail weergegeven. 

 

1. VERSPREIDING NAAR RUIM PUBLIEK: 

Het gaat hierbij om wetenschapsverspreiding of –popularisatie gericht op een breed en divers 
doelpubliek. Voorbeelden hiervan zijn krantenartikels, tijdschriftartikels, radio- en tv –interviews 
of reportages, standen wetenschapspopularisering, etc. 
Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen werken waarbij men zelf de auteur is en werken 
door anderen geschreven over het eigen onderzoek. Belangrijk is dat de output gerelateerd is 
aan het eigen onderzoek. 

 

2. PUBLICATIES: 

We onderscheiden 3 categorieën van publicaties: publicaties in algemene media, nationale 
publicaties en internationale publicaties. Hierbij dient opgemerkt te worden dat publicaties zowel 
op papier als louter in digitale vorm kunnen bestaan. Ter verduidelijking worden eerst enkele 
kernbegrippen omschreven:  

 Publicatie: Een publicatie behelst een schriftelijke neerslag van het onderzoek. Het kan 
hierbij zowel gaan om een weergave op papier als om een louter digitale weergave.  

 Het internationale karakter van een publicatie kan afgeleid worden uit volgende 
elementen: de publicatie is opgesteld in een internationaal toegankelijke taal, is 
expliciet gericht op een internationaal publiek en de editorial-board die de 
publicatie beoordeeld is internationaal samengesteld. 

 Rapport: tekstuele neerslag van een afgewerkt (welomschreven en substantieel 
deel van een) onderzoeksproject (op papier of digitaal). Een intern rapport is 
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bedoeld voor rapportering in de eigen instelling of rechtstreeks naar de opdrachtgever 
(inhoud is niet publiek toegankelijk). Een extern rapport is een publiek toegankelijk 
rapport.  

 Vaktijdschrift: tijdschrift gericht op een specifieke sector of groep van 
(beroeps-)beoefenaars 

 Wetenschappelijk tijdschrift: tijdschrift gericht op een specifiek wetenschappelijk 
domein, waarbij de kwaliteit van de ingezonden manuscripten beoordeeld wordt via peer-
review 

 Het onderscheid tussen een wetenschappelijk congres en dat van een vak- of 
beroepsgericht congres is gelijklopend met het verschil tussen een vaktijdschrift en een 
wetenschappelijk tijdschrift. 

 

Hieronder worden de soorten publicaties beschreven. 

 

a. Nationale publicaties 
i. Interne rapporten (max. 1 per project) 
ii. Externe rapporten (publiek toegankelijk, ruimer dan eigen instelling en 

opdrachtgever) 
iii. Artikels in vaktijdschriften 
iv. Artikels in wetenschappelijke tijdschriften 
v. Boeken 

Editor of auteur 
vi. Delen van boeken 
vii. Volledige weergave van een lezing in de proceedings van een vak- of 

beroepsgericht congres 
viii. Weergave van de abstract van een lezing in de proceedings van een vak- of 

beroepsgericht congres (voor poster-presentaties zie rubriek 4.b) 
ix. Volledige weergave van een lezing in de proceedings van een wetenschappelijk 

congres 
x. Weergave van de abstract van een lezing in de proceedings van een 

wetenschappelijk congres (voor poster-presentaties zie rubriek 4.b) 

 

b. Internationale publicaties 
i. Externe rapporten 
ii. Artikels in vaktijdschriften:  
iii. Artikels in wetenschappelijke tijdschriften 
iv. Boeken 

editor of auteur 

v. Delen van boeken 
vi. Volledige weergave van een lezing in de proceedings van een vak- of 

beroepsgericht congres 
vii. Weergave van de abstract van een lezing in de proceedings van een vak- of 

beroepsgericht congres (voor poster-presentaties zie rubriek 4.b) 
viii. Volledige weergave van een lezing in de proceedings van een wetenschappelijk 

congres 
ix. Weergave van de abstract van een lezing in de proceedings van een 

wetenschappelijk congres (voor poster-presentaties zie rubriek 4.b) 
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3. VALORISATIE 

Omvat allerlei aspecten i.v.m. het beschermen en ten gelde maken van uit onderzoek 
afgeleide kennis en producten. De naam van de auteur, instelling of eenheid dient expliciet 
vermeld te zijn vooraleer de output onder deze rubriek kan opgenomen worden. 

a. Octrooien 
b. Gepubliceerde octrooiaanvragen 
c. Notarieel depot  
d. Oprichting van spin-offs 
e. Toekennen van licenties of ontwerpen van producten die leiden tot commercialisering 

 

4. DIENSTVERLENING OP BASIS VAN ONDERZOEK 
a. Organisatie van een (inter)nationale conferentie, cursus, studiedag, symposium, 

vakbeurs. Dit dient open te staan voor personen van buiten de eigen hogeschool, dus 
interne studiedagen worden niet opgenomen.  

b. Kennisverspreiding: niet gepubliceerde lezing of posterpresentatie op een 
(inter)nationale conferentie, cursus, studiedag, workshop, symposium, vakbeurs 

c. Technologie- en kennistransfer naar bedrijven of naar de maatschappij in het 
algemeen. Dit kan 3 grote vormen aannemen:  

i. Op onderzoek gebaseerde consultancy of adviezen voor individuele 
bedrijven of organisaties in het kader van een samenwerkingsovereenkomst 
of contract waarvan een schriftelijke neerslag is. 

ii. Ontwikkeling en/of onderhoud van software, websites, meetinstrumenten, 
prototypes, apparaten, handleidingen, protocollen, procedures of goede 
praktijken.  

iii. Op eigen onderzoek gebaseerd gestructureerd vormingsaanbod 

 

Voor alle hierboven opgesomde vormen van output (3.c) geldt dat ze enkel kunnen 
doorgaan als vormen van wetenschappelijke output als ze gebaseerd zijn op 
wetenschappelijk onderzoek, met inbegrip van praktijkgebaseerd onderzoek.  
De technologie- en kennistransfer kan tot stand komen op basis van een expliciete 
vraag of opdracht van derden én op eigen initiatief om te voldoen aan een door 
de onderzoeker/instelling/eenheid ervaren nood in het werkveld of de maatschappij. 
Er moet echter wel steeds een communicatie zijn naar derden: Bijvoorbeeld, 
prototypes die niet ontwikkeld zijn in het kader van een onderzoek, of prototypes 
waarover niet gecommuniceerd wordt buiten de hogeschool worden niet als output 
beschouwd. Dit geldt dus ook voor interne projectwebsites, interne vormingen etc. 

Projectwebsites kunnen onder de rubriek 3.c.iii opgenomen worden indien ze 
onderzoeksresultaten beschrijven en gerichte zijn op een extern publiek. Deze 
kunnen enkel vermeld worden voor de periode waarin nieuwe bijdragen aan de 
website worden toegevoegd. Projectwebsites die enkel het project beschrijven en 
contactinfo weergeven worden niet beschouwd als wetenschappelijke output.  

 


