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Aanvraag van subsidies voor 
studenttutoringprojecten 
Schooljaar 2011-2012 

 

 
 

 

 
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming  
Departement Onderwijs en Vorming 
Afdeling Strategische beleidsondersteuning 
Koning Albert II-laan 15, 5C 12 
1210 Brussel 

In te vullen door de  
behandelende afdeling 

Aanvraagnummer: 

 
 

Waarvoor dient dit formulier? 
Met dit formulier kunt u projectsubsidies aanvragen voor studenttutoringprojecten. De Vlaamse 
overheid wenst studenttutoringprojecten door instellingen hoger onderwijs te ondersteunen. Ze 
definieert student tutoring als een methodiek waarbij studenten uit het hoger onderwijs op een 
gestructureerde manier optreden als begeleider en rolmodel, met de bedoeling leerlingen uit de derde 
graad basisonderwijs en/of uit het secundair onderwijs te ondersteunen bij het leer- en keuzeproces 
(zie Besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2011 houdende de subsidiëring van student 
tutoring in het onderwijs in Vlaanderen). 
 
Wat is de uiterste indiendatum van dit formulier? 
De uiterste indiendatum is 20 oktober 2011. De poststempel geldt als bewijs. Mail dit 
aanvraagformulier ook naar nathalie.debleeckere@ond.vlaanderen.be 
 
Hoe wordt er geselecteerd? 
De ingediende voorstellen worden beoordeeld op basis van volgende criteria:  

1. de mate waarin delen 2.2 en 2.3 in de aanvraag worden uitgewerkt; 
2. de verhouding tussen de gevraagde subsidie en de projectinvulling, in het bijzonder de gemiddelde 
gevraagde subsidie per tutee;  
3. de mate waarin de doelstellingen van het project objectief evalueerbaar zijn;  
4. de mate waarin voor de student tutoring wordt samengewerkt met andere instellingen voor hoger 
onderwijs, centra voor volwassenenonderwijs en/of andere partners; 
5. de looptijd van de student tutoring, die bij voorkeur per volledig schooljaar wordt georganiseerd.  

 
Uiterlijk 31 oktober 2011 zal een commissie, bestaande uit ambtenaren en externen, samengesteld door de 
minister, een rangorde van de gunstig beoordeelde aanvraagdossiers voor goedkeuring voorleggen aan de 
minister. De minister legt bij ministerieel besluit vast welke projecten voor welk bedrag worden gesubsidieerd. De 
indieners worden daarvan op de hoogte gesteld. 
 
Meer info?  
Besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2011 houdende de subsidiëring van student tutoring in het 
onderwijs in Vlaanderen  
of nathalie.debleeckere@ond.vlaanderen.be 
 

1 IDENTIFICATIE VAN DE PROJECTINDIENER 

1.1 ORGANISATIE DIE HET PROJECT INDIENT 

Instelling hoger onderwijs Katholieke Hogeschool Sint-Lieven  

  
  
adres van de maatschappelijke zetel  
 

Gebroeders De Smetstraat 1 
9000 Gent 

  
tel. 09 265 86 10 

  
e-mail info@kahosl.be  

mailto:nathalie.debleeckere@ond.vlaanderen.be
mailto:nathalie.debleeckere@ond.vlaanderen.be
mailto:info@kahosl.be
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Website www.kahosl.be  

  
naam van de bank KBC 

 a 
IBAN-code + BIC   BE43440034389101   BIC KREDBEBB 

  

1.2 VERANTWOORDELIJKE (die gemachtigd is verbintenissen aan te 
gaan namens de instelling) 

voornaam + familienaam Frank Baert 

  
Aanspreking De heer 

  
functie binnen de organisatie Algemeen Directeur KaHo Sint-Lieven 

  
tel. 09 265 86 10 

  
Gsm / 

  
e-mail Frank.baert@kahosl.be  

1.3 CONTACTPERSOON (indien een andere persoon dan de persoon die 
de verbintenis aangaat namens de organisatie) 

voornaam + familienaam Gertjan De Smet 

  
Aanspreking De heer 

  
functie binnen de organisatie Studiegebieddirecteur Onderwijs 

  
tel. 03/776 43 48 

  
Gsm / 

  
e-mail Gertjan.desmet@kahosl.be  

1.4 PARTNERS 

Vermeld hier de betrokken 
scholen en eventuele overige 
partners (instelling hoger 
onderwijs, centrum voor 
volwassenenonderwijs, lokale 
vereniging e.a.) in het project.  

 

Basisscholen die tutees selecteren : 
 
Bijlage 14: 
Lijst van scholen: Campus Dirk Martens - Aalst 
 
Bijlage 15: 
Lijst van scholen: Campus Waas – Sint-Niklaas 
 

  
 Vertegenwoordigers in stuurgroep  

 
Campus Dirk Martens - Aalst 
Nele Buyl (Mensen voor Mensen), Marianne De Wael (CLB 
Dender), Ludo De Wilde (LOP Zele), Marjan De Moor (IZC 
Sint-Jozefscollege), Valerie Eemans (IZC De duizendpootjes 
en De Notelaar), Marijke Bauwens (taalcoach stad Aalst), Evi 
Janssens (VCLB Dendermonde), Johan Van Acker (VCLB 
Dendermonde), Evelien Swenne (VCLB Aalst), Els Jansegers 
(lector KAHO), Ine Callebaut (lector KAHO) 
 
 

http://www.kahosl.be/
mailto:Frank.baert@kahosl.be
mailto:Gertjan.desmet@kahosl.be
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Campus Waas – Sint-Niklaas 
Marleen Baert (codi scholengemeenschap Sint-Nicolaas), Jean-
Paul De Beleyr (deskundige LOP Sint-Niklaas), Nicole 
Formesyn (Samenlevingsopbouw vzw Sint-Niklaas), Ilse De 
Block (vzw Keerkring Sint-Niklaas), Benedicte Vanderhaegen 
(Odice), Guido de Cock (directie gemeentelijke basisschool 
Waasmunster), Katleen Meganck (zorgco vrije basisschool 
Zele Heikant), Katlijne Hanssens (Stad Sint-Niklaas – 
Flankerend onderwijsbeleid), Gert Haentjens (VCLB Waas en 
Dender), Katrijn Vercauteren (vzw Regenboog); Gertjan De 
Smet (studiegebieddirecteur KAHO), Geert Van Buynder 
(opleidingshoofd KAHO),  Lieve Heylen (stagecoördinatie 
KAHO Sint-Lieven), Heidi Huysveld (lector KAHO), Mariska 
Storm (onderzoeksmedewerker KaHo) 
 

  
 
 
 

 Bijlage 1: ondertekening door externe partner 
Elian Baïta / Ann Lievens 
Leerpunt Aalst 
 

Bijlage 2: ondertekening door externe partner 
Evi Janssens / Johan Van Acker 
VCLB Dendermonde 
 

Bijlage 3: ondertekening door externe partner 
Marijke Bauwens 
Taalcoach basisonderwijs - Dienst onderwijs - stad Aalst 
 

Bijlage 4: ondertekening door externe partner 
Mieke Wullaert / Karlien Van Impe 
VTI-1 De Puytenput / OKAN Aalst 
 
Bijlage 5: ondertekening door externe partner 
Valerie Eemans 
Zorgco van stedelijke basisschool De Duizendpootjes en 
stedelijke Freinetschool De Notelaar 
 
Bijlage 6: ondertekening door externe partner 
Ludo De Wilde 
LOP-deskundige regio Hamme-Zele 
 
Bijlage 7: ondertekening door externe partner 
Joke Steenhoudt / Nele Buyl 
Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen Aalst 
 
Bijlage8: ondertekening door externe partner 
Jos Jacobs 
ODiCe vzw (Oost-Vlaams Diversiteitscentrum) 
 
Bijlage 9: ondertekening door externe partner 
Nicole Formesyn 
Medewerker vzw Samenlevingsopbouw Sint-Niklaas 
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Bijlage 10: ondertekening door externe partner 
Ilse De Block 
Vzw Keerkring, Centrum voor Opvoedingsondersteuning  
 
Bijlage 11: ondertekening door externe partner 
Jean-Paul De Beleyr 
LOP-deskundige regio Sint-Niklaas 
 
Bijlage 12: ondertekening door externe partner 
Mevrouw Geerts / Mevrouw Chalmet 
Burgemeester / Stadssecretaris stad Sint-Niklaas 
 
Bijlage 13: ondertekening door externe partner 
Mevrouw Martine Valck 
Directie Basisschool De Watertoren, GO! 
 

 
 
 
 
 

 

 

2 HET PROJECT 

2.1 Korte beschrijving 

titel van het project Studieondersteuning aan huis 
 

  
  
budget van het project 
Het maximumbedrag is € 20.000 

totaal budget: €50760 
 
gevraagde steun: : €19260 

  
duur van het project 
De duur van de begeleiding benadert idealiter één 
schooljaar. 

begindatum: 03/10/2011 
einddatum: 31/5/2012 
frequentie tutoring: 13-15 sessies 

 
 

plaats 
 

Geef aan welk gebied uw project bereikt  

Regio „s: Oost-Vlaanderen + Vlaams- Brabant  
(cfr. lijst partnerscholen – bijlagen 14 en 15) 
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2.2 Doelgroep van het project 

Studenttutoringprojecten zijn prioritair gericht op leerlingen uit kansarme of 
kwetsbare gezinnen, die een verhoogd risico op problematische 
schoolloopbanen hebben en die behoefte hebben aan rolmodellen. 

2.2.1 Welke groep(en) wil u bereiken? 

Beschrijf zo concreet mogelijk (1) kwantitatief: het verwachte aantal leerlingen en 
studenten, en (2) kwalitatief: kenmerken van de beoogde leerlingen en studenten hoger 
onderwijs (herkomst, graad lager/secundair onderwijs, m/v, …) 
 

Het project Studieondersteuning aan huis streeft binnen de Katholieke Hogeschool Sint-
Lieven zowel op Campus Dirk Martens (Aalst) als Campus Waas (Sint-Niklaas) 
gelijklopende doelstellingen na (zie verder). Wat de concrete uitwerking van het project 
betreft zijn er regionale verschillen die te maken hebben met de context, het ontstaan en 
de evolutie van het project en met de inbedding in de opleiding.  
 
Campus Dirk Martens - Aalst:  
Studenten uit het tweede jaar van de lerarenopleiding lager onderwijs bieden individuele 
studieondersteuning aan kansarme autochtone en allochtone leerlingen van de derde 
graad lager onderwijs. Deze studieondersteuning vindt plaats bij de leerlingen thuis.  
Op deze manier komen de studenten ook in contact met de ouders van deze leerlingen 
en trachten zij de ouders bewust te maken van het belang van studiebegeleiding en een 
gerichte studiekeuze. 
In totaal zijn er voor het academiejaar 2011-2012 105 tweedejaarsstudenten bachelor 
lager onderwijs betrokken bij het project studieondersteuning aan huis. Zij begeleiden elk 
één leerling, voornamelijk uit de derde graad van de lagere school. Daarnaast zijn ook 10 
tweedejaarsstudenten uit het afstandonderwijs (HAO) betrokken bij dit project. Wat het 
totaal aantal begeleide leerlingen op 115 brengt. 
De leerlingen worden door de directie en de zorgleerkrachten van de scholen 
geselecteerd op basis van de GOK-criteria. Er wordt geopteerd voor de begeleiding van 
leerlingen van de derde graad omwille van de cruciale rol die studievaardigheden en 
studiekeuze daar spelen. Daarnaast ondervinden ook de studenten soms moeilijkheden 
met het overbrengen van leerinhouden van de derde graad. Wanneer ze een volledig jaar 
een leerling van de derde graad begeleiden, helpt dit hen beter te functioneren als 
leerkracht van de derde graad en krijgen ze een beter zicht op de problemen die zich 
stellen bij het kiezen voor een juiste studie. 
 
Campus Waas – Sint-Niklaas: 
Studenten die de stage van het derde jaar van de opleiding bachelor lager onderwijs 
(semester 6) doorlopen (niet HAO-studenten noch studenten internationalisering), 
voeren studieondersteuning aan huis uit bij kansarme allochtone of autochtone gezinnen, 
de GOK-criteria gelden als leidraad. 
Voor academiejaar 2011-2012 gaat het om 46 studenten: 42 vrouwelijke en 4 mannelijke 
studenten. Negen van de 46 studenten volgen een geïndividualiseerd stagetraject: omdat 
zij normaliter eind januari 2012 afstuderen, starten zij al vanaf begin oktober met 
studieondersteuning aan huis zodat zij eind januari kunnen afronden. 
 
Wat de tutees betreft: de zorg/GOK-leerkracht van de basisschool selecteert een 
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kansarm gezin met nood aan studieondersteuning, bij voorkeur een leerling uit de derde 
graad. Het gaat dus om ten minste 46 tutees uit de derde graad (soms zijn er meerdere 
basisschoolleerlingen in het gezin en dan begeleidt de tutor alle kinderen uit de 
basisschool). Uit evaluaties van vorige academiejaren blijkt dat bij de tutees de verdeling 
jongens/meisjes telkens ongeveer 50% bedraagt (academiejaar 2010-2011 was 
uitzonderlijk 2/3 meisjes); het gaat ook meestal om ongeveer evenveel allochtone als 
autochtone gezinnen. Voor het huidige academiejaar zijn de gegevens van de tutees 
momenteel nog niet gekend door de hogeschool. 

2.2.2 Hoe pakt het project de selectie van bovenstaande groepen 
studenten en leerlingen aan? 

 

□ Selectie tutee 
De partnerscholen (zorg/GOK-leerkracht en directie) selecteren GOK-
doelgroepleerlingen uit de derde graad die volgens hun inschatting behoefte hebben aan 
extra studieondersteuning. Vervolgens wordt het aanbod voorgesteld aan de ouders van 
de leerling. Zij kunnen dit aanbod al dan niet aannemen. 
 

□ Wordt een samenwerkingsovereenkomst tussen hogeronderwijsinstelling en school 

opgemaakt? JA/NEE 
 

Zo JA: graag voorbeeld als bijlage bij de aanvraag  
Zie bijlage 16 (Aalst) +17 + 18 (Sint-Niklaas) 
 

□ Hoe bouwt het project overleg in tussen de (klas)leerkracht van de tutee en de tutor? 

 
Campus Dirk Martens - Aalst: 
De zorg/GOK-leerkracht heeft een belangrijke rol bij dit project: hij selecteert in 
samenspraak met de directie het gezin, informeert het gezin, vraagt naar de motivatie van 
de leerling, informeert dan de klasleerkracht van de tutee vooraleer de 
studieondersteuning van start gaat. 
Bij de start van de studieondersteuning is er een kennismakingsmoment met tutor, tutee, 
klasleerkracht, zorg-/GOK-leerkracht, ouders en directie op de school van de leerling.  
Daarna volgt een observatiemoment in de klas van de leerling, waar de tutor de 
mogelijkheid heeft om te overleggen met de klasleerkracht. 
Voor én na elke begeleidingssessie overlegt de tutor met de klasleerkracht (via mail) over 
de inhoud van de sessie (vragen en aandachtspunten vanuit de leerkracht, verslag en 
vorderingen van de tutee, …). Ook de zorg- en/of GOK-leerkracht volgt deze 
correspondentie op. Wanneer de studenten ook stage lopen op de school van hun tutee 
voeren zij ook informele gesprekken met de klasleerkracht en de zorg-/GOK-leerkracht 
over het verloop van de sessies. Zij zijn daarbij discreet. 
Afsluitend heeft een evaluatiegesprek plaats met tutor, GOK- en klasleerkracht, directie 
en ouders. 
 
Campus Waas – Sint-N iklaas 
De zorg/GOK-leerkracht heeft een centrale rol bij dit project: hij selecteert het gezin, 
informeert het gezin en de klasleerkracht van de tutee vooraleer de studieondersteuning 
van start gaat. De zorg/GOK-leerkracht gaat bij het eerste huisbezoek mee met de tutor 



| 7/17 
| 

en gaat na de 15 sessies van de tutor een afrondend gesprek aan met de ouder(s) van de 
tutee om de feedback te inventariseren en het project te evalueren. De zorg/GOK-
leerkracht fungeert ook als vertrouwenspersoon voor de tutor; we vragen dat tutors 
minstens een drietal keer met de zorg/GOK-leerkracht contact opnemen in de loop van 
het project. 
Op het einde van elke sessie studieondersteuning vult de tutor samen met de ouder(s) 
van de tutee het heen-en-weerschrift in. Dit schrift gaat in de boekentas van de tutee 
opdat de klasleerkracht zicht zou hebben hoe de studieondersteuning verloopt. We 
vragen dat de klasleerkracht het heen-en-weerschrift ook telkens ondertekent en mogelijk 
ook feedback noteert naar tutor en ouders van de tutee. 
Aangezien de meeste tutoren een tutee begeleiden van de basisschool waar ze zelf stage 
lopen, merken we vaak dat er ook eerder informele contacten zijn tussen tutor en 
klasleerkracht (op school of via mail). Ook hieruit putten tutoren veel energie, toch 
wijzen we erop dat tutors discreet moeten omgaan met info aangaande de thuissituatie en 
vragen we hen enkel inhoudelijke info m.b.t. de studieondersteuning te bespreken met de 
klasleerkracht. 
 

□ Hoe beloont het project zijn tutors? (studiepunten…?) 

 
Campus Dirk Martens – Aalst: 
De studieondersteuning kadert binnen het opleidingsonderdeel „Project‟ binnen het 
curriculum van het tweede jaar bachelor lager onderwijs. Dit opleidingsonderdeel heeft 
de waarde van 3 studiepunten. 
 
Campus Waas – Sint-Niklaas: 
De studieondersteuning kadert binnen het opleidingsonderdeel  „stage 6‟ binnen het 
curriculum van het derde jaar bachelor.  Dit opleidingsonderdeel heeft de waarde van 18 
studiepunten en omvat naast studieondersteuning aan huis ook didactische stage, 
begeleiden van openluchtklassen, zelfstandige stage, … Het gaat binnen „stage 6‟ niet om 
afzonderlijke opleidingsactiviteiten maar in de weging tussen de verschillende 
onderdelen, telt SAH voor 3 studiepunten mee. 
 

 

2.3 Doelstellingen van het project 

Welke doelstellingen zijn van toepassing? Concretiseer telkens hoe het project eraan werkt, 
met welke vooropgestelde resultaten en timing. 

 

Waarom we als campus Waas en campus Dirk Martens-Aalst samen deze 
projectaanvraag doen: 
 
Regionaal (Aalst en Waas) is de studieondersteuning vanuit een andere context ontstaan en 
gegroeid. De studieondersteuning kent op beide campussen een andere inbedding in het 
programma bachelor leraar lager onderwijs. Ondanks de opleidingsspecifieke uitwerking streven 
we beiden gelijklopende doelstellingen na. 
 
Het project biedt de mogelijkheid en ruimte om nog meer expertise uit te wisselen tussen beide 
campussen en elkaar te ondersteunen bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van deze 
studieondersteuning. 
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Doelstellingen hierbij zijn: 
- gezamenlijk cursusmateriaal ontwikkelen om het studiekeuzeproces van de tutee gerichter te 
doen verlopen 
- de gehanteerde evaluatiematerialen voor de studieondersteuning verder op elkaar af te 
stemmen. 
- een uniforme manier om gegevens te registreren, uit te werken. 
 
We wensen deze doelstellingen binnen de termijn van één academiejaar te verwezenlijken. 
 

Campus Dirk Martens – Aalst  

 
Wat de tutees betreft: 
 
*doelstellingen die te maken hebben met te bereiken competenties: 

□ studievaardigheden, zelfredzaamheid of „leren leren‟: 

- tutors werken tijdens de begeleidingssessie met de tutees rond vakoverschrijdende eindtermen 
„leren leren‟. Er wordt aandacht besteed aan studieplanning, studiemethode, taalstimulering, 
studiekeuze, … Het is de bedoeling om de tutees op dit vlak zelfstandiger te maken en hun 
zelfredzaamheid te verhogen.  
De tutors worden hierop voorbereid o.a. tijdens de lesmomenten „huiswerkbeleid‟, een 
onderdeel van het opleidingsonderdeel „Didactische verdieping in lager onderwijs‟ waar de 
boekentasplanner, huiswerkplanner (www.klassevoorouders.be) worden voorgesteld. Hierbij 
komen ook de beren van Meichenbaum aan bod. 

□ verwerven van kennis, zoals het beter begrijpen en spreken van de instructietaal, de 

schooltaal (Nederlands): 
- Tijdens de begeleidingssessies gaat expliciete aandacht naar de taalondersteuning waar dit nodig 
blijkt. Tutors werken door hun aanpak aan de algemene taalvaardigheid Nederlands en aan de 
schoolse instructietaal. Zij worden hier ook op voorbereid tijdens de lessen Nederlands 
doorheen hun opleiding maar ook tijdens het informatiemoment door de taalcoach van de stad 
Aalst.  
- Wanneer de taken en lessen op een gestructureerde manier afgerond zijn speelt de tutor nog 
een taalspel met de tutee. Soms betrekken ze hier ook de andere gezinsleden bij. Ze gebruiken 
daarvoor zelfgemaakte spelmaterialen (eventueel vanuit de stage) of spelen een taalspel op de 
laptop van de tutor. Er wordt ook vaak samen in een boek gelezen. 

□ verwerven of verhogen van de sociale competenties: 

- De tutees oefenen door hun contacten met de tutor hun sociale vaardigheden. Waar nodig kan 
de tutor ook expliciet aandacht besteden aan deze vaardigheden en er met de tutee rond werken. 
- De tutor kan fungeren als vertrouwenspersoon en/of rolmodel om de tutee te coachen op het 
vlak van sociale vaardigheden 
 
*doelstellingen die te maken hebben met houdingen en attitudes: 

□ verhogen van de studiemotivatie: 

- De studieondersteuning is erop gericht tutees studiesucces te laten ervaren. Deze 
succeservaringen verhogen de studiemotivatie. Ook het werken aan studievaardigheden heeft 
een positieve invloed op de studiemotivatie en beïnvloedt ook de mogelijke studiekeuze van de 
tutees. 
□ verbeteren van het zelfbeeld: 
- De studieondersteuning is erop gericht tutees studiesucces te laten ervaren. Deze 

http://www.klassevoorouders.be/
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succeservaringen verbeteren het zelfbeeld. Ook het werken aan studievaardigheden heeft een 
positieve invloed op het zelfbeeld van de tutee. Dit zal geleidelijk aan gebeuren. 
- De vertrouwensband die opgebouwd wordt tussen tutor en tutee en de modelfunctie van de 
tutor voor de tutee kunnen bijdragen tot een positiever zelfbeeld bij de tutee. 
- De ondersteuning die de tutee zal krijgen bij zijn studiekeuze zal ook een invloed hebben op 
het vormen van een realistisch zelfbeeld. 

□ geven van een toekomstperspectief: 

- Een verhoogde studiemotivatie, verbeterde studievaardigheden, een positiever zelfbeeld dragen 
bij tot meer toekomstperspectief bij de tutee. 
- De tutor kan als rolmodel fungeren en zo het toekomstperspectief van de tutee positief 
beïnvloeden. 
- In een afrondend gesprek van de tutor met de ouders, de klasleerkracht en de school wordt de 
verdere opvolging van de tutee besproken. Deze zal in de eerste plaats door de ouders moeten 
gebeuren. 
 

Wat de tutoren betreft: 
 
*doelstellingen die te maken hebben met te bereiken competenties: 

□ pedagogisch-didactische vaardigheden: inzicht in leerproces (en mogelijke bedreigingen), 

bijbrengen van studievaardigheden: 
- Vanuit de lerarenopleiding krijgen de tutoren een theoretisch en praktische basis wat betreft 
inzicht in leerprocessen en het bijbrengen van studievaardigheden. In het project hebben zij de 
kans deze vaardigheden om te zetten in de praktijk. 
- Doorheen de opleidingsactiviteiten „Didactische Verdieping in lager onderwijs‟ komen de 
thema‟s „gedifferentieerd werken‟, „huiswerkbeleid‟ en „leren leren‟ aan bod. 
- Tijdens reflectiemomenten met tutoren onder begeleiding van lectoren uit de lerarenopleiding, 
worden inzichten en ervaringen hierrond gedeeld. 

□ tutors verwerven inzicht in diversiteit en in de mechanismen van achterstelling en uitsluiting 

en leren daarmee om te gaan: 
- De studenten wonen een theatermonoloog over „armoede‟ bij (cfr. Lieven Depril - 
www.ikbeniemandniemand.be/). Deze heeft plaats op 14 november 2011. 
- Er wordt een studienamiddag georganiseerd waarop vertegenwoordigers van verschillende 
organisaties die werken rond deze problematiek, de studenten informeren. Deze heeft dit 
academiejaar plaats op 15 november 2011. Hier worden de studenten voorbereid over het 
omgaan met kinderen en ouders in een complexe gezinssituatie. 
- Door de contacten met de ouders en de thuissituatie van de tutees maken de tutoren direct 
kennis met diverse sociaal-economische thuismilieus. 
- De tutoren wisselen ervaringen uit tijdens reflectiemomenten onder begeleiding van lectoren 
uit de lerarenopleiding. 

□ ondersteunen van tutees, coaching: 

- Vanuit de lerarenopleiding krijgen de tutoren een theoretische en praktische basis wat betreft 
studiebegeleiding, omgaan met diversiteit, taalvaardigheidsontwikkeling, ... In het project hebben 
zij de kans deze vaardigheden om te zetten in de praktijk 
- Tijdens de voorbereiding op de studieondersteuning (Infonamiddag 18/10/11, 
Theatermonoloog 14/11/11 & Studienamiddag 15/11/11) en tijdens de reflectiemomenten met 
tutoren onder begeleiding van lectoren uit de lerarenopleiding (14/02/12 (na vier sessies 
studieondersteuning) en 29/05/12) worden inzichten en ervaringen gedeeld. Op 22/05/12 heeft 
het reflectiemoment voor de studenten Hoger Afstands Onderwijs plaats. Ook tijdens de eerste 
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stagenawerking op 20/12/11 wordt er gevraagd naar het verloop van de studieondersteuning 
aan huis. 
- Verschillende CLB‟s bieden ondersteuning aan in verband met het begeleiden van individuele 
studenten die terechtkomen in een complexere gezinssituatie bij het aanbieden van hun sessies 
studieondersteuning. 
- De twee begeleidende lectoren van het opleidingsonderdeel Project zijn steeds bereikbaar voor 
de studenten, voor en na de lesmomenten maar ook via mail. Zo worden de studenten vlug 
opgevolgd wanneer ze nood hebben aan een gesprek of ondersteuning. Bij extra nood kunnen 
zij doorverwezen worden naar de ondersteuners van het CLB. 

□ verhogen van de sociale competenties: 

- Vanuit de opleidingsonderdelen „Agogische vaardigheden‟ en vanuit stage-ervaringen hebben 
de studenten inzichten en ervaringen verworven in het omgaan met verschillende 
onderwijsactoren. In het project hebben zij de kans om deze vaardigheden in te zetten in de 
praktijk. 
- Doorheen het project komen de studenten in contact met verschillende betrokkenen. Hierbij 
moeten zij steeds de nodige sociale competenties aanwenden.  

- contacten met GOK-, klasleerkracht en directie 
- contacten met ouders 
- omgaan met tutee 

- Tijdens de reflectiemomenten onder begeleiding van lectoren uit de lerarenopleiding, wordt 
hier uitgebreid bij stilgestaan. Studenten krijgen de kans ervaringen uit te wisselen en vragen 
voor te leggen aan elkaar.  
 
*doelstellingen die te maken hebben met houdingen en attitudes: 

□ werken vanuit de behoefte van de tutee: 

- Elke begeleidingssessie wordt op maat van de tutee voorbereid. Uit het contact met GOK- of 
klasleerkracht krijgt de student zicht op de behoeften van de tutee en past hij zijn begeleiding 
aan. Ook tijdens de begeleiding vastgestelde behoeften worden opgenomen. 

□ leren luisteren naar de tutee: 

- Voorafgaand aan én afsluitend op elke begeleidingssessie bespreekt de tutor met de tutee en de 
ouders het verloop van de begeleiding.  
- Door de intensieve een-op-een ondersteuning heeft de tutor de mogelijkheid om de tutee 
uitgebreid te bevragen en te beluisteren. De tutee krijgt de tijd en ruimte om zowel studie-
gerelateerde als socio-emotionele dingen te verwoorden.  
 

Wat de tutoren én de tutees betreft: 
 

□ opbouwen van vertrouwensrelatie tussen tutor en tutee: 

- De tutor en tutee gaan gedurende de begeleidingssessies samen intensief aan de slag. 
Voorafgaand aan en aansluitend op elke begeleidingssessie is er ook ruimte voor een meer 
informeel contact met de tutee en de ouders. De vertrouwensrelatie groeit doorheen de sessies. 

□ elkaars denk- en leefwereld leren kennen: 

- De tutor en tutee gaan gedurende de begeleidingssessies samen intensief aan de slag. 
Voorafgaand aan en aansluitend op elke begeleidingssessie is er ook ruimte voor een meer 
informeel contact. Hierdoor leren tutor en tutee elkaar denk- en leefwereld beter kennen. 
- De tutor probeert tijdens de begeleidingssessies actief in te spelen op de denk- en leefwereld 
van de tutee door zijn aanbod hier op af te stemmen. Op deze manier verhoogt de motivatie en 
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de betrokkenheid van de tutee. 
- De tutor bevraagt voor de begeleidingssessie de klas- en Gok-leerkracht op welke manier hij de 
tutee het best kan ondersteunen, om maximaal aan te sluiten bij zijn leef- en denkwereld. 
 

 

Campus Waas – Sint-Niklaas  

 
Via studieondersteuning aan huis proberen we vooral blijvende veranderingen teweeg te brengen 
bij tutee, tutor en ouders. We hechten veel belang aan het “empoweren” van de tutee en zijn 
gezin in relatie tot de school.  
 
Wat de tutees betreft: 
 
*doelstellingen die te maken hebben met te bereiken competenties: 

□ studievaardigheden, zelfredzaamheid of „leren leren‟: 

Tutoren verwierven in het tweede opleidingsjaar competenties op het vlak van “leren leren”. Bij 
de startsessie van SAH (5 oktober 2011 en 16 november 2011) stellen we materialen van de 
website van klasse voor (boekentasplanner, huiswerkplanner,…).  
Tijdens de tweede reflectie (20 januari 2012) vragen we aan de tutor om een doelenplanning 
voor de resterende sessies op te stellen; telkens blijkt dat heel wat tutoren spontaan “leren 
leren/plannen” als hoofddoelstelling voor de tutee kiezen. Tijdens de reflecties (12 december 
2011 / 20 januari 2012 / 23 maart 2012) stellen we vaak de vraag: “wat indien jij na 15 sessies 
geen studieondersteuning meer geeft? Hoe werk je aan de zelfredzaamheid van de tutee? Hoe 
help je de ouder om het vanaf volgende week, als jij geen SAH meer begeleidt zelf te doen”,… 

□ verwerven van kennis, zoals het beter begrijpen en spreken van de instructietaal, de 

schooltaal (Nederlands): 
Bij de startsessie met de tutoren beklemtonen we sterk dat het gaat om studieondersteuning en 
niet zomaar huiswerkbegeleiding of remediëring. Tutoren werken in sessie van 30-60 minuten en 
er wordt vertrokken vanuit de schoolagenda (en het heen- en weerschrift) van de tutee. Indien 
geen huiswerk voorzien is, kan tutee samen met de tutor een educatief (taal)spel spelen (soms op 
laptop van tutor, tutoren ontwikkelen ook zelf spelmateriaal of nemen materiaal mee dat ze 
reeds eerder gebruikten tijdens stages) of een gesprek voeren rond school en huiswerk, of samen 
lezen,… 

□ verwerven of verhogen van de sociale competenties: 

Door de intensieve begeleiding (15 sessies) bij de tutee thuis, ontstaat er vaak al snel een warme 
band tussen tutor en tutee. Heel wat tutoren worden in vertrouwen genomen door tutee en/of 
ouders, tijdens de reflectiemomenten staan we stil bij de vraag hoe hiermee om te gaan. Tutoren 
vormen door hun informeel contact soms een beklijvend rolmodel op sociaal vlak, zowel voor 
tutees als voor ouders. 
 
*doelstellingen die te maken hebben met houdingen en attitudes: 

□ verhogen van de studiemotivatie: 

Door wekelijks, 15 keer op een rij, gestructeerd het “huiswerkmoment” aan te pakken ervaren 
heel wat tutees succeservaringen. Een belangrijke succeservaring is de positieve feedback die ze 
krijgen van hun klasleerkracht, soms ook betere schoolresultaten en uiteraard ook de 
motiverende aanpak van de tutoren. Sommige tutoren kiezen er daarom voor om enkele weken 
na de laatste sessie nogmaals terug op huisbezoek te gaan, meestal op herhaalde vraag van de 
tutee. 
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□ verbeteren van het zelfbeeld: 

Via het opdoen van succeservaringen en de positief, stimulerende aanpak van de tutor kan het 
zelfbeeld van de tutee verbeteren. Dit is een eerder geleidelijk proces. Tutees melden wel vaak 
het een hele eer te vinden dat er een “juf” of “meester” bij hen langs komt om hen te helpen bij 
hun schoolwerk. 

□ geven van een toekomstperspectief: 

De tutor fungeert, eens er een vertrouwensband is, zeker als rolmodel, zowel voor tutees als 
voor ouders. Gezien de jonge leeftijd van de tutees (eind lagere school) en beperkte 
opvolgmogelijkheden vanop de hogeschool, is het momenteel onmogelijk om de effecten op 
lange termijn effectief te meten. 
 

Wat de tutoren betreft: 
 
*doelstellingen die te maken hebben met te bereiken competenties: 

□ pedagogisch-didactische vaardigheden: inzicht in leerproces (en mogelijke bedreigingen), 

bijbrengen van studievaardigheden: 
Studenten verwerven deze vaardigheden doorheen de opleiding, zowel via een aanbod in 
opleidingsonderdelen als Psychologische Inzichten en Didactiek in het basisonderwijs (1ste jaar), 
Psychopedagogische Vraagstukken en Didactische Verdieping (2de jaar), module Zorgzame 
School (3de jaar) als via stage-ervaringen. 

□ tutors verwerven inzicht in diversiteit en in de mechanismen van achterstelling en uitsluiting 

en leren daarmee om te gaan: 
Doorheen de opleiding verwerven studenten hierin inzicht via opleidingsonderdelen als Religie, 
Zingeving en Levensbeschouwing, Godsdienst, Wereldoriëntatie (1ste en 2de jaar). In de module 
Zorgzame school, module Diversiteit en module School en Maatschappij wordt hier expliciet 
aan gewerkt. Tijdens de startsessie van studieondersteuning aan huis wordt dit geconcretiseerd 
naar de situatie “hoe bereid ik me voor op het eerste huisbezoek bij dit kansarm gezin”. 
De twee welzijnsmedewerkers die bij alle reflectiebijeenkomsten aanwezig zijn, focussen in hun 
tussenkomsten specifiek op deze mechanismen van achterstelling en uitsluiting. 

□ ondersteunen van tutees, coaching: 

Twee leergroepbegeleiders zijn steeds via mail bereikbaar voor studenten; we zorgen voor snelle, 
individuele opvolging. Bij extra nood aan coaching, schakelen we de twee welzijnsmedewerkers 
in (die ook bij de reflectiebijeenkomsten aanwezig zijn). 
- startsessie op 3 oktober 2011  of 16 november 2011 (afhankelijk van het stagetraject van tutor) 
- eerste (groeps)reflectie op 12 december 2011 
- tweede (individuele) reflectie op 20 januari 2012 
- derde (groeps)reflectie op 23 maart 2012 

□ verhogen van de sociale competenties: 

Doorheen de opleiding werken studenten expliciet aan hun sociale competenties via de 
opleidingsactiviteit Agogische vaardigheden (1ste en 2de jaar) en via het reflecteren rond stage-
ervaringen. Studenten hebben tijdens reguliere stages op basisscholen vaak niet zo veel kansen 
om competenties te verwerven op het vlak van communicatie met ouders, via 
studieondersteuning aan huis wordt een uitgelezen boeiende leersituatie gecreëerd. De 
reflectiebijeenkomsten verlopen via de methodiek van super- en intervisie, waardoor studenten 
ook aan hun sociale competenties t.a.v. medestudenten/collega‟s kunnen werken. 
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*doelstellingen die te maken hebben met houdingen en attitudes: 

□ werken vanuit de behoefte van de tutee: 

Tutoren en tutees vertrekken bij de studieondersteuning steeds vanuit de schoolagenda en het 
heen-en weerschrift van de tutee en vanuit de verwachtingen van de tutee. De reflectieopdracht 
ter voorbereiding van de tweede reflectie focust hier expliciet op: de tutor moet een 
doelenplanning opstellen zowel voor de tutee als voor zichzelf als tutor als voor het gezin. 

□ leren luisteren naar de tutee: 

Gezien de één-één-relatie tussen tutor en tutee, is het mogelijk de tutee zijn werkwijze hardop te 
laten verwoorden. Op die manier kan de tutor vrij snel remediëren, indien nodig. Ook op 
sociaal-emotioneel vlak nodigt de één-één-relatie informele gesprekken uit tussen tutor en tutee. 

Wat de tutoren én de tutees betreft: 
 

□ opbouwen van vertrouwensrelatie tussen tutor en tutee: 

Tijdens de startsessie van dit project wordt het belang beklemtoond om als tutor voldoende tijd 
vrij te houden voor het kennismaken met de tutee en het gezin, precies om een 
vertrouwensrelatie te kunnen opbouwen. 
De GOK/zorgleekracht (voor de tutee een vertrouwd gezicht) gaat mee tijdens het eerste 
huisbezoek. Tijdens de reflecties wordt vaak expliciet gewezen op het belang om oog te (blijven) 
hebben voor deze vertrouwensrelatie en de kracht die hierin schuilt om lange termijneffecten te 
bekomen. 

□ elkaars denk- en leefwereld leren kennen: 

Tijdens de startsessie beklemtonen we dat het gaat om studieondersteuning aan huis, niet louter 
huiswerkbegeleiding of inhoudelijke remediëring. Indien er geen huiswerk is bijvoorbeeld, kan 
de tutor zelf een activiteit voorstellen (vaak een educatief spel) of een gesprek met de tutee 
aangaan rond school, welbevinden op school,… 
 

 
 

3 HOEVEEL KOST DE UITVOERING VAN HET PROJECT? 

Preciseer de personeels-, werkings- en uitrustingskosten. 
 
Op campus Waas is sinds academiejaar 2007-2008 externe subsidiëring aangewend om het 
project studieondersteuning aan huis tot stand te brengen en permanent bij te sturen 
(aanvankelijk via een Proeftuinproject Brede School en vervolgens via het Studenttutoringproject 
van de Koning Boudewijnstichting).  
 
Voor academiejaar 2011-2012 ramen we volgende kosten (zie volgende pagina): 
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voorziene uitgaven € voorziene inkomsten € 

coördinatie (tussen 
betrokken instellingen, 
tussen tutee en tutor…) 

€17000 
personeelsk
ost via 
aanvraag 
subsidies 
 + €30000 
personeelsk
ost middelen 
KAHO 
(10%VTE 
CDM en 
10%VTE 
CW) 

persoonlijke bijdrage van de 
instellingen 

CDM: 20% 
personeelskost 
(Ine Callebaut 
+ Els 
Jansegers) = 
€15000 
CW: 20% 
personeelskost 
(Mariska Storm 
+ Heidi 
Huysveld) = 
€15000  

Werkingskosten: 

 Vervoer 

 Telefoon 

 Copieerwerk 

 Studiedagen en 
literatuur 

 Vergaderkosten 

€800  gevraagde subsidie van het 
Departement O&V van de 
Vlaamse overheid 

€19260, 
waarvan €17000 
voor 
personeelskost 
en €2260 
werkingskosten 
- evenredig in 
te zetten over 
beide 
campussen 

Externe sprekers in het 
kader van informeren van 
tutors (campus Dirk 
Martens) 
Mensen voor Mensen 
Odicé 
Leerpunt 
Okan 

 
 
 
 
€500 
€700 
€100 
€100 

andere middelen (te 
preciseren) : overeenkomst 
met stad Sint-Niklaas voor 
de rol van KAHO als 
voorzitter van het platform 
van studiebegeleidings-
initiatieven in de stad  

€1500 stad Sint-
Niklaas  

Externe sprekers in het 
kader van informeren van 
tutors (campus Waas) 
Odicé 
 

 
 
 
€160 

  

Externe deskundigen uit de 
welzijnssector die 
betrokken zijn bij de 
coaching van studenten 
(aanwezig op startsessie en 
drie reflectiemomenten) : 
(campus Waas) 
- Ilse De Block (namens 
vzw Keerkring) 
- Nicole Formesyn 
 

 
 
 
 
 
 
 
€800 
 
€600 

  

totaal van de uitgaven : €50760 totaal van de inkomsten : €50760 
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4 HOE ZAL U DE KWALITEIT VAN HET PROJECT OPVOLGEN EN 
EVALUEREN? 

 
Welke evaluatiecriteria en -methodes? 
 

Campus Dirk Martens – Aalst: 
- permanente evaluatie van de contacten tussen tutor en school van de tutee 
- tussentijdse evaluatie tijdens reflectiegesprekken met tutors onder begeleiding van 
lectoren van de hogeschool 
- eindevaluatie door tutee, klasleerkracht, directie en ouders aan de hand van een 
evaluatie-vragenlijst 
- evaluatiegesprek aan het einde van de studieondersteuning met tutor, klas- en 
gokleerkracht, directie en ouders 
- reflectieopdracht door tutor 
- Eén keer per jaar komt een stuurgroep samen die bekijkt of de vooropgestelde doelen 
in verband met de studieondersteuning nagevolgd worden. Hierbij worden de logboeken 
van de studenten doorgenomen. 
- beoordeling van het volledig ondersteuningstraject door de lectoren van de hogeschool  
 
Tijdens een afsluitend en overkoepelend evaluatiemoment wordt het totale proces 
geëvalueerd en wordt er gekeken of er concrete verbeterpunten kunnen worden 
geformuleerd en ook opgevolgd. Dit alles op basis van de hierboven vermelde criteria. 
 
 
Campus Waas -  Sint-Niklaas: 
Wij concentreren ons hierbij vooral op de procesevaluatie: Hoe is het project verlopen 
voor alle betrokkenen? Wat zijn de bevindingen over het project? Welk parcours hebben 
de tutee en tutor afgelegd? Waar kunnen we het project bijschaven? Zijn we goed op 
weg? Waar kan het beter?  
Wij vinden deze evaluatie waardevoller dan ons enkel te concentreren op een bepaald 
„product‟, bijvoorbeeld de studieresultaten van de tutees. Ook al is dit mooi 
meegenomen als we hier een positieve evolutie in zien. Ook omwille van de grote 
aantallen betrokken scholen en de geringe personeelsomkadering is dit momenteel niet 
door de hogeschool opgevolgd. 
Om deze evaluatie uit te voeren hebben we een aantal vragenlijsten en een evaluatiefiche 
ontwikkeld. Via vragenlijsten kunnen alle betrokkenen (tutees, ouders, directie en 
GOK/zorg-leerkrachten en tutoren) hun mening kwijt over het project. Ze werden de 
vier voorbije academiejaren afgenomen en verwerkt. Op deze manier krijgen we 
waardevolle feedback en kunnen we het project telkens bijsturen. 
Ook de reflectiemomenten waarbij de tutoren hun ervaringen met elkaar en met ons 
delen, zijn een waardevolle bron van informatie over hoe het project verloopt.  
 
Concreet gaat het om : 
- permanente evaluatie van de contacten tussen tutor en school van de tutee : we spelen 

hier kort op de bal en houden de communicatielijnen met de tutee en met de school 
open (telefoon, e-mail). Moeilijkheden die betrekking hebben op de gang van zaken 
binnen het gezin, worden besproken met de twee welzijnsmedewerkers. 

- Tussentijdse evaluatie van de gang van zaken : twee groepsreflecties (ongeveer 10 
studenten per groep) en één individuele reflectie met de student. Ter voorbereiding van 
elke reflectie maakt de student een opdracht.  
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- Het project wordt geëvalueerd aan de hand van vragenlijsten voor tutee, GOK-
leerkracht/school, tutor. 

- In een afrondend gesprek tussen GOK/zorgleerkracht en ouder wordt naar de 
ervaringen van ouders geïnformeerd. Tevens wordt er in dit gesprek gevraagd in welke 
mate de ouder tevreden was met de begeleiding van de student. 

- Na afronding van het project vindt er een evaluatievergadering plaats met de twee 
betrokken medewerkers van KAHO en de twee welzijnsmedewerkers die hebben 
meegewerkt aan de reflectiebijeenkomsten. Bevindingen van het project worden 
doorgenomen: succeservaringen worden toegelicht, ervaren moeilijkheden worden 
besproken, waar nodig wordt het verloop van het project aangepast. 

- Jaarlijks vindt er een stuurgroep plaats. Hierbij wordt nagegaan of de behaalde 
doelstellingen bereikt zijn : succesfactoren worden aangehaald,  knelpunten worden 
besproken. Eventuele koerswijzigingen worden aan de stuurgroep voorgelegd ter 
goedkeuring. 
 

Indien er belangstelling is voor bovengenoemde evaluatievragenlijsten en 
reflectieopdrachten, kunnen we u dit materiaal toesturen. 
 
Evaluatie van de nagestreefde samenwerking tussen beide campussen : 
- Kennis -en ervaringsuitwisseling tijdens verschillende bijeenkomsten 
- Gezamenlijk uitgewerkt cursusmateriaal aanbieden aan de tutoren op de beide 

campussen, vanaf academiejaar 2012-2013 
- Bijsturen en op elkaar afstemmen van de gehanteerde evaluatiematerialen 
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