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In te vullen door de 
behandelende afdeling 
aanvraagnummer 

Aanvraag van een subsidie voor 
studenttutoringprojecten 
Schooljaar 2012-2013 

Departement Onderwijs en Vorming 
Afdeling Horizontaal beleid 
Koning Albert II-laan 15,1210 BRUSSEL 
Tel. 02 553 95 99 - Fax 02 553 95 65 
E-mail: nathalie.debleeckere@ ond.vlaanderen.be 
Website: www.ond.vlaanderen.be 

Waarvoor dient dit formulier? 
Met dit formulier kan een hogeronderwijsinstelling een subsidie aanvragen voor een studenttutoringproject. 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. Daarmee heeft de overheid geenszins pure huiswerkbegeleiding voor ogen. 
Het kader voor de projecten mag blijken uit de bepalingen in het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 September 
2011 houdende de subsidising van student tutoring in het onderwijs in Vlaanderen, waarop dit aanvraagformulier stoelt. 

Aan wie en wanneer bezorgt u dit formulier? 
Stuur dit formulier naar de afdeling Horizontaal Beleid, waarvan het adres vermeld staat in het formulierhoofd. De datum 
van zending geldt als aanvraagdatum. De uiterste indiendatum is 1 mei 2012. Mail dit formulier ook naar 
nathalie.debleeckere@ond.vlaanderen.be. 

1 Vul de basisgegevens in van het studenttutoringproject dat u voorstelt 

titel Studieondersteuning 

gevraagde steun (max. € 19.260/€ 50.760 
€20.000)/totaalbudget 

2 Geef een samenvatting van het project 
Gebruik maximaal 600 karakters. 
In het project studieondersteuning worden studenten uit de lerarenopleiding als tutor ingeschakeld. Voor studenten uit de 
bacheloropleiding lager onderwijs gebeurt deze studieondersteuning aan huis en voor studenten uit de bacheloropleiding 
secundair aan huis of op school. In beide projecten zijn de tutees kansarme en/of allochtone leerlingen. Tijdens de 
begeleidingssessie wordt de schoolagenda van de tutee als vertrekpunt genomen: de te maken huistaken en studietijd ter 
voorbereiding van toetsen worden ingepland en afhankelijk van de vragen van de tutee zal de tutor inhoudelijk en 
organisatorisch ondersteunen. 

Gegevens van de organisatie die het project indient 

3 Vul de gegevens in van de installing hoger onderwijs. 

naam KaHo Sint-Lieven 

faculteit/departement Studiegebied Onderwijs 

straat en nummer Gebroeders De Smetstraat 1 

postnummer en gemeente 9000 GENT 

telefoonnummer 09 265 86 10 

e-mailadres info(a>kahosi.be 

website www.kahosl.be 

4 Vul de gegevens in van de projectverantwoordelijke (die gemachtigd is verbintenissen aan te gaan 
namens de instelling). 
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voor- en familienaam Frank Baert 

functie Algemeen Directeur KaHo Sint-Lieven 

telefoonnummer 09 265 86 10 

e-mailadres Frank.baert@kahosl.be 

Gegevens van de contactpersoon 

5 Vul de gegevens in van de contactpersoon. 

Als deze dezelfde is als de persoon die de verbintenis aangaat namens de organisatie, hoeft u vraag 5 nlet te vullen. 

voor- en familienaam Gertjan De Smet 

faculteit/ departement Onderwijs 

functie Studiegebieddirecteur Onderwijs 

straat en nurnmer Gebroeders Desmetstraat 1 

postnummer en gemeente 9000 GENT 

telefoonnummer 03/776 43 48 

e-mailadres Gertjan.desmet@kahosl.be 

Gegevens van meewerkende partners 

6 Vul de gegevens in van de betrokken scholen en overige partners (hogeronderwijsinstellingen, CVO, 
lokale verenigihg...). Het overzicht mag ook in een bijlage worden bezorgd. Licht voor elke (soort) 
partner kort zijn rol toe. 

Zie bijlage 1 

Bankrekening van de aanvragende instelling 

7 Vul de bankgegevens in van de hogeronderwijsinstelling. 

IBAN B E 2 1 4 4 0 0 3 4 3 8 9 3 0 3 

BIC K R E D B E B B 

bankfiliaal KBC kantoor DE STERRE 

straat en nurnmer Kortrijksesteenweg 848 

postnummer en gemeente 9000 Gent 

8 Beschrijf de doelgroep wat tutees en tutoren betreft Studenttutoringprojecten zijn prioritair gericht op 
leerlingen uit kansarme of kwetsbare gezinnen die een verhoogd risico op problematische 
schoolloopbanen en nood aan rolmodellen hebben. 
a) Kwalitatieve en cijfermatige informatie over de betrokken TUTEES: 

Bachelor laaer onderwijs Aalst (BALO Aalst): 
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 toegekend aan de scholen. 
De scholen selecteren voor de studieondersteuning een leerling uit de derde graad. De GOK-criteria 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. 
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Graad lager onderwijs 

1 

2 

3 

Jongen 

3 

5 + 1 HAO 
35 + 4 HAO 

meisje 

6 
11 

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. > 

Bachelor lager onderwijs Sint-Niklaas (BALO Waas): 
De zorg/GOK-leerkracht van de basisschool selecteert een kansarm gezin met nood aan studieondersteuning, bij 
voorkeur een leerling uit de derde graad. De GOK-criteria gelden als leidraad bij de selectie. Voor academiejaar 2011-
2012 konden we pas in oktober aan de basisscholen communiceren dat we bij voorkeur met tutees uit de derde graad 
werkten, waardoor vele scholen ook reeds andere tutees geselecteerd hadden. Vanaf volgend academiejaar willen we de 
focus leggen op gezinnen waarvan ten minste 1 kind in de derde graad zit (dat was dit academiejaar niet altijd het geval). 
Aangezien de tutoren aan huis gaan, begeleiden ze vaak meerdere kinderen van verschillende leeflijden tegelijkertijd. 

Graad lager onderwijs 

1 

2 

3 

Jongen 

10 
12 

15 

meisje 

16 
4 

11 
Tabel 2: Tutees 2011-2012 per graad in het lager onderwijs betrokken bij SOS BALO Waas (gegevens over kleuters en leerlingen 
secundair onderwijs die ook deel uitmaken van het gezin zijn hier niet opgenomen aangezien de tutoring zich niet op hen richt). 

Uit evaluates van vorige academiejaren blijkt dat bij de tutees de verdeling jongens/meisjes telkens ongeveer 50% 
bedraagt (academiejaar 2011-2012: 37 jongens / 31 meisjes); het gaat ook meestal om ongeveer evenveel allochtone als 
autochtone gezinnen (academiejaar 2011-2012: 27 autochtone gezinnen / 21 allochtone gezinnen). 

Bachelor secundair onderwijs Sint-Niklaas (B ASO Waas) 

De tutees zijn steeds leerlingen die nood hebben aan een zekere vorm van tutoring. Tevens bezitten deze leerlingen 
veelal meerdere GOK-indicatoren. 

Tutoring t.a.v. leerlingen (1e t.e.m. 6e leerjaar) binnen het kader van het schoolopbouwwerk: leerlingen uit 
maatschappelijk kwetsbare gezinnen die zelf niet het kapitaal bezitten om ondersteuning te bieden aan hun 
kinderen. 

Begeleiding van ex-OKAN leerlingen 
De begeleiding richt zich op de leerling die kort geleden de OKAN-klas hebben verlaten en nu in het 
reguliere onderwijs een studierichting volgen in een van de bestaande onderwijsvormen. 
Deze begeleiding heeft tot doel hen te ondersteunen bij het plannen van hun taken, het verwerken van 
bepaalde inhouden, maar in het bijzonder het verhelderen van de onderwijstaal die voor alle leerlingen het 
moeilijkste blijft. 

Begeleiding/remediering voor bepaalde onderwijsvakken voor individuele leerlingen. Het gaat hierbij vooral 
om het inspelen op begrljpbaar maken van de inhouden; het opstellen van planningen; ... aspecten die 
verbonden zijn met leren leren en waarmee deze leerlingen het moeilijk hebben. Deze begeleiding wordt 
ge'i'ntroduceerd door verschillende actoren , inz. het VCLB Waas en Dender (Afdeling Sint-Niklaas), 
scholen binnen de scholengemeenschap Sint-Nicolas, en in sommige gevallen ouders die rechtstreeks 
contact opnemen. Kenmerkend voor deze groep is dat de ouders niet de mogelijkheden hebben om zelf 
deze ondersteuning te bieden en op deze manier bij een school of organisatie aankloppen. 

Project 

Schoolopbouwwerk 

OKAN 

Individuele leerlingen via secundaire scholen 

Individuele leerlingen via CLB 

Tutees (cijfers bij benadering) 

40 

40 

20 

10 

Tabel 3: Tutees 2011-2012 per project betrokken bij SOS BASO Waas (cijfers bij benadering). 

b) Kwalitatieve en cijfermatige informatie over de betrokken TUTOREN: 

BALO Aalst: 
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. 
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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. 

BALO Waas 
De studieondersteuning kadert binnen het verplicht opleidingsonderdeel 'stage 6' binnen het curriculum van het derde 
jaar professionele bachelor lager onderwijs (niet HAO-studenten noch studenten internationalisering). 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. 
Voor academiejaar 2011 -2012 ging het om 48 studenten: 42 vrouwelijke en 6 mannelijke studenten. Negen van de 48 
studenten volgden een gei'ndividualiseerd stagetraject: omdatzij eind januari 2012 afstudeerden, startten zij al vanaf 
begin oktober met studieondersteuning aan huis zodat zij eind januari konden afronden. 

BASOWaas 

De studieondersteuning -en begeleiding die de studenten leveren kadert binnen het verplicht opleidingsonderdeel 
'Alternatieve Stageactiviteiten' (afgekort: ASA) binnen het curriculum van het tweede/derde bachelorjaar secundair 
onderwijs (ook HAO-studenten vervullen deze begeleidingsactiviteiten). 
Dit opleidingsonderdeel omvat 3 studiepunten. Dit betekent dat studenten 18 halve dagen (1 studiepunt = 6 halve dagen) 
activiteiten opnemen. Een halve dag staat hierbij gelijk aan 4 uur. Dit resulteert in 72 uur activiteiten. 
Studenten kunnen maximaal 6 halve dagen zelf vrij invullen. Zij kiezen hierbij zelf activiteiten die ze binnen dit kader van 
het opleidingsonderdeel willen opnemen. Het begeleidingsaspect staat hierbij steeds centraal. 
De 12 resterende halve dagen moeten gekozen worden uit het aanbod dat de hogeschool hen via de elektronische 
leeromgeving aanbiedt. Het is binnen dit aanbod van activiteiten dat de hierboven beschreven initiatieven worden 
opgenomen. 
Door gebruik te maken van dit bijzonder stageconcept en bijhorende activiteiten levert de hogeschool een extra 
ondersteuning aan verschillende scholen/organisaties. 

De algemene doelstelling van dit opleidingsonderdeel is dat de studenten tijdens deze activiteiten kinderen/jongeren 
begeleiden in een leersituatie die verschillend is van een klassituatie, zoals men deze ervaart tijdens de 'gewone' 
didactische stages. 

Binnen BASO nemen studenten vanaf het tweede bachelorjaar deze activiteiten op. Een voorwaarde is dat studenten 
stage 4 (opmerking: de opleiding telt 6 stages) volgen in de desbetreffende semester. Tijdens dit tweede bachelorjaar 
nemen ze maximaal 6 halve dagen of 1 studiepunt op. De overige twee studiepunten worden in het laatste bachelorjaar 
uitgevoerd. 

In het project met schoolopbouwwerk zijn jaarlijks een 25-tal tutoren betrokken en in het project met OKAN een 60-tal 
tutoren. De individuele leerlingen worden begeleid door een 30-tal tutoren. 

9 Beschrijf de doelstellingen van het project wat de TUTEES betreft 

BALO Aalst: 

*doelstellinaen die te maken hebben met te bereiken competenties: 

» studievaardigheden, zelfredzaamheid en 'leren leren': 
Tutoren 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 tutoren worden hierop voorbereid o.a. tijdens de lesmomenten 'huiswerkbeleid', een onderdeel van het 
opleidingsonderdeel 'Didactische verdieping in lager onderwijs' waar de boekentasplanner en huiswerkplanner 
(www.klassevoorouders.be) worden voorgesteld. Hierbij komen ook de beerjes van Meichenbaum aan bod. Voor de 
derde graad wordt er gekozen voor Petra Precies en Piet Precies. 
In het projectjaar 2012-2013 willen we de tutees (en hun ouders) ook ondersteunen bij het studiekeuzeproces dat 
leerlingen in het zesde leerjaar doormaken. De tutoren kunnen een belangrijke rol spelen in het begeleiden van dit 
proces zowel naar bewustwording als naar informatiedoorstroming. Het is echter geenszins de bedoeling om dit 
keuzeproces te beTnvloeden. Wij wensen hen samen met het CLB voor te berelden op deze ondersteuning. 

• vaardigheden in de instructietaal: 
Tijdens de begeleidingssessies gaat expliciete aandacht naar taalondersteuning waar dit nodig blijkt. Tutoren 
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 en hoekenwerk) of spelen een digitaal taalspel. Er wordt ook vaak samen in een boek 
gelezen. We vragen de tutoren ook om een actuele krant mee te nemen, samen te bekijken en zo de actualiteit te 
bespreken. 

• versterken van de sociale competenties: 
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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. 

*doelstellinaen die te maken hebben met houdinaen 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 
bei'nvloedt ook de mogelijke studiekeuze van de tutees. 

verbeteren van het zelfbeeld: 
De studieondersteuning is erop gericht tutees studiesucces te laten ervaren. Deze succeservaringen verbeteren het 
zelfbeeld. Ook het werken aan studievaardigheden heeft een positieve invloed op het zelfbeeld en het 
zelfvertrouwen 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. Dit leren in een een-een-relatie biedt veiligheid bij de tutee 
en deze kan voldoende hulp vragen en durft ook fouten te maken. Onzekere leerlingen ervaren zo beetje bij beetje 
dat zij iets kunnen en dat stimuleert hen. 
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 zal als rolmodel fungeren en zo het toekomstperspectief van de tutee positief bemvloeden. 
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. 

BALO Waas: 

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. 

*doelstellinaen die te maken hebben met te bereiken competenties: 

studievaardigheden, zelfredzaamheid en '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",... 

• vaardigheden in de instructietaal: 
Bij de startsessie met de tutoren beklemtonen we sterk dat het gaat om studieondersteuning en niet zomaar tutoring 
of remediering. 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,... 

• versterken 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. 

• 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 
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"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 vanuit de hogeschool, is het 
momenteel onmogelijk om de effecten op lange termijn effectief te meten. 

BASOWaas 

Via de ondersteuning (aan huis, op de school, binnen de organisatie) proberen we vooral blijvende veranderingen teweeg 
te brengen bij tutee, tutor en ander betrokken actoren (ouders, begeleiders binnen de school/organisatie). 

• doelstellinaen die te maken hebben met te bereiken competenties: 

• studievaardigheden, zelfredzaamheid en 'leren leren' 
Tutoren verwierven in het tweede opleidingsjaar (binnen het opleidingsonderdeel Didactiek 2) competenties op het 
vlak van "leren leren". Er wordt hierbij vooral gefocust op de verschillende leerstijlen (Kolb) en complementaire 
onderwijsstijIen.Men verwerft hierbij de competenties om de leerstijlen van leerlingen te ontdekken, bij te sturen, 
nieuwe stijlen te verwerven, 

vaardigheden in de instructietaal 
Tijdens de leerkrachtgebonden opleidingsonderdelen (zoals agogische vaardigheden, didactiek, ...) wordt aan het 
belang van instructietaal bijzondere aandacht gegeven. 
Studenten krijgen inzicht in het belang van een gebalanceerd gebruik van een concrete taal en de schooltaal. Het is 
deze schooltaal waarmee de leerlingen - die ondersteuning krijgen - het veelal moeilijk hebben. 
Tijdens de algemene uitleg omtrent de Alternatieve Stageactiviteiten - het opleidingsonderdeel waarbinnen deze 
ondersteuningsactiviteiten kaderen - wordt de instructietaal sterk beklemtoond. 
De tutoren spelen in alle ondersteuningsactiviteiten in op de vraag die de organisatie/school/ouder stelt. Het is dan 
ook de verantwoordelijke leerkracht, betrokkene, ouder, leerling die aangeeft waar de hiaten worden ervaren. 

• versterken van de sociale competenties 
De begeleidingsactiviteiten verschillen in intensiviteit. 
Bij de individuele ondersteuning van een leerling op vraag van een leerkracht, ouder, CLB bestaat de begeleiding uit 
een 12-tal uren. Een dergelijke intensieve begeleiding creeert een sterke band tussen tutor en tutee. 
Deze manier van werken leidt tot een zekere vertrouwensrelatie tussen de tutor en de verschillende betrokken 
actoren, in het bijzonder de leerling of tutee. De tutor neemt hierbij een bijzondere rol op : hij/zij vormt geen 
onderdeel uit van het bestaande schoolse netwerk waarmee de tutee, ouders, ...contact hebben. Doordat de tutor 
nieuw is; hij/zij ingeschakeld wordt voor ondersteuning; ...ontstaat heel vaak een goede verstandshouding tussen de 
verschillende betrokkenen. De tutor vormt binnen dit kader bovendien een ideaal rolmodel. 
Bij de tutoring binnen de (ex)-OKAN klas en het schoolopbouwwerk is het aantal opgenomen uren minder 
uitgebreid. Een student neemt hierbij minimaal 4 uur begeleiding op. Vele nemen er meer op, maar sommige 
beperken zich tot die 4 uur. Desondanks deze minder sterke intensiteit biedt de informele omgang tijdens deze 
begeleiding zeker heel wat voordelen t.a.v. de tutees. 

*doelstellinaen die te maken hebben met houdingen en attitudes: 

• verhogen van de studiemotivatie 
De leerlingen die betrokken zijn binnen deze begeleidingsmomenten kenmerken zich door beperkte 
succeservaringen: zij begrijpen de instructietaal niet; ondervinden moeilijkheden met bepaalde vakken; ... . Deze 
negatieve ervaringen leiden bij heel wat van hen tot de nodige problemen op het gebied van studiemotivatie. 
De ondersteuning tijdens de begeleidingsmomenten - opgebouwd uit een stapsgewijze begeleiding - bouwt 
dergelijke succeservaringen in. 

• verbeteren van het zelfbeeld 
Via de succeservaringen en de positief, stimulerende aanpak van de tutor kan het zelfbeeld van de tutee verbeteren. 
Dit is een proces dat zeker nog niet gefinaliseerd is op het einde van de verschillende begeleidingssessies. De 
succeservaringen moeten zich kunnen verder zetten na deze begeleidingsperiode tijdens het gewone klas -en 
schoolfunctioneren. De samenwerking met de desbetreffende leerkrachten en de verantwoordelijken van de 
verschillende begeleidingsinitiatieven doet deze ontwikkelingskansen zeker en vast toenemen. 

geven van een toekomstperspectief: 
De tutoren spelen tijdens deze begeleidingsmomenten in op een doelgroep tussen 12 en 18 jaar (uitzondering: 
tutoring in het kader van schoolopbouwwerk). 
De succeservaringen, de betrokken houding van de tutoren, ... bei'nvloeden het toekomstperspectief van de 
leerlingen zeker op een positieve manier. Een stijgende studiemotivatie, de transfer van hun studiemethodiek naar 
andere onderwijsvakken, ... zijn hiervan zeker concrete vertalingen. 

10 Beschrijf de doelstelling van het project wat de TUTOREN betreft 

BALO Aalst: 
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*doelstellinaen 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 studiebegeleiding. 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' uitgebreid aan bod. 
- Tijdens reflectiemomenten met tutoren onder begeleiding van lectoren uit de lerarenopleiding, worden inzichten en 
ervaringen hierrond gedeeld. 

• tutoren verwerven inzicht in diversiteit en in de mechanismen van achterstelling en uitsluiting en leren daarmee om te 
gaan: 
- In verschillende opleidingsonderdelen komen aspecten van diversiteit, achterstelling en uitsluiting aan bod. 
- De tutoren woonden op 14/11/2011 een theatermonoloog over 'armoede' bij (cfr. Lieven Depril -
www.ikbeniemandniemand.be). 
- Er wordt een studienamiddag georganiseerd waarop vertegenwoordigers van verschillende organisaties die werken 
rond deze problematiek, de studenten informeren. Deze vond in het academiejaar 2011-2012 plaats op 15 november 
2011. De studenten worden er voorbereid op het omgaan met kinderen en ouders in een complexe gezinssituatie. 
- Er wordt begin februari een bijkomende studiedag georganiseerd waarbij de invulling verzorgd wordt door de 
coordinatoren van LEERPUNT en OKAN. Zij belichten hun werking vanuit het perspectief van de 
studieondersteuning. 
- Door de contacten met de ouders en de thuissituatie van de tutees maken de tutoren direct kennis met diverse 
sociaal-economischethuismilieus. 
- Tijdens reflectiemomenten met tutoren onder begeleiding van lectoren uit de lerarenopleiding, worden inzichten en 
ervaringen gedeeld 

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, 
projectnamiddag 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 verschillende momenten (stagenawerking) wordt het verloop van de studieondersteuning kort besproken 
(20/12/11, 20/03/12 en 29/05/12) Op 22/05/12 gaat het reflectiemoment voor de studenten HAO door. Volgend 
academiejaar worden dezelfde acties gepland. 
- Voor het academiejaar 2012-2013 wensen wij het CLB in te schakelen om de informatie over de studiekeuze van de 
leerlingen door te geven. Dit zal de studenten ook een duidelijkere kijk geven op de mogelijke studierichtingen. 
- 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 4', waarbinnen de studiebegeleiding valt, zijn 
steeds bereikbaar voor de studenten, dit 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 deze vaardigheden in te zetten in de praktijk (gesprekken met de ouders, met de zorg/GOK-leerkracht, de 
klasleerkracht en tijdens het afrondende gesprek gericht op de toekomstige opvolging van de tutee). 
- 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 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. 

*doelstellinaen die te maken hebben met houdinaen en attitudes: 

' werken vanuit de behoefte van de tutee: 
Elke begeleidingssessie wordt op maat van de tutee voorbereid. Uit het (mail)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. De tutor bekijkt altijd samen met de tutee de agenda en werkt van 
hieruit verder. 
leren luisteren naar de tutee: 
Voorafgaand aan en 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 wordt de student een vertrouwenspersoon van de tutee. De tutee krijgt 
de tijd en ruimte om zowel studiegerelateerde noden als socio-emotionele aspecten aan te brengen. 
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*evaluatie van de tutoren: 

- Permanente evaluatie van de contacten tussen tutor en school van de tutee 
- Tussentijdse evaluatie tijdens reflectiegesprekken met tutoren 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 
- Een 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. 
Deze vergadering zal dit jaar op 1 juni 2012 doorgaan. 

- Beoordeling van het volledig ondersteuningstraject door de lectoren van de hogeschool 

Tijdens een afsluitend en overkoepelend evaluatiemoment wordt het totale proces geevalueerd en wordt er gekeken of er 
concrete verbeterpunten kunnen worden geformuleerd en ook opgevolgd. Dit alles op basis van de hierboven vermelde 
criteria. 

BALO Waas: 

*doelstellinaen 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 (1 s e jaar), Psychopedagogische Vraagstukken en 
Didactische Verdieping (2de jaar), module Zorgzame School (3de jaar) als via stage-ervaringen. Via het project SAH 
krijgen ze mogelijkheden om de transfer te leggen. 

• tutoren 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, Wereldorientatie (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 waardoor de tutoren op hun beurt de tutees kunnen ondersteunen. 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 
De jaarkalender voor academiejaar 2012-2013 is momenteel nog niet volledig afgewerkt; normaliter zijn evenveel 
ondersteuningsmomenten voorzien, ongeveer in dezelfde periode. 

' 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 gecreeerd. 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. 

*doelstellinaen die te maken hebben met houdinaen 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 een-een-relatie tussen tutor en tutee, is het mogelijk de tutee zijn werkwijze hardop te laten verwoorden. 
Op die manier kan de tutor vrij snel remedieren, indien nodig. Ook op sociaal-emotioneel vlak nodigt de een-een-
relatie informele gesprekken uit tussen tutor en tutee. 

*evaluatie van de tutoren: 

Wij concentreren ons hierbij vooral op de procesevaluatie: Hoe is het project verlopen voor alle betrokkenen? Wat zijn de 
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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 grate 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 vraaenliisten en een evaluatiefiche ontwikkeld. Via vragenlijsten 
kunnen alle betrokkenen (tutees, ouders, directie en GOK/zorg-leerkrachten en tutoren) hun mening kwijt overset project. 
Ze werden de vijf 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 bran 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 een 
individuele reflectie met de student. Ter voorbereiding van elke reflectie maakt de student een opdracht. 

- Het project wordt geevalueerd aan de hand van vragenlijsten voor tutee, GOK-leerkracht/school en ouders, tutor. 
- In een afrondend gesprek tussen GOK/zorgleerkracht en ouder wordt naar de ervaringen van ouders gei'nformeerd. 

Tevens wordt er in dit gesprek gevraagd in welke mate de ouder tevreden was met de begeleiding van de student. 

BASO Waas 

*doelstellinaen die te maken hebben met te bereiken competenties: 

• pedagogisch-didactische vaardigheden: inzicht in leerproces (en mogelijke bedreigingen), bijbrengen van 
studievaardigheden: 

Studenten verwerven deze vaardigheden/competenties tijdens verschillende opleidingsonderdelen. Het gaat hierbij om 
een verscheidenheid van competenties: didactische vaardigheden krijgen aandacht binnen de algemene 
leerkrachtgebonden opleidingsonderdelen (didactiek 1 en 2) en in de onderwijsvakken die in sterke mate opgebouwd zijn 
uit een vakdidactische component. 
De pedagogische vaardigheden worden benadrukt in opleidingsonderdelen zoals: agogische vaardigheden (1e en 2e 

bachelorjaar), Module Zorg, Module Diversiteit en Module Over de Grenzen. Deze drie modules (3e bachelorjaar) leveren 
een sterke meerwaarde voor de studenten. Binnen de Module Zorg krijgen leerstoornissen en de bijhorende 
compenserende vaardigheden bijzondere aandacht, die zeker tijdens de begeleiding van belang zijn. 
Binnen de module Diversiteit wordt er vorm gegeven aan interculturele competenties en "leren in diversiteit". Doordat heel 
wat begeleidingsinitiatieven plaatsvinden binnen een zorgkader en inspelen op de behoeften van kansarme leerlingen 
worden deze competenties tijdens de begeleiding verder geoptimaliseerd. 
Deze pedagogisch - didactische vaardigheden worden vanzelfsprekend reeds toegepast binnen verschillende 
onderwijsvormen en contexten. Tijdens de tutoractiviteiten vindt er echter een vertaalslag plaats naar een meer 
individuele benadering. Dit is voor alle tutoren zeker en vast een leerproces, waarbij men beroep kan doen op de reeds 
verworven ervaringen uit het gewone lesgeven. 

• tutoren verwerven inzicht in diversiteit en in de mechanismen van achterstelling en uitsluiting en leren daarmee om te 
gaan: 
Doorheen de opleiding krijgen de studenten hierin inzicht via verschillende opleidingsonderdelen en praktijkervaringen. 
De opleidingsonderdelen waar diversiteit centraal staat zijn: Religie, Zingeving en Levensbeschouwing (1e tern 3e 

bachelor), BSO-project (1e en 2e bachelor), Module Zorg, Module Diversiteit, Module School en Maatschappij, Module 
Over de Grenzen.(3e bachelor) 
Vanuit deze meer theoretische toepassingsgerichte opleidingsonderdelen wordt de transfer gemaakt naar 
praktij kervaringen.: 

• de ontwikkelde BSO-projecten worden daadwerkelijk gerealiseerd in scholen 
• studenten werken in groep een project uit binnen een school die zich kenmerkt door een allochtone 

leerlingenpopuiatie (Module Over de Grenzen) 
• stage binnen een BSO, BUSO, ... - context 

•ondersteunen van tutees, coaching: 

Vanuit de hogeschool vindt de begeleiding plaats door een pedagoog. Hij zorgt voor de individuele opvolging van de 
studenten. Studenten communiceren tussentijds hun ervaringen met deze persoon. Hij/zij staat de tutoren bij indien zij 
moeilijkheden ervaren op het vlak van: de begeleidingsaanpak; communicatie met de betrokken actoren; ... . 

•verhogen van de sociale competenties: 
Doorheen de opleiding werken studenten expliciet aan hun sociale competenties via opleidingsonderdelen zoals 
Agogische vaardigheden (1e en 2e bachelorjaar) ,Taalcompetenties (alle bachelorjaren) en via het reflecteren rond 
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stage-ervaringen. Tijdens de reguliere stages hebben studenten niet zo veel kansen om competenties te verwerven op 
het vlak van communicatie met een verscheidenheid van actoren. Binnen de opleiding worden desondanks een aantal 
initiatieven genomen om de studenten een totaalervaring aan te bieden m.b.t. het functioneren als leerkracht binnen het 
onderwijs. Hierbij verwijzen we naar de schoolgebonden activiteiten als verplicht onderdeel van de stageperiodes tijdens 
het laatste bachelorjaar. Studenten nemen tijdens deze stageperiodes een verscheidenheid van activiteiten op naast het 
lesgeven. Het betreft hier: toezicht op de speelplaats, begeleiding van leerlingen tijdens een uitstap, begeleiding van 
middagsport, toezicht tijdens een middagstudie 
De beschreven tutoractiviteiten sluiten hier natuurlijk heel sterk bij aan. Studenten moeten hierbij hun sociale , 
competenties inzetten in relatie tot ouders, externen, leerlingen, ... . Op deze manier kunnen ze concreet vorm geven aan 
leerkrachtcompetenties zoals "leerkracht als lid van een schoolteam"; "leerkracht als partner van externen; "leerkracht als 
cultuurparticipant"; ... . Deze optimalisatie van hun sociale competenties vindt bovendien plaats in een bijzondere context, 
inz. een leeromgeving die zich kenmerkt door diversiteit: diversiteit in leren, diversiteit binnen de leefomgeving van de 
leerling 

*doelstellinaen die te maken hebben met houdingen en attitudes: 

• werken vanuit de behoefte van de tutee; betrokken verantwoordelijke (leerkracht, ouder, ...) 

De tutor besteedt in de aanvangsperiode heel wat aandacht aan het in kaart brengen van de behoefte van de tutee. Deze 
behoefte kan expliciet verwoord worden door de ouder of betrokken verantwoordelijke die de vraag tot begeleiding 
introduceerde. Toch zal de tutor in een eerste fase de beginsituatie en de bijhorende behoeften zelf nog in kaart moeten 
brengen. Mogelijks zijn er bepaalde aspecten die niet werden gezien of liggen er andere oorzaken aan de basis van het 
zwakker schoolse presteren.De tutor zal aan de hand van de vraag van de ouders/verantwoordelijke en zijn/haar eigen 
inschatting van de leerbehoefte van de leerling een planning opstellen van het verder verloop van de begeleiding. 

Het opstellen van deze planning komt minder sterk op de voorgrond tijdens de begeleiding van de (ex)OKAN-klassen en 
de tutoring binnen het kader van het schoolopbouwwerk. De variatie van leerlingen per begeleidingssessie en de 
beperkte focus op longitudinaal begeleiden door de tutor maakt het opstellen van een dergelijke planning bijna 
onmogelijk. 

• werken aan een attitude die aandacht geeft aan diversiteit binnen de leer -en leefomgeving van een leerling 

Heel wat van de begeleidingsinitiatieven spelen zich af binnen een context die gekenmerkt wordt door gebrek aan 
ondersteuning van de ouders, anderstaligheid van de leerling/ouders; leermoeilijkheden; ... . Van de tutor wordt een 
attitude verwacht die rekening houdt met de verscheidenheid van deze leerlingen (en hun omgeving). 

*evaluatie van de tutoren 

Tijdens de begeleiding wordt de focus gelegd op proces -en productevaluatie. De term evaluatie kan binnen de context 
van de bacheloropleiding secundair onderwijs best vertaald worden naar begeleiding. We willen namelijk binnen de 
opleiding de student niet gaan bestraffen of beoordelen, maar hem wel de competenties laten ontwikkelen die binnen 
andere opleidingsonderdelen moeilijker aan bod komen. 

Er is zeker de nodige aandacht op het proces. Vragen die hierbij gesteld worden zijn: "Hoe is de begeleiding verlopen 
voor alle betrokkenen? Wat zijn de bevindingen over de begeleiding? Welk parcours hebben de tutee en tutor afgelegd? 
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. 

Binnen de opleiding wordt gebruik gemaakt van een kort begeleidingsformulier dat ingevuld wordt door de rechtstreeks 
betrokkenen bij de begeleiding. Dit formulier focust zich in het bijzonder op de ontvangen begeleiding. 

Er kan in de toekomst zeker nog meer aandacht gegeven worden aan de verdere optimalisering van het project zelf, inz. 
het samenbrengen van de betrokken partners en de bijhorende uitwisseling van ervaringen. 

11 Beschrijf de gezamenlijke doelstellingen wat TUTEES EN TUTOREN betreft. 

BALO Aalst: 

• 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. De ontwikkeling van de relatie tussen tutor en leerling verloopt 
doorgaans volgens een tamelijk vast patroon (Maurice Crul): De eerste fase is de kennismakingsfase, de tweede 
fase is de intensieve begeleidingsfase, de derde fase is de verdiepingsfase en in de vierde fase wordt de tutorrelatie 
afgesloten. Deze vier fasen zijn niet even lang en de intensiteit van het contact tussen tutor en tutee is niet even 
groot. 
Het kennismakingsgesprek tussen tutor en tutee en zijn ouders vindt plaats op de school, in aanwezigheid van 
klasleerkracht, zorgleerkracht en directie. Deze voor de tutee en zijn ouder vertrouwde gezichten, helpen bij de 
opbouw van een vertrouwensrelatie. 

• elkaars denk- en leefwereld leren kennen: 
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De begeleidingssessies zijn gericht op studieondersteuning en niet louter op huiswerkbegeleiding of remediering. Er 
is dus ook ruimte voor een meer informeel contact. Hierdoor leren tutor en tutee elkaars denk- en leefwereld kennen. 
De tutor probeert tijdens de begeleidingssessies actief in te spelen op de leef- en denkwereld van de tutee door zijn 
aanbod hierop af te stemmen. Dit verhoogt de motivatie en de betrokkenheid van de tutee. 
De tutor overlegt ook geregeld met klas- en zorgleerkracht op welke manier hij de tutee het best kan ondersteunen, 
om maximaal aan te sluiten bij zijn leef- en denkwereld. 

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

BALO Waas: 

• 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 remediering. 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,... 

BASOWaas 

* opbouwen van vertrouwensrelatie tussen tutor en tutee 
Vooral m.b.t. de intensievere begeleidingsinitiatieven wordt aandacht besteed aan het opbouwen van een 
vertrouwensrelatie. Daarom wordt dan ook een 12 uur begeleiding als richtcijfer voorgesteld. Dit zorgt ervoor dat de 
tutor en tutee (en de betrokken actoren) op constructieve, eerder informele manier met elkaar kunnen omgaan. 
Er wordt op deze manier een minder bedreigende omgeving gecreeerd dan de schoolse omgeving. 

• Opbouwen/ontwikkelen van de sociale competenties 
Aanleunend bij deze vertrouwensrelatie, ontwikkelen de tutor en tutee zeker en vast hun sociale competenties. 
De tutor zal niet alleen op zoek gaan naar de juiste benadering m.b.t. leren leren, maar hij/zij zal ook de juiste attitude 
moeten ontwikkelen t.a.v. de tutee, ouders, ... binnen de begeleidingscontext. 
Ook de tutee levert niet alleen inspanningen op cognitief vlak, maar ook op sociaal gebied zal hij initiatieven moeten 
nemen. Dit heeft betrekking op: het op een positieve manier duidelijk maken van zijn leerbehoefte, het formuleren van 
moeilijkheden die hij ervaart tijdens opdrachten/uitleg van de tutor;.... 

12 De minimumduur van elk tutoringtraject benadert een schooljaar. Het eerste contactmoment tussen 
tutor en tutee vindt plaats ten laatste voor de herfstvakantie. Geef hier aantal sessies, duur van een sessie 
en spreiding van de sessies over het schooljaar: 

BALO Aalst 

10/11 sessies van 90 minuten in de periode van eind oktober tot mei. 
Voorafgaand aan de begeleidingssesies wordt een voorbereidend kennismakingsmoment gepland samen met tutor, 
tutee, ouders, directie en zorgleerkracht. Ter afronding van de sessie heeft eveneens een reflectiegesprek plaats met 
dezelfde betrokkenen. 

Formule? 
X Een-op-een begeleiding • Begeleiding in kleine groep 

Waar? 
• Op school X Thuis 
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BALO Waas 

15 sessie van 30 minuten tot 1 uur; in de periode van eind oktober - eind april 

Formule? 
X Een-op-een begeleiding • Begeleiding in kleine groep 

Waar? 
• Op school X Thuis 

BALO Waas 

De duur van de verschillende begeleidingsinitiatieven kan niet vastgelegd worden. 
De initiatieven vinden plaats vanaf halfweg September tot en met eind juni (de duur van het academiejaar). 
Opmerking: de ex-OKAN klas wordt ook tijdens de zomervakantie (inz. de maand augustus) door de tutoren ondersteund. 
Tijdens deze zomerklas wordt het schoolse afgewisseld met meer speelse elementen. 
Bepaalde initiatieven bestaan uit 12 uur begeleiding. Andere initiatieven duren 2 uur (en worden mogelijks tweemaal 
uitgevoerd) 
De begeleiding kenmerkt zich bovendien door een grate flexibiliteit in organisatie: 

Formule 
De focus ligt vooral op een op een begeleiding. Dit heeft o.a. te maken met het verwerven van de coachingscompetenties 
bij de tutor. Maar eveneens is dit voor heel wat leerlingen een optimale benadering. 
Tijdens sommige begeleidingsinitiatieven zitten leerlingen in kleine groepjes (met een variatie in leeftijd) waardoor op 
sommige momenten gebruik wordt gemaakt van de peer-tutoringgedachte. 

Locatie 
De begeleiding kan plaatsvinden op de school waar de tutee de lessen volgt; een locatie die door de verantwoordelijke of 
vragen organisatie wordt ter beschikking gesteld; het thuisadres van de tutee. 

Formule? 
X Een-op-een begeleiding X Begeleiding in kleine groep 

Waar? 
X Op school X Thuis 

13 Beschrijf hoe de samenwerking tussen de hogeronderwijsinstelling en de leerplichtschool verloopt en 
hoe de tutor overlegt met de school van de tutee. Wie doet wat en wie is verantwoordelijk voor wat? Hoe 
draagt de samenwerking bij tot het behalen van de doelstellingen? Voeg de 
samenwerkingsovereenkomst als bijlage bij de aanvraag (zie Art 5 van het Besluit). 

Zie bijlage 1 
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BALO 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, 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 overjeggen met 
de klasleerkracht. 
Voor en 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 volgen deze correspondentie op. Wanneer de studenten ook stage lopen op de school van hun tutee voeren zij 
ook informele gesprekken met de leerkracht van de klas 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. 

BALO Waas: 

Voor alle stageactiviteiten is er een samenwerkingsovereenkomst tussen KaHo Sint-Lieven en de basisscholen (zie 
bijlage 2). Hier wordt (onderaan) gevraagd of de school al dan niet wil instappen in het project studieondersteuning aan 
huis (SAH). Derdejaarsstudenten die stage lopen op een school die niet intekende voor het project SAH, worden 
toegewezen aan scholen in Sint-Niklaas die, zo blijkt uit de LOP-omgevingsanalyse, veel GOK-leerlingen tellen. 

De GOK/zorgleerkrachten en directies van de betrokken tutees, krijgen in het begin van het academiejaar alle info over de 
werking, de doelen en de verwachtingen ten aanzien van het project. Er is een infodocument en stappenplan voor de 
GOK/zorgleerkracht en een infobrief voor de klasleerkracht.. Een apart document geeft ook een overzicht van de taken 
van alle actoren (zie bijlage 3). Zo weet iedereen waar hij aan toe is en komt niemand voor verrassingen te staan. Indien 
de directie of (GOK)leerkrachten vragen of opmerkingen hebben, kunnen zij natuurlijk ook steeds bij de 
projectmedewerker terecht. 

Om de klasleerkracht op de hoogte te houden van de studieondersteuningssessies, wordt gebruik gemaakt van een 
"heen-en-weer-schrift". Hierin schrijft de tutor waaraan gewerkt is. Dit schrift wordt ook na elke sessie ondertekend door 
een van de ouders. De tutee neemt dit schrift na elke sessie mee naar school, zodat de klasleraar het schrift kan bekijken. 
Hij/ zij kan daar ook opmerkingen/ aandachtspunten bij schrijven. Het komt voor dat - naast dit schrift - de student en de 
klasleerkracht contact hebben per e-mail of in persoon; we drukken er hierbij steeds op dat de student de ouders 
informeert over en betrekt bij de contacten met de klasleerkracht. 

BASO Waas: 

Met de verschillende scholen, ouders en organisaties die beroep doen op de begeleiding wordt er minimaal op voorhand 
gecommuniceerd via mail of telefoon omtrent de begeleiding. Met de partners die reeds heel sterk betrokken zijn bij deze 
begeleidingsinitiatieven (ex-OKAN klas; Schoolopbouwwerk; secundaire scholen van de scholengemeenschap) wordt er 
op geregelde tijdstippen op de hogeschool of op de secundaire school/organisatie afgesproken om de begeleiding te 
optimaliseren. 

In een algemeen document wordt er dieper ingegaan op de inhoud van de begeleiding; de doelstellingen; het 
administratieve luik; ... . Dit document wordt vooraf met de verantwoordelijken van de tutees en de tutor besproken. Op 
deze manier is er duidelijkheid over wat de begeleiding inhoudt. 

Studenten houden tijdens de verschillende ondersteuningsessies een reflectiedocument bij, waarbij ze focussen op: hoe 
verloopt de begeleiding?; wat neemt men mee naar de toekomst?; welke ervaringen kunnen van belang zijn binnen een 
gewone klaspraktijk?; (zie bijlage) 

De school/verantwoordelijke of organisatie die de begeleidingsvraag indient, heeft een begeleidende en deels 
beoordelende functie. 
Binnen een aantal initiatieven (ex-OKAN klas en het schoolopbouwwerk) zijn ook andere tutoren of begeleiders aanwezig 
die de studenten van de hogeschool tips en richtlijnen geven i.f.v. het verder optimaliseren van hun tutorvaardigheden. Op 
deze manier kunnen de studenten zich verder ontwikkelen op dit gebied. 
Op het einde van de begeleiding vragen we de verantwoordelijke school/organisatie om een korte beoordeling uit te 
werken van de student die het tutorproject heeft uitgevoerd. De focus ligt hierbij vooral op attitude en het rendement van 
de gerealiseerde begeleiding of tutoring (zie bijlage) 

14 Beschrijf de activiteiten waarmee tutoren voor, tijdens en na het tutoringtraject worden 
voorbereid/ondersteund (Art 6). Geef aan wie die activiteiten op zich neemt 

BALO Aalst: 

Het project start met een startvoormiddaq waar de organisatie en de doelstellingen van de studieondersteuning worden 
toegelicht. Op dit moment worden de studenten verdeeld over de scholen die een vraag naar studieondersteuning hebben 
ingediend. 
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Tijdens een proiectnamiddaa krijgen zij 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. 
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. 

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. Prof. 
Hilde Van Keer wordt gevraagd om duiding te geven en wanneer dit past voor haar wordt dit ook ingeroosterd. 
Via de elektronische leeromaevina toledo worden ondersteunende materialen en ook interessante links aangeboden. 

Tijdens de tutoringperiode gaan er twee reflectiemomenten door. 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. 

BALO Waas: 

Het project gaat van start met een startvoormiddag. 
Tijdens deze startvoormiddag krijgen de studenten algemene uitleg over de doelen en organisatie van het project. Verder 
krijgen ze door presentaties en oefeningen gegeven door medewerkers van Samenlevingsopbouw, Opvoedingslijn en 
ODiCe, zicht op de doelgroepen en hoe deze doelgroepen te benaderen. Samenlevingsopbouw en Opvoedingslijn focust 
daarbij voornamelijk op kansarmoede, ODiCe kijkt vanuit de bril van studieondersteuning bij allochtone gezinnen. 

Omdat tijdens de startvoormiddag niet elk aspect van studieondersteuning kan belicht worden, geven we de studenten 
ook literatuur omtrent het thema mee. Hierin vinden ze een extra kader om de studieondersteuning in te plaatsten en 
praktische tips. 

Gespreid over de hele periode gaan er drie reflectiemomenten door. Op deze momenten wisselen de tutors hun 
ervaringen uit met elkaar en met de begeleiders. Tijdens deze momenten wordt er ook 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 tutors dringende vragen hebben of met een probleem geconfronteerd worden, kunnen zij steeds 
terecht bij de leergroepbegeleiders van KaHo en de twee externe deskundigen (van vzw Samenlevingsopbouw Oost-
Vlaanderen en vzw Keerkring Sint-Niklaas) die op alle reflectiemomenten aanwezig zijn. Tijdens academiejaar 2011-
2012 vervingen we op vraag van de studenten een van de groepsreflecties door een individueel reflectiemoment waarbij 
elke student een gesprek had met een van de begeleiders. Voor academiejaar 2012-2013 zijn we van plan opnieuw een 
individueel reflectiemoment te voorzien. 

Tenslotte is voor de tutors de elektronische leeromoeving Toledo beschikbaar. Dit is een digitaal leerplatform waarop 
studenten vragen kunnen posten ter voorbereiding van een tussentijds reflectiemoment. Er is ook een forum waarop ze 
doorheen de periode vragen aan elkaar kunnen stellen en tips uitwisselen. Via deze weg wordt ook extra ondersteunend 
materiaal aangeboden (pictogrammen e.d.) 

BASO Waas 

De opstart van deze begeleidingsprojecten vindt plaats in de maand december van het tweede bachelorjaar. 
De studenten van het tweede bachelorjaar krijgen op dat moment algemene uitleg over de doelen en de organisatie van 
het opleidingsonderdeel 'alternatieve stageactiviteiten' en in het bijzonder de begeleidingsprojecten - en initiatieven die 
hier de belangrijkste component vormen. Studenten worden ge'i'nformeerd omtrent hun rol en de noodzakelijke 
competenties die tijdens deze begeleiding van hen verwacht worden. De vertaalslag van een klassituatie naar een een-
op-een begeleiding krijgt hier de meeste aandacht. 
Tegelijkertijd wordt er aandacht gegeven aan de administratieve aspecten zoals: de inschrijvingsprocedure via de 
elektronische leeromgeving Toledo; hoe wordt men begeleid en beoordeeld ?; de rol van de verantwoordelijke organisatie 
of school; .... Studenten worden tijdens dit eerste moment ook ge'i'nformeerd omtrent de kansengroepen en de omgang 
of benadering die hierbij aansluit. 
Studenten in het derde bachelorjaar krijgen bij de start van het academiejaar deze uitleg opnieuw. Tijdens dit 
informatiemoment wordt vooral stilgestaan bij de ervaringen van de studenten: het verloop van de voorbije 
begeleidingsmomenten; welke aanpak werkt goed/minder goed ?; 

Gespreid over het hele academiejaar (zowel tijdens het tweede als het derde bachelorjaar) zijn er een tweetal 
infomomenten . Tijdens deze momenten staan de ervaringen van de tutors/studenten centraal: de aanpak; de relatie met 
de ouders; de verantwoordelijke van de school; de medebegeleiders; .... Deze infomomenten - die ook beschouwd 
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kunnen worden als reflectiemomenten - bieden de studenten heel wat mogelijkheden: de tutoren/studenten kunnen hun 
persoonlijke visie bijsturen; men leert van elkanders didactiek, waardoor hun handelingsrepertoire uitgebreid wordt; ... . 
Tijdens het academiejaar kunnen studenten steeds hun vragen stellen aan de verantwoordelijke pedagoog. Hij tracht via 
mail of in een persoonlijk gesprek hierop in te spelen. Voor het academiejaar 2012 - 2013 zullen deze reflectiemomenten 
verder gesystematiseerd worden: kleinere groepen; reflectie omtrent vooraf bepaalde thema's; ... . 

Omwille van het belang van de bovenstaande reflectie zal volgend academiejaar (2012-2013) gebruik gemaakt worden 
van de elektronische leeromgeving. Via een discussieforum -en bijhorende topics - zullen studenten frequenter hun 
ervaringen kunnen delen. Tijdens deze reflecties krijgt de begeleider van dit forum een belangrijke taak: hij stu'urt de 
reflecties bij indien nodig; introduceert nieuw onderwerpen; ... . Op deze manier krijgt de elektronische leeromgeving niet 
alleen een administratieve functie, maar fungeert het ook als een medium tot intervisie. 

15 Beschrijf hoe de kwaliteit van het project wordt opgevolgd en geevalueerd. 

BALO 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 (zie 
bijlage....) 
- 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 
- Een 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 geevalueerd en wordt er gekeken of er 
concrete verbeterpunten kunnen worden geformuleerd en ook opgevolgd. Dit alles op basis van de hierboven vermelde 
criteria. 

BALO Waas: 

We willen hier graag verwijzen naar de info bij item 10 : zowel de tutoren als de tutees, ouders en GOK/zorgleerkrachten 
bezorgen ons jaarlijks feedback over het verloop van het project studieondersteuning aan huis. Uiteraard houden we 
rekening met deze feedback om het project bij te sturen. 

Verder worden bij de voorbereiding van de startvoormiddag en de drie reflectiemomenten telkens de twee externe 
deskundigen (welzijnsmedewerkers van Samenlevingsopbouw en Keerkring) betrokken om de coaching inhoudelijk 
degelijk uit te werken. Na afronding van het project vindt er een evaluatievergadering plaats met de leergroepbegeleiders 
van KAHO en de twee welzijnsmedewerkers : bevindingen van het project worden doorgenomen: succeservaringen 
worden toegelicht, ervaren moeilijkheden worden besproken, waar nodig wordt het verloop van het project aangepast. 

Tevens vindt er jaarlijks er een stuurgroepvergadering 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. Omwille van agendaproblemen is de stuurgroepvergadering van academiejaar 
2011-2012 vervangen door een mailing. Door de oprichting van het Plaform Studiebegeleidingsinitiatieven Sint-Niklaas, 
dat KAHO op vraag van de stad Sint-Niklaas voorzit, is een nieuw kanaal van kwaliteitsbewaking ingebouwd. Dit 
academiejaar vonden reeds twee bijeenkomsten plaats, een derde is gepland op 9 mei. Het is de bedoeling om ook 
gedurende komend academiejaar drie Platformbijeenkomsten te voorzien. Het gaat hierbij enerzijds om netwerking, zodat 
de verschillende studiebegeleidingsinitiatieven elkaar beter leren kennen en kunnen samenwerken op het vlak van 
doorverwijzing, zoeken van vrijwilligers,... maar anderzijds ook inhoudelijke ondersteuning zoals het voorbereiden van 
nieuwe vrijwilligers op de studieondersteuning, werken rond casussen,... Beide leergroepbegeleiders van KAHO zijn 
actief betrokken bij dit Platform en ervaren deze bijeenkomsten als leerrijk. 

BASO Waas: 

Belangrijke aspecten van deze kwaliteitsbewaking zijn beschreven tijdens de uitwerking van item 10 : de betrokken 
scholen ; ouders en verantwoordelijken bezorgen informatie over het verloop van de ondersteuning. Deze informatie helpt 
de opleiding om de begeleidingsinitiatieven te optimaliseren : verhogen van de hoeveelheid begeleidingsuren ; 
aanpassingen in de inschrijvingprocedure ; ... . 

Ook de reflectiemomenten met de studenten tijdens het academiejaar zorgen voor nuttige informatie. De 
verantwoordelijke pedagoog - die een belangrijke schakel vormt tussen de verantwoordelijke school/organisatie/ouders 
en de tutoren - bundelt op geregelde tijdstipppen de informatie en bekijkt continu op welke manier mogelijke 
aanpassingen de bestaande tutorinitiatieven ten goede kunnen komen. Een nadeel is dat aanpassingen aan het project 
vaak pas mogelijk zijn tijdens een volgend academiejaar. 
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Op het einde van elk academiejaar wordt er met de vaste partners een overleg gehouden dat zich vooral wil focussen op 
de optimalisering van de tutoringinitiatieven. Niet alleen verbeterpunten krijgen hier aandacht. Ook succesfactoren of 
good practices in het ene ondersteuningsinitiatief worden - indien mogelijk - vertaald naar de context van de overige 
initiatieven. Organisatorisch is het niet steeds haalbaar om alle partners op een moment samen te brengen. 
In de toekomst zullen er nog meer inspanningen geleverd worden om de kracht van deze betrokken partners te bundelen. 
De leeromgeving met de bijhorende interactieve tools zou hier een meerwaarde kunnen bieden. 

16 Indien dit project ook voorheen liep: welke bijsturingen plant u op basis van de evaluatie van het 
voorbije project 

BALO Aalst: 

De evaluatievergadering ter afronding van het project Studieondersteuning aan huis 2011-2012 heeft plaats begin juni, 
maar volgende onderwerpen worden mogelijk bijgestuurd: 

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

Het aantal studenten in de reflectiegroepen werd 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 om een individueel gesprek. 

We willen 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 zouden hierop door de CLB's worden voorbereid zodat zij 
kunnen zorgen voor informatiedoorstroming naar tutees en hun ouders. 

BALO Waas: 

De evaluatievergadering ter afronding van het project Studieondersteuning aan huis 2011-2012 vindt plaats eind mei, 
maar volgende items worden mogelijk bijgestuurd: 

volgend academiejaar willen we vooral focussen op tutees uit de derde graad lager onderwijs; hierover moeten we 
(nogmaals) expliciet communiceren met de basisscholen zodat zij geschikte gezinnen kunnen selecteren. 

studenten suggereerden om tijdens de startvoormiddag explicieter stil te staan bij het heen- en weerschrift. 

dit academiejaar werkten we voor het eerst met een individueel reflectiemoment (ter vervanging van de tweede 
groepsreflectie): zowel studenten als begeleiders ervoeren dit als positief, wellicht blijft dit behouden tijdens 
volgend academiejaar. 

tijdens de eerste groepsreflectie is de betrokkenheid van de studenten erg afhankelijk van de groepsdynamiek. We 
willen zoeken naar nog uitdagendere werkwijzen (eventueel via stellingen, casussen) om sneller discussie uit te 
lokken en zo hogere betrokkenheid op te wekken. 

BASOWaas: 

Steunend op de huidige ervaringen (gesprekken met studenten; informatie van de partners; ....) zal er in het volgende 
academiejaar op een aantal punten bijgestuurd worden 

de reflectie tussen studenten optimaliseren: reflectiegesprekken in kleinere groepjes a.d.h.v. centrale thema's; 
reflectiemomenten via een discussieforum 

de verdere uitwerking van het infomoment bij de start. 
Tijdens dit infomoment kan er nog dieper stilgestaan worden bij de begeleidingsdidactiek tijdens de 
tutoringinitiatieven; de betrokken partners kunnen ingeschakeld worden om de studenten te informeren omtrent de 
doelgroepen en hun ervaring met de begeleiding; ... . 

gezamenlijk overleg tussen de betrokken partners optimaliseren 

Algemeen kostenoverzicht 

17 Preciseer de personeels-, werkings- en uitrustingskosten. 
Overheadkosten bedragen maximaal 10% van de totale kosten. 
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Voorziene uitgavenpost 
Coordinate (tussen 
betrokken instellingen...) 

Werkingskosten: 
- vervoer 
- telefoon 
- copieerwerk 
- studiedagen en 

literatuur 
- vergaderkosten 
- representatiekosten 

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

Externe sprekers in het 
kader van informeren van 
tutors (campus Waas) 
Odice 
Externe deskundigen uitde 
welzijnssector die 
betrokken zijn bij de 
coaching van studenten 
(aanwezig zijn op 
startsessie en drie 
reflectiemomenten) 
- Use De Block (namens 

vzw Keerkring) 
- Nicole Formesyn 

Totaal uitgaven: 

€ 

17.000 
personeelskost via 
aanvraag subsidies 
+ 30.000 
personeelskost 
interne middelen 
KAHO 
800 

500 
700 
100 
100 

160 

800 

600 

50.760 

Voorziene inkomstenpost 
Persoonlijke bijdrage van de 
instelling(en) 

Andere middelen (te preciseren): 
Overeenkomst met stad Sint-
Niklaas voor de rol van KAHO als 
voorzitten van het platform van 
studiebegeleidingsinitiatieven in 
de stad. 

Gevraagde subsidie van het 
Departement Onderwijs en 
Vorming 

Totaal inkomsten: 

€ 

Personeelskost 30.000 
(Ines Callebaut, Els 
Jansegers, Heidi 
Huysveld, Steven 
Audenaert) 

t 

1.500 stad Sint-Niklaas 

19.260 waarvan 17.000 
voor personeelskosten en 
2.260 werkingskosten -
evenredig in te zetten over 
de drie opleidingen 

50.760 

18 Wat bedraagt in dat geval de gemiddelde gevraagde subsidie per tutee? 

subsidiebedrag/tutee BALO Aalst € 6.420 /104 tutees 

BALO Waas € 6.420 / 68 tutees 

BASO Waas € 6.420 /110 tutees 

<* €62/tutee 

•=> €94 / tu tee 

•=> 6 58 / tutee 

19 Indien er nog zaken zijn die u relevant acht voor de selectiecommissie en die nog niet aan bod kwamen, 
dan kunt u ze hier meegeven. 
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20 Kruis alle bewijsstukken aan die u bij dit formulier voegt 

X De samenwerkingsovereenkomst tussen de hogeronderwijsinstelling en de leerplichtscholen (bijlage 1) 

X Eventueel het overzicht van de partnerorganisaties en hun respectieve rol (bijlage 2) 

Ondertekenln" door de inste!!inn 

21 Vul de onderstaande verklaring in. 

Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld. 

Druk in het vak hiernaast de stempel van uw organisatie af. 

datum dag 2 € maand O f jaar 9^> #Z 

handtekening 

SinHieve 
Desmetstraat 1, 3000 Gent 

103697 411 2 440211 

voor- en Frank Baert, 

achternaam Algemeen Directeur KAHO Sint-Lieven 

Ondertekening door de overige partners 

22 Vul de onderstaande verklaring in. 

Zie bijlage 3 

J 
Gertjan De SrriSt 

Directeur Studiegebied Onderwijs KAHO 

23 Stuur dit formulier uiterlijk op 1 mei aangetekend of met taxipost naar de afdeling Horizontaal Beleid, waarvan het adres 
vermeld staat in het formulierhoofd. De datum van de zending geldt als aanvraagdatum. Mail dit formulier ook naar 
nathaiie.debleeckere@ond.vlaanderen.be 

24 Aanvragen die niet volledig zijn of die te laat zijn ingediend, zijn niet ontvankelijk. Alle ontvankelijke aanvragen worden 
onderzocht door een selectiecommissie, bestaande uit ambtenaren en externen en samengesteld door de Vlaamse 
Minister van Onderwijs. De commissie stelt uiterlijk 8 weken na de uiterste indiendatum een gemotiveerde rangschikking 
van de aanvragen op (zie criteria BVR Art. 8§2). Ze baseert zich daarvoor op de scores en commentaren van haar leden. 
De gerangschikte voorstellen worden voorgelegd aan de minister. De minister neemt de eindbeslissing over de 
financiering. Bij ministerieel besluit wordt vastgelegd welke projecten voor welk bedrag worden gesubsidieerd. U wordt 
schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing. 
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Samenwerki ngsovereenkomst 

BALO Aalst 

Nieuwerkerken - Aalst, 16 juni 2011 

Beste directie en zorgleerkrachten, 

Wij hopen dat jullie schooljaar 2011 - 2012 kunnen meewerken aan het "Project 

Studieondersteuning - SOS". Zo help je de kansen op schoolsucces voor kansarme 

allochtone en autochtone kinderen van de derde graad te verbeteren en de 

betrokkenheid van de ouders te verhogen bij de schoolloopbaan en studiekeuze van 

hun kinderen. Ook help je om de competenties van onze studenten 2BALO te verhogen in hun 

omgang met kansarme autochtone en allochtone kinderen en hun gezinnen. Je medewerking kan je 

aangeven door het onderstaande contractje in te vullen zodat wij jullie op de hoogte kunnen houden 

en tijdig (begin oktober) afspraken kunnen maken. 

U kan uw medewerking aangeven door: 

onderstaande strook in te vullen en te bezorgen op KAHO Sint - Lieven, tav Els Jansegers, 

Kwalestraat 154, 9320 Aalst 

- een mail te sturen met de gegevens naar els.jansegers@kahosl.be en dit kan tot vrijdag 23 

September. Dan beginnen we met de verdeling van de studenten die bereid zijn om de 

studieondersteuning aan te vatten. 

X 

Naam van de school: 

Ad res: 

Directie: 

GOK- of zorgleerkracht: 

Telefoon: 

E-mail: 

• Wij kunnen WEL / NIET meewerken aan het "Project StudieOndersteuning-SOS 2BALO" 

• Wij werken mee en kunnen: 

WEL-
NIET* 

WEL-
NIET* 

WEL-
NIET* 

ouders van GOK -leerlingen contacteren, informeren en vragen om de 
studieondersteuning te laten doorgaan b i j de gezinnen thu is 

(begin oktober 2011) 

studenten begeleiden b i j de eerste kennismaking met de ouders, 
het kind en bij instap in het gezin (midden oktober 2011) en 
aanspreekpunt zijn bij eventueie problemen 

studenten een halve dag (nm 6 of 13 december) laten observeren in de 
klas van de GOK-leerling en hen per sessie een ondersteunende mail 
bezorgen over hun moment studieondersteuning, ondernomen in het 
gezin van de leerling 

(ten aanzien van de klasleerkracht) 

Wij willen in onze school graag i 2 kinderen laten begeleiden. 
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BALO Waas 

KaHo Sint-Lieven 
Professionele Bachelor in onderwijs: Lager Onderwijs 
Stagecoordinatie: Lieve Heylen 

Campus WAAS 
Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas 
Tel: 03 780 89 05 Fax: 03 780 89 03 
E-mail: lieve.heylen@kahosl.be 

1. ALGEMENE INLICHTINGEN 

Naam stageschool: 

Straat + nurnmer: 

Postcode + gemeente: 

Telefoonnummer: 

Faxnummer: 

E-mailadres: 

Naam directie: 

Naam stagecoordinator: 

E-mailadres stagecoordinator: 

2. WENSEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2012 - 2013 

Voorziet u volgend schooljaar openluchtklassen? • Ja 

Wenst u hierbij begeleiding van een schoolassistent? • Ja 

Indien u openluchtklassen voorziet: 

Openluchtklassen 1: van tot 

- Waar? 

- Met welk(e) leerja(a)r(en)? 

Met hoeveel klassen? 

Openluchtklassen 2: van tot 

- Waar? 

- Met welk(e) leerja(a)r(en)? 

- Met hoeveel klassen? 

• Neen 

• Neen 

• Ja, wij wensen in te tekenen voor 'Studieondersteuning aan huis' door de schoolassistent. Wij 
selecteren hiervoor een kansarm gezin met ten minste een kind uit de derde graad lager onderwijs. 
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STUDIEONDERSTEUNING AAN HtJiS 

TAAICWERDELIN6 

Taken van de basisschool 

Ten aanzien van de student 

8 De basisschool gaat op zoek naar een leerling (uit de derde graad) die baat kan hebben bij 
studieondersteuning aan huis en geeft de nodige informatie over het kind en het gezin door aan de 
student. 

• De GOK-leerkracht of een andere medewerker van de school gaat bij het eerste huisbezoek van de 
student mee of introduceert de student op een andere manier (bijvoorbeeld op school). 

• De GOK-leerkracht of een andere medewerker van de school volgt het project zodat hij de student kan 
evalueren (via gesprek, mail,... met student, ouders, kind, klasleerkracht). 

• De heen-en-weermap wordt door de klasleerkracht gelezen en ondertekend. Er is ook plaats voorzien om 
opmerkingen neerte schrijven. (zie heen-en weermap) 

Ten aanzien van de hogeschool 

• De basisschool signaleert problemen met de studieondersteuning aan huis. (heidi.huvsveld@kahosl.be) 
• De GOK-leerkracht of een andere medewerker van de school vult, na het afronden van de 

studieondersteuning aan huis, samen met de ouders het evaluatiedocument in. 

Ten aanzien van het gezin 

• De basisschool geeft aan de ouders info over het hoe en waarom van het project, (zie bladwijzer) 
• De basisschool introduceert de student in het gezin en de GOK-leerkracht of een andere medewerker van 

de school die vertrouwd is met het gezin, gaat bij het eerste huisbezoek van de student mee of stelt de 
student op een andere manier voor aan het gezin (bijvoorbeeld op school). 

• De GOK-leerkracht fungeert als aanspreekpunt voor het gezin in geval van vragen of problemen. 

Taken van de student 

Ten aanzien van de basisschool 

• De student brengt de klasleerkracht(en) via de heen-en-weer-map regelmatig op de hoogte 
van de studieondersteuning aan huis. 

• De student houdt persoonlijk of via mail regelmatig contact met de GOK-leerkracht. (ten 
minste een drietal keer gedurende de hele periode van SAH) 

• De student verwerkt informatie, vragen en raadgevingen van GOK-leerkracht en/of 
klasleerkracht in zijn studieondersteuning. 

• De student waakt over het prijsgeven van informatie over de basisschool naar de ouders toe 
en omgekeerd. (zie code deontologie) 

• De student verwittigt de basisschool wanneer de studieondersteuning niet loopt zoals 
verwacht. 

Ten aanzien van de hogeschool 

9 De student verwittigt de hogeschool wanneer de studieondersteuning niet verloopt zoals 
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verwacht. (heidi.huvsveld(a>kahosl.be) 
• De student participeert actief in zijn reflectiegroep, is actief aanwezig op alle 

reflectiemomenten, maakt de opdrachten n.a.v. de reflectiemomenten en biedt zo aan de 
hogeschool de kans tot opvolging. 

Ten aanzien van het gezin 

• Een enthousiaste inzet van de student. 
• Een open houding tegenover de leerling en de ouders. 
9 De student bespreekt na elke sessie met de ouders hoe het verlopen is en vult de heen-en-

weer-map samen in. 

Taken van de hogeschool 

Ten aanzien van de basisschool 

• De hogeschool zorgt voor voldoende duidelijke informatie. (zie mail aan directies/GOK-
leerkrachten) 

• De hogeschool voorziet kanalen voor feedback in verband met het project: de 
projectmedewerker Studieondersteuning aan Huis (heidi.huvsveld@kahosl.be) en de 
stagelector. 

Ten aanzien van de student 

• De hogeschool zorgt voor duidelijke informatie en verwachtingen naar de student toe. (zie 
takenblad) 

• De hogeschool zorgt voor een aanspreekpunt waarbij de student terecht kan met zijn 
vragen en eventuele problemen. (heidi.huysveld(S)kahosl.be) en twee externe ondersteuners 
vanuit welzijnssector) 

9 De hogeschool zorgt voor kansen tot ervaringsuitwisseling en reflectie. (onder leiding van 
twee externe ondersteuners vanuit welzijnssector) 

Taken van de ouders 

Ten aanzien van de student 

• De bereidheid de student thuis te ontvangen voor de sessies studieondersteuning en de aanwezigheid 
van ten minste 1 ouder tijdens de sessies. 

De bereidheid elke sessie samen te bespreken en de heen-en-weermap te ondertekenen. 
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BASO Waas 

UDIEONDERSTEUNI! 

JCWEP.TCtING 

Taken van de partner 

Ten aanzien van de student 

• Selecteren van de leerling die baat kan hebben bij studieondersteuning en geeft de nodige informatie 
over de leerling door aan de student. 

9 De partnerorganisatie delen hun expertise in coaching van maatschappelijk kwetsbare jongeren met de 
student. 

9 Een medewerker van de partnerorganisatie volgt het project zodat hij de student kan evalueren. 

Ten aanzien van de hogeschool 

9 De partnerorganisatie signaleert problemen met de studieondersteuning. (steven.audenaert@kahosl.be) 
9 De partnerorganisatie bezorgt het begeleidingsdocument aan de hogeschool. 

Taken van de student 

Ten aanzien van de partner 

9 De student houdt persoonlijk of via mail regelmatig contact met de verantwoordelijke van 
de partnerorganisatie omtrent zijn of haar progressie. 

9 De student verwerkt informatie, vragen en raadgevingen van de partnerorganisatie in zijn 
studieondersteuning. 

Ten aanzien van de hogeschool 

9 De student verwittigt de hogeschool wanneer de studieondersteuning niet verloopt zoals 
verwacht. (steven.audenaert@kahosl.be) 

* De student participeert actief tijdens de refectiemomenten en biedt zo aan de hogeschool 
de kans tot opvolging. 

Taken van de hogeschool 

Ten aanzien van de partner 

9 De hogeschool zorgt voor voldoende duidelijke informatie. 
9 De hogeschool voorziet kanalen voor feedback in verband met het project: de 

projectmedewerker studieondersteuning (steven.audenaert@kahosl.be). 

Ten aanzien van de student 

9 De hogeschool zorgt voor duidelijke informatie en verwachtingen naar de student toe. 
9 De hogeschool zorgt voor een aanspreekpunt waarbij de student terecht kan met zijn 

vragen en eventuele problemen. (steven.audenaert@kahosl.be) 
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De hogeschool zorgt voor kansen tot ervaringsuitwisseling en reflectie. 
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Bijlage 2 

Gegevens van meewerkende partners 

Vul de gegevens in van de betrokken scholen en overige partners (hogeronderwijsinstellingen, CVO, lokaie 
vereniging...). Het overzicht mag ook in een bijlage worden bezorgd. Licht voor elke (soort) partner kort zijn rol 
toe. 

BALO AALST 

1755 

1760 

1770 

1770 

Oudegem 
9200 

Dendermonde 
9200 

Dendermonde 
9200 

Grembergen 
9200 

Naam van de school: Gemeentelijke Lagere 
School De Oester 
Adres: Kerkplein 1 -1755 Gooik-Oetingen 
Directie: Marleen Hanselaer 
GOK- of zorgleerkracht: Marleen Hanselaer (zorg) 
Myriam Vander Biest (gok) 
Telefoon: 054/56 60 23 
E-mail: marleen.hanselaer@aooik.be 
Naam van de school: GVBS Immaculata Maria 
Adres: Kapelleweide 7 -1760 Roosdaal 
Directie: Louis Meersman 
GOK- of zorgleerkracht: Christiane Bekaert 
Telefoon: 054/32 31 02 
E-mail: zora.basis@imi.be 
telefoon ZC: 0498/31 07 00 
e-mail school: directie.basis@imi.be 
Naam van de school: De Boomgaard / Knipoog 
Adres: Sint-Gabrielstraat 152-1770 Liedekerke 
Directie: Hilde D'hoe 
GOK- of zorgleerkracht: Sara Schouppe 
Telefoon: 053/64.57.60 
E-mail: schouDDesara@vahoo.com 
cc : directie@mulhof.be 
Naam van de school: Sint-Antoniusschool 
Adres: Opperstraat 32,1770 Liedekerke 
Directie: Ruth Asselman 
GOK- of zorgleerkracht: Lydia De Bruyn - An De 
Bock 
Telefoon: 053 66 88 35 
E-mail: st.antoniusschool@scarlet.be 
Gemeentelijke basisschool Schoonaarde-
Oudegem 
Klinkaertstraat 28 9200 Schoonaarde / Ouburg 
25, 9200 Oudegem 
Directie: Dirk Van Langenhove 
GOK- of zorgleerkracht: Astrid De Bisschop 
Telefoon: 052/42 32 01 
E-mail: directie@gemeenteschoolschoonaarde.be 
Naam van de school: Sint-Vincentiusinstituut 
Adres: Sas 38, 9200 Dendermonde 
Directie: Rita buggenhout 
GOK- of zorgleerkracht: Brewaeys Anne 
Telefoon: 052 222816 
Naam van de school: Vrije Lagere School Heilige 
Maagdcollege 
Adres: Kerkstraat 60 - 9200 Dendermonde 
Directie: Dhr. Marc Tackaert 
GOK- of zorgleerkracht: Dhr. Hans Verhelst 
Telefoon: 052/ 25 88 92 
E-mail: hans.verhelst@hemaco.be 
Naam van de school: GBS 't Kraaiennest 
Adres: Rootjensweg 61 , 9200 Grembergen 
Directie: Hilde Hoogewys 
GOK- of zorgleerkracht: Marianne De Kimpe 
Telefoon: 052 / 21 28 95 
E-mail: zoco.marianne@gmail.com 
Gemeenteschool.aremberaen@dendermonde.be 
Directie.gremb@scarlet.be 

Lien Paeleman 
Beija Van Vaerenbergh 

Charlotte De Backer 
Kelly Tielemans 
Kimberly Pauwels 
Lore Raeymaekers 

Shana Van Laethem 
Celine Eloot 

Stefanie De Roover 

Jasmine Van Bever 
Koen Roggeman 

Kelly Guns 
Rosalie Sacre 
Steffi Laurent 

Anthea Velleman 
Lisa Van Leuven 
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Lebbeke 
9280 

Wieze 
9280 

Berlare 
9290 

Overmere 
9290 

Aalst 
9300 

Aalst 
9300 

Aalst 
9300 

Aalst 
9300 

Aalst 
9300 

Naam van de school: VBS Lebbeke 
Adres: Laurierstraat 26, 9280 Lebbeke 
Directie: Luyten Jan 
GOK- of zorgleerkracht: De Vos Chris 
Telefoon: 052/42 14 18 
E-mail: devoschrisbslebbeke.com 
devos.chris@amail.com 
devoschris@vbslebbeke.com 
Vrije basisschool Wieze 
Kloosterstraat 1, 9280 Wieze 
Directeur: Macharis Jan 
Michel Maes (Zorglkr) 
Tel. 053 77 31 45 
directie@vbswieze.be 
Michel Maes 
0477 95 89 84 
Naam van de school: Vrije Basisschool 'De 
Duizendpoot' 
Adres: Nieuwstraat, 8; 9290 BERLARE 
Directie: Lutgard D'heer 
GOK- of zorgleerkracht: Hilde Poppe 
Telefoon: 052/42.37.29 
E-mail: duizendpoot@olvts.be 
Naam van de school: Vrije Basisschool St. Jozef 
Overmere 
Adres: Schoolstraat 1, 9290 Overmere 
Directie: Patrick De Smet 
GOK- of zorgleerkracht: Miet Van Britsom 
Telefoon: 09/367.68.36 
Naam van de school:Sint-Jozefscollege Lagere 
school 
Adres: Pontstraat 18, 9300 Aalst 
Directie: Jan Ombelets 
GOK- of zorgleerkracht: Rottiers Luc 
Telefoon: 053/ 60 58 67 
E-mail:luc.rottiers@sicaalst.be 
lsD@sicaalst.be 
Sint-Jozefscollege, Eikstraat 2, 9300 Aalst 
Tel: 053 77 70 49 
Directeur Ann Muylaert 
zorgleerkracht Marjan De Moor 
mariandm@base.be 
bs-eikstraat@sicaalst.com 
Naam van de school: Sint-Jozefscollege 
Adres: Capucienenlaan 95, Aalst 
Directie: De meerleer Johan 
GOK- of zorgleerkracht: Evelyn Dewamme, Raf 
De Plekker 
Telefoon: 053/213884 
E-mail: ls-capucienenlaanjcaalst.be 
rafdeDlekker@vahoo.com 
Naam van de school: SBS "de duizendpoot(jes)" 
Adres: Binnenstraat 157, 9300 Aalst 
Directie: Hans De Meyst 
GOK- of zorgleerkracht: Valerie Eemans 
Telefoon: 053/73.23.59 
0479 67 26 20 
E-mail: sbs.binnenstraat@aalst.be 
Valerie.eemans@aalst.be 
Stedelijke Freinetschool "De Notelaar" 
Vrijheidsstraat 65 
9300 Aalst 
Directie: Sylvia Van den Eede 
Zorgleerkracht: Valerie Eemans 
053 73 23 54 
Valerie.eemans@aalst.be 

Charlotte Van Akoleyen 
Karen Moerenhout 

Eline Van Weyenbergh 
Jasmien De Geyseleer 
Niels De Leeuw 

Silke De Troye 
Tilde Vermeir 

Angelique Vlaeminck 
Kato De Vree 

Anne Laure Smeyers 
Sara Van den Bremd 

Ev Vinck 
Katrijn Verstraeten 

Annelies Vervondel 
Iris Dehantschutter 

Sheldwin Cassaer 
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Aalst 
9300 

Aalst 
9300 

Aalst 
9300 

Gijzegem 
9308 

Gijzegem 
9308 

Hofstade 
9308 

Herdersem 
9310 

Herdersem 
9310 

Moorsel 
9310 

Naam van de school: DvM Basisschool 
Adres: Sint-Martensplein 2A 9300 Aalst 
Directie: Mevr. Baetens Dina 
GOK- of zorgleerkracht: zorgcoordinator 
Verhoeven Hilde 
Telefoon: 053/ 21 29 88 
E-mail: hildeverhoevenl 10@hotmail.com 
0495/63 70 39 (prive) 
GVB SMI 
Moorselbaan 128(A) 
9300 Aalst 
053/21 54 02 
Directie: Tessa Saeys 
Zorg: 
Naam van de school: Basisschool Park 
Adres: Eikstraat 8 - 9300 Aalst 
Directie: Gerd De Roeck 
GOK- of zorgleerkracht: Heike Schandevyl 
Telefoon: 053 60 82 55 
E-mail: zorg@bspark.be 
Naam van de school: Sbs De Springplank 
Adres: Damkouter 6, 9308 Gijzegem 
Directie: Marleen Van Laere 
GOK- of zorgleerkracht: Liesbet Triest 
Telefoon: 053/73 23 78 
E-mail: marleen.vanlaere@aalst.be. 
Iiesbet.triest@aalst.be 
Ges. Vrije basisschool, Sint-Vincentius 
Gravin de Robianostraat 4, 9308 Gijzegem 
Directie: J Zaman 
Zorgleerkracht en contactpersoon: H. DeTroyer 
(tel. 053 72 93 68) 
Tel: 053 72 99 66 
Vrijebasisschool.qiizegem@telenet.be 
VBS De Vlieger 
Hofstade - dorp 44 
9308 Hofstade 
053/78.73.99 
Directie: Patrick Coppens 
GOK - en zorgleerkracht: Hilde Moens - Stefanie 
Van Oudenhove 
Email: hildemoens@vbsdevlieaer.be -
stefanie.vanoudenhove@amail.com 
Vrije School Herdersem 
A.De Cockstraat 10 A 
9310 Herdersem 
Directie: Wouter Vandewalle 
Zorglkr.: Marianne Vermoesen 
053 77 39 40 
tech@vriieschoolherdersem.telenet.be 
Naam van de school: Sbs 't Meivisje Herdersem 
Adres: Grote Baan 209, 9310 Moorsel 
Directie: Marleen Van Laere 
GOK- of zorgleerkracht: Liesbet Triest 
Telefoon: 053/73 23 78 
E-mail: marleen.vanlaere@aalst.be, 
liesbet.triest@aalst.be 
Naam van de school: Sbs Tinnenhoek Moorsel 
Adres: Herbergstraat 28, 9310 Moorsel 
Directie: Maria Dierickx 
GOK- of zorgleerkracht: Liesbet Triest 
Telefoon: 053/73 23 91 
E-mail: maria.dierickx@aalst.be. 
Iiesbet.triest@aalst.be 

Ine Barbe 

t 

Silke Van der Burght 

Thomas Erseel 

Evelien Buyl 

Arnaud Grootaert 
Evy Theybaert 

Lindsey Verstichelen 

Evelien Buyl 
Thomas Erseel 
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Meldert 
9310 

Nieuwerkerken 
9320 

Erembodegem 
9320 

Erembodegem 
9320 

Ninove 
9400 

Ninove 
9400 

Meerbeke/ Ninove 
9400 

Ninove 
9400 

Voorde 
9400 

Meerbeke 
9402 

Naam van de school: Sbs De Zonnebloem 
Meldert 
Adres: Meldert Dorp 15, 9310 Meldert 
Directie: Ria Huylebroeck 
GOK- of zorgleerkracht: Liesbet Triest 
Telefoon: 053/73 23 78 
E-mail: ria.huylebroek@aalst.be, 
liesbet.triest@aalst.be 
Naam van de school: VBS De Linde 
Adres: Tolstraat 1 - 9320 Nieuwerkerken 
Directie: Wim Van Damme 
GOK- of zorgleerkracht: An Stinders 
Telefoon: 053 83 82 52 
E-mail: directie@basisschooldelinde.be of 
delinde.zorg-gok@telenet.be 
Naam van de school: Stedelijke Basisschool De 
Regenboog 
Adres: Erembodegem-Dorp 21, 9320 
Erembodegem 
Directie: Philip De Cock 
GOK- of zorgleerkracht: 
Telefoon: 053 73 23 72 
E-mail: sbs.erembodeaem@aalst.be 
httD://scholen.aalst.be/sbserembodeaem/ 
GVB De Luchtballon (Terjoden) 
Geraardsbergsesteenweg 77 
9320 Aalst-Erembodegem 
053/83 20 80 
Directeur Ann De Naeyer - zorgleerkracht Els Van 
Nuffel 
elskevannuffel@hotmail.com 

Naam van de school: Windekind 
Adres: Edingsesteenweg, 344, 9400 Ninove 
Directie: Marleen Viaene 
Zorgleerkracht: Hilde Agneessens 
Telefoon: 054 33 51 97 
E-mail: hildeaqneessens@live.be 

Basisschool De Kameleon 
Ninove 
zorgcoordinator Brenda De Vos 
Brenda.deVos@basisschooldekameleon.be 
BSGO De Wonderwijzer Meerbeke 

Zorgcoordinator Meerbeke: 
Sara Janssens 
sriansse@hotmail.com 

Sint-Aloysius Basisschool 
Weggevoerdenstraat 55; 9400 Ninove 
Directie: Andre De Winter/Karen De Pril 
GOK- of zorgleerkracht: An De Bolle 
Telefoon: 054 31 74 95 

Naam van de school: SBS "DE OOGAPPEL" 
Adres: Geraardsbergsesteenweg 609 9400 
Ninove Voorde 
Directie: Gerda Van den Abeele 
GOK- of zorgleerkracht: Martine Herpelinckx 
Telefoon: 054500384 
E-mail: voorde@telenet.be 
GVB Meerbeke 
Nieuwstraat 2 (A) 
9402 Ninove-Meerbeke 
Directie: Vanden Eynde Marc 
054/33 20 49 
Ann Michiels 
annmichiels@vbmeerbeke.be 

Sheldwin Cassaer 

t 

Karen Vyverman 
Maaike Impens 

Katrien Torrekens 

Lore Mattens 

Femke Van Duerm 
Julie Favyts 

Melissa Goessens 

Silke De Wannemaeker 

Stephanie D'haeseleer 
Yana Droesbeke 

Carolien De Hauwere 
Sarina Van Eeckhout 

Karl Topke 
Valerie Matthys 

? 
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Aspelare 
9404 

Erpe 
9420 

Haaltert 
9450 

Denderhoutem 
9450 

Kerksken 
9451 

Welle 
9473 

Welle 
9473 

Hunnegem 
9500 

Geraardsbergen 
9500 

Vrije Basisschool Aspelare 
Plekkersstraat 4 
9404 Aspelare 
Directie: Alfons De Kegel 
GOK- of zorgleerkracht: Lieve Torrekens / Myriam 
Hoorens 
Tel: 054/322754 
E-mail: basissch.aso@scarlet.be 
GVB St.-Martinusschool 
Botermelkstraat 74(A) 
9420 Erpe 
053/80 20 60 
Directie Steven Verhofstadt 
Zorgleerkracht: Geert De Bodt 
st.martinusschool@scarlet.be 
Sint-Gorik 
Bruulstraat 17(A) 
9450 Haaltert 
053/83 74 30; 0498 22 60 97 
Directie Piet Vanderroost - Zorgleerkrachten Roos 
Van Impe en An Van Neck 
roos.vi@telenet.be 
Basisschool Molenveld 
Denderhoutem 
Zorgleerkracht: Evelien Pattijn 
[evelien pattijn@hotmail.comj 
Vrije basisschool De Bloesem 
Adres: Beekstraat 17 9451 Kerksken 
Directie: Pascal Scheyvaerts 
Telefoon: 053/833982 Fax: 
GOK-of zorgleerkracht: Ines Uyttersprot 
E-mail: inesuyttersprot@hotmail.com 
De Perreparel 
Perrestraat 20 
Directie: Els De Durpel 
GOK: Luc De Jaeger 
09 360 17 44 
deborahdemulder@hotmail.com 
freinet.oerreDarel@herzele.be 
GVB 
Kerkstraat 55 
9473 Denderleeuw - Welle 
053/66 48 89 
Zorgleerkracht Annelies Sergooris 
info@welle.be 
Gemeentelijke basisschool 
Welleplein 3(A) 
9473 Denderleeuw - Welle 
053/66 53 93 
Directeur Linda Praet - Zorgleerkracht Annick 
Segers 
directie.qbsdenderleeuw@amail.com: 
aemeenteschoolwelle@telenet.be 
Naam van de school: GVBS Hunnegem 
Adres: Gasthuisstraat 100, 9500 Geraardsbergen 
Directie: Sabine Michiels 
GOK- of zorgleerkracht: Valerie Dupret 
Telefoon: 054 41 26 43 
E-mail:hunneqem@skynet.be 
Sint-Catherinacollege 
Boelarestraat 1 
9500 Geraardsbergen (hoofdzetel) 
Directie: Catharina Meremans 
Gok of zorg: Dorien Pletinckx 
Dorien_p@hotmail.com 
Tel.: 054 41 41 40 
(5 vestigingen en ? per school 2 studenten) 

Annelies Vervondel 
Iris Dehantschutter 

r 

Maaike Van Den Steen 
Melanie Paeleman 

Stephanie Van Bockstael 
Yasmine Vocaet 

Gaya Molin 
Yasmine Vocaet 

Brenda Danneels 
Jonas Van Vaerenbergh 
Lynn De Mulder 
Nele De Smet 

Lola Bertels 
Thijs Oosterlinck 

Jessica Van Impe 
Joni Van der Kelen? 

Hannelore Van Oudenhove 
Morgane Fontaine 

Cindy Heymans 
Carolien De Hauwere 
Evelien De Meyer 
Roselien De Smedt 
Valerie De Cubber 
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Sint-Lieven-
Houtem 
9520 

9550 

9620 

Vrije basisschool Sint-Lievens-Houtem & 
Bavegem 

Sint-Lievensinstituut 
Marktplein 13 
9520 Sint- Lievens-Houtem 

Afdeling Klim-op 
Kerkouterstraat 58 
9520 Bavegem 

Directie: Jo Dedeurwaerder 
Gok: Katrien Callebaut 
Naam van de school: Gemeentelijke basisschool 
Herzele 
Adres: Tuinwijkstraat 2, 9550 Herzele 
Directie: 
GOK- of zorgleerkracht: Luc De Jaeger 
Telefoon: 053/62.21.58 
E-mail: 
GVB Velzeke - Leeuwergem 
Penitentenlaan 18 
9620 Zottegem 
Directie: Wim Vanommeslaeghe 
IZC: Mieke De Backer 
Tel.: 09 360 34 68 
schoolvelzeke@scarlet. be 

t 

Femke De Geyter 

Cindy Van Aelboom 

Leden van de stuurgroep: 

Nele Buyl: Mensen voor Mensen 
• Ludo De Wilde: Deskundige lokaal overlegplatform 

Marjan De Moor: Zorgleerkracht Sint-Jozefscollege, Eikstraat Aalst 
Marijke Bauwens: Taalcoach stad Aalst 
Evelien Swenne: VCLB AALST 
Marjan De Waele: CLB Dender 
Sarah Janssens: VCLB Dendermonde 
Johan Van Acker: VCLB Dendermonde 
Sylvia Van den Eede: zorgleerkracht de duizendpootjes en de notelaar Aalst 
Ine Callebaut: lector opvoedkundige wetenschappen 
Els Jansegers: lector opvoedkundige wetenschappen 

Andere partners: 

• An Lievens en Elian BaTta: Leerpunt Aalst 
Mieke Wullaert en Karlien Van Impe: OKAN Aalst 

• Odice 

BALO WAAS 

Leerplichtscholen 

GVBS Berkenboom 9100Ank 
Dir.: Soetens Martine 
Stc: Christine Trommelmans 
Ankerstraat 39, 9100 Sint-Niklaas 
gvb.berkenboom.anker@telenet.be 
T: 03 760 41 62 
F: 03 760 41 67 

GVBS Berkenboom Geel En Groen 9100Hei 
Dir.: Germeau Jo 
Dir.: Weyn Marleen 
Stc: Wauman Katrien 
Heistraat 206, 9100 Sint-Niklaas 
dir. marleen@telenet. be 
directeur@berkenboomheistraat.be 
T: 03 777 73 66 (sec) of 03 780 56 91 (dir) 
F: 03 766 49 31 
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GVBS Breeders 9100Nie 
Dir.: Van Cotthem Pia 
Stc: Antoine De Decker 
Nieuwstraat 75, 9100 Sint-Niklaas 
directie@basisn.broeders.be 
antoine dedecker@telenet.be 
T: 03 780 92 10 
F: 03 780 92 11 
GVBS Don Bosco A en B 91 OOTuI 
Dir.: Verstraete Bert 
Tulpenstraat 16, 9100 Sint-Niklaas 
directeur-bert@donboscoschool. be 
T: 03 776 55 88 of 0473 42 30 77 
F: 03 776 19 20 

GVBS H.Hart 9100Ter 
Dir.: Schelfaut Bavo 
Stc: Pannier Nathalie / De Roeck Miepol 
Tereken 33B, 9100 Sint-Niklaas 
hhart.sintniklaas@hotmail.com 
juf.nathalie.pn@hotmail.com 
mieool@telenet. be 
zorgco: trudy.meersman@heilighartschooltereken.be 
T: 03 776 28 14 
F: 03 776 98 20 
GVBS St.-Camillus 9100Oud 
Dir.: Martens Use 
Stc: Janssens Marijke 
Oude Molenstraat 58, 9100 Sint-Niklaas 
directeur-ilse@sintcamillus.be 
zorgco@sintcamillus.be 
T/F: 03 776 41 20 
G.V.B.S. O.L.V. Ten Bos 91 OOTur 
Dir.: Lippens Paul 
Stc.: Buytaert Annemie 
Turkyen 1, 9100 Nieuwkerken 
directeur-paul@olvtenbos.be 
annemie.buytaert@olvtenbos.be 
T: 03 776 20 18 
F: 03 777 15 37 
Gem. Basisschool 9120Bos 
Dir.: Leys Rudi 
Bosdamlaan 1, 9120 Beveren 
abs.beveren@beveren.be 
rudi.leys@beveren.be 
T: 03 775 87 14 
F: 03 755 82 56 

GVBS Sancta Maria 9120Kal 
Dir.: Van Goethem Sabine 
Kallobaan 1A, 9120 Beveren 
directie@sanctamariaschool. be 
T: 03 775 45 33 
F: 03 755 55 46 

Gem. Basisschool De Zeppelin 9120 Wil Dir.: Rooms 
Debbie 
Stc: Beeldens Lutgard 
W. Van Doornyckstraat 69, 9120 Haasdonk 
gbs.haasdonk@beveren. be 
T: 03 775 85 95 
F: 03 755 21 83 

GVBS Breeders 9100Dri 
Dir.: Van Erck Marc 
Dir.: De Clippeleire Chris 
Stc: De Clippeleire Chris 
Driegaaienstraat 8, 9100 Sint-Niklaas 
directie@basis3.broeders.be 
T: 03 780 92 12 
F: 03 766 02 30 
GVLS H. Familie 9100Van 
Dir.: Heyndrickx Anne 
Stc: Strobbe Kathleen 
Van Britsomstraat 1, 9100 Sint-Niklaas 
info@basishfam. be 
kathleen@basishfam. be 
T: 03 777 82 82 
F: 03 780 64 89 
GVBS O.L.V.-Presentatie 9100Ple 
Dir.: Du-Tre Jurgen 
Stc: Daelemans Hilde 
Plezantstraat 135, 9100 Sint-Niklaas 
jurgen. dutre@olvp. be 
zorghilde.bsp@olvp.be 
T/F: 03 760 08 63 

GVBS St.-Carolus 9100Lod 
Dir.: De Brouwer Joost 
L. De Meesterstraat 1, 9100 Sint-Niklaas 
basis.stcarolus@skvnet.be 
T: 03 780 51 90 

GVLS St.-Catherina 9112Edg 
Dir.: Poppe Geert 
Stc: Verstraete Annick 
E. Tinelstraat 29, 9112 Sinaai 
sint.catharina.laaere.school@scarlet.be 
klas_ 1ma@scarlet.be 

T/F: 03 772 50 00 

GVBS H.Hart 9120Pas 
Dir.: Smet Anouk 
Stc: Van Goethem Katrijn 
P. Steenssensstraat 110, 9120 Beveren 
directie@heilighartschool. be 
katrijn vangoethem@skynet.be 
T: 03 775 97 80 
F: 03 750 33 99 
Gem. Basisschool DeToren 9120Sch 
Dir.: Van de Vyver Marc 
Schoolstraat 15, 9120 Melsele 
gbs.melsele@beveren.be 
marc. vandevyver@beveren. be 
T: 03 775 79 83 
F: 03 755 54 60 
GVBS De Zonnepit 9120Cau 
Dir.: Colman Ann 
Cauwenstraat 9, 9120 Vrasene 
info@dezonnepit.be 
T: 03 775 43 30 
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Gem. Basisschool 9120Hoo 
Dir.: Vyt Armand 
Stc: Beeldens Lutgarde 
Hoog-Kallostraat 30, 9120 Kallo 
gbs.kallo@beveren. be 
T: 03 575 06 00 
F: 03 575 24 37 

GVLS Hollebeekscholen 9140Hol 
Dir.: Amelinckx Nadine 
Stc: Leeman Lut 
Hollebeek 6, 9140 Temse 
directie.laoer@hollebeekscholen.be 
lut.leeman@hotmail.com 
T: 03 711 32 53 
F: 03 711 32 54 
GVBS Priester Poppe 9140Dor 
Dir.: D'Hondt Lut 
Dorpsstraat 107, 9140 Elversele 
directie@basisschool-elversele.be 
T: 052 46 42 78 
F: 052 46 42 79 
GVBS O.L.V.P. Boskesschool 9160Sla 
Dir.: De Cooremeter Johan 
Stc: Van Loo Tamara 
Slagveldstraat 48, 9160 Lokeren 
Oude Heerweg 132, 9160 Lokeren 
dir. sl@boskesschool. be 
tamara. van. loo @boskesschool. be 
T: 09 348 32 74 
F: 09 349 31 92 
Gem. Basisschool Het Kompas 9170Kar 
Dir.: Van Haver Gaby 
Stc: Beck Marc 
K. Cardijnstraat 1, 9170 Sint-Gillis-Waas 
directie@gbshetkompas.be 
zorg@gbshetkompas.be 
T: 03 727 17 70 

Gem. Basisschool De Zandloper 9170Zan 
Dir.: Vereecken Paul 
Stc: Van Campenhout Christine 
Zandstraat 16, 9170 Sint-Pauwels 
directie@olszandloper-oom. be 
Christine. vancampenhout@gmail. com 
T: 03 780 19 10 
F: 03 777 28 72 
GVBS Toermalijn 9190Ker 
Dir.: Baes Katelijne 
Dir.: Selis Dirk 
Kerkstraat 12/63, 9190 Stekene 
lager@toermalijn.be 
T: 03 779 76 59 
F: 03 789 29 41 
GVBS Grembergen 9200Roo 
Dir.: De Mey Luk 
Stc: van de Velde Lut 
Rootjensweg 78, 9200 Grembergen 
vrijebasis.grembergen@skynet.be 
lut vandevelde@hotmail.com 
T: 052 21 15 28 
F: 052 38 08 70 
GVBS St.-Jozef Zouaaf 9220Eva 
Dir.: Vercauteren Marc 
Evangeliestraat 85, 9220 Hamme 
stjozefzouaaf@scarlet. be 
vercauteren.marc@scarlet.be 
T: 0477 24 66 64 of 052 47 03 45 
F: 052 48 08 35 

GVBS St.-Amelberga 9140Akk 
Dir.: Andries Jan 
Stc: Frencken Johan 
Akkerstraat 42, 9140 Temse 
directie@sint-amelberaaschool.be 
johan. frencken@sint-amelbergaschool. be 
T: 03 771 06 03 
F: 03 771 65 93 
GVBS Sint-Jozef Temse Velle 9140Vel 
Dir.: Drumont Geert 
Velle 129, 9140 Temse 
info@basisschool-velle.be 
T: 03 711 08 03 
F: 03/771 34 87 

GVBS St.-Jan Berchmans 9150Zoe 
Dir.: Muys Katleen 
Zoete Moederstraat 30, 9150 Rupelmonde 
sjb@scarlet.be 
T: 03 774 43 88 
F: 03 774 20 77 
GVBSOudenbos 9160Han 
Dir.: Poppe Katleen 
Stc: Veillaird Wendy 
F. Hanusdreef 39, 9160 Lokeren 
directie@basisschooloudenbos.be 
zorg@basisschooloudenbos.be 
T: 09 355 04 53 

GVBS De Hoge Geest 9170Hul 
Dir.: Weemaes Bart 
Stc: Van Landeghem Katrien 
Hulststraat 42, 9170 De Klinge 
directie@dehoaegeest.be 
katrien vanlandeghem@hotmail. com 
T: 03 770 70 09 
F: 03 707 17 27 
GVBS De Zevensprong 9190Nat 
Dir.: Herremans Davy 
Nationalestraat 50,9190 Kemzeke 
info@7-sprong.be 
T: 03 779 85 07 of 0492 55 16 14 

GVBS 3 Beuken 9190Pas 
Dir.: Van Hooste Helga 
Pastoor Van Lierdestraat 2, 9190 Stekene 
sec@bsdriebeuken. be 
T/F: 03 779 76 68 

GVBS H. Familie 9220Dok 
Dir.: Vercauteren Vera 
Dr. Hyleboslaan 1, 9220 Hamme 
heiligefamilie@belgacom.net 
T: 052 47 03 46 

GVBS De 5-sprong 9220KH 
Dir.: Descamps Geert 
Killestraat 43, 9220 Moerzeke 
de.5sprong@skynet.be 
T/F: 052 47 36 48 
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GVBS St.-Pieter 9220Sla 
Dir.: Vermachelen Chretien 
Slangstraat 12, 9220 Hamme 
gvbs.sint-pieter.hamme@scarlet.be 
T/F: 052 47 24 97 

GVBS De Kouter 9240Koe 
Dir.: Baeyens Freddy 
KoevlietIA, 9240 Zele 
directie@kouterbasiszele. be 
T : 052 44 69 31 
F : 052 45 34 86 
GVBS De Vlinderboom 9240Ave 
Dir: Luc Herwege 
Avermaat 135a, 9240 Zele 
avermaat@devlinderboom. be 
directle@devlinderboom.be 
T/F: 052 44 40 80 
GVLS O.L.V.-Presentatie 2880Rij 
Dir.: Boeykens Dirk 
Stc: Murielle Hillewig 
Rijkenhoek 2, 2880 Bornem 
directie@olvpls. be 
murielle.hillewia@olvpls.be 
T: 03 889 44 74 
F: 03 899 02 90 

Gem. Basisschool 9240Boo 
Dir.: Rombout Geert 
Stc: Lambrechts Kristine 
Bookmolenstraat 2, 9240 Zele 
gemeenteliike.school@zele.be 
kristine.lambrechts@gemeenteschool-zele.be 
T: 052 45 80 60 
F: 052 45 31 12 
GVBS Heikant 9240Bos 
Dir.: Rupus Peter 
Bosstraat 179, 9240 Zele 
basisschool.heikant@telenet.be 
T: 052 45 09 66 

Gem. Lagere school De Ruiter 9250Pod 
Dir.: Baert Patrick 
Podtsmeulen 9, 9250 Waasmunster 
directie@alsruiter. be 
T: 09 349 23 94 
F: 09 349 32 55 
De Watertoren 
Dir.: Martine Valck 
Watertorenstraat, 9100 Sint-Niklaas 
info@bsdewatertoren.be 
ContactDersoon SAH: tineminevr@hotmail.com 
T: 03 780 79 15 

Overige partners 

Leden stuurgroep 
Marleen Baert (codi scholengemeenschap Sint-Nicolaas) 
Jean-Paul De Beleyr (deskundige LOP Sint-Niklaas) 
Benedicte Vanderhaegen (Odice) 
Katleen Meganck (zorgco vrije basisschool Zele Heikant) 
Katlijne Hanssens (Stad Sint-Niklaas - Flankerend onderwijsbeleid) 
Gert Haentjens (VCLB Waas en Dender) 
Katrijn Vercauteren (vzw Regenboog) 

Externe welziinswerkers die mee instaan voor de coaching van studenten 
Nicole Formesyn (Samenlevingsopbouw vzw Sint-Niklaas) 
Use De Block (vzw Keerkring Sint-Niklaas) 

Nauwe partners binnen Platform studiebegeleidingsinitiatieven Sint-Niklaas 
Joke Maes (intercultureel medewerker dienst Samenleving) 
Marte Vanvevyvere (dienst Preventie en Samenleving) 
Mariska Storm (coach van studenten) 

BASO WAAS 

Onderwijsopbouwwerk Temse 
Kouterstraat 1 
9140 Temse 
verantwoordelijke: Hans Schilders 
T: 03 710 25 54 
F: 03 710 25 08 
onderwijsopbouwwerk® ocmwtemse.be 

VCLB Waas en Dender 
Ankerstraat 63 
9100 Sint-Niklaas 
Dir.: Van Damme Marcel 
mvandamme@vclb. waasdender.be 
T: 03 776 34 51 
F: 03 776 54 39 
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OKAN - klas 
Cordinerende onderwijsinstelling: 
Technisch Berkenboom Instituut 
Kalkstraat 26 
9100 Sint-Niklaas 
T.: 03 760 41 00 
F.: 03 760 41 17 
Dir.: D'hollander Elisabeth 
Coordinator OKAN: Polfliet Karin 

Technisch Instituut Sint-Carolus 
Hospitaalstraat 2 
9100 Sint-Niklaas 
T.: 03 780 51 23 
F.: 03 780 51 24 
Dir.: Marc Verhaeghe 
Coordinator: Speleman Katrijn 
e-mail: katrijn.speleman@sint-carolus.be 

Berkenboom Humaniora 
Kleine Peperstraat 16 
9100 Sint-Niklaas 
T.: 03 760 41 20; 
F.:: 03 760 41 27 
Adjunct - dir.: Van De Vyver Niki 
Coordinator: Surma Tim 
niki.vandevyver@berkenboomhum.be 
tsurma@telenet.be 
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Bijlage 3 

Ondertekening door de partners 



ONDERTEKENING DOOR DE PARTNERS 

De aanvraag wordt ondertekend door de algemene directeur/de rector/de directeur van elke 
partnerorganisatie. De ondergetekenden verklaren dat alle gegevens in deze aanvraag volledig 
en correct zijn. 

DATUM: 

HANDTEKENING 

An Lievens 

Leerpunt Aalst 

Bert Van Hoorickstraat 19, 9300 Aalst 
T. 053 78 15 05 
info.aalst@leerpuntzovl.be 

(Ann Lievens verzorgt op campus Dirk Martens - Aalst een sessie over de werking en 
doelgroep van Leerpunt waarbij ze zich richt tot de studenten in het project 
studieondersteuning aan huis. Ze belicht de werking van Leerpunt vanuit het perspectief "het 
omgaan met huiswerk en het leren van hun kinderen" door de ouders die bij hen cursus 
volgen. De studenten krijgen de kans om een lesactiviteit op Leerpunt bij te wonen.). 



ONDERTEKENING DOOR DE PARTNERS 

De aanvraag wordt ondertekend door de algemene directeur/de rector/de directeur van elke 
partnerorganisatie. De ondergetekenden verklaren dat alle gegevens in deze aanvraag volledig en 
correct zijn. 

DATUM: -if/9/^^X. 

HANDTEKENING: 

Marijke Bauwens 

(Marijke Bauwens is taalcoach van de stad Aalst. Ze verzorgt een sessie rond taalstimulering in de 
derde graad van de lagere school op Campus Dirk Martens — Aalst en dit in het kader van de 
studieondersteuning in het gezin van een leerling derde graad) 



ONDERTEKENING DOOR DE PARTNERS 

De aanvraag wordt ondertekend door de algemene directeur/de rector/de directeur van elke 
partnerorganisatie, De ondergetekenden verklaren dat alle gegevens in deze aanvraag volledig en 
correct zijn. 

DATUM: A1 J O Lj | <io - M ' 

HANDTRKENTNG: 

Mieke Wullaert en Karlien Van Impe 

(Mieke Wullaert is verantwoordelijk voor de leerlingenbegeleiding OKAN .Aalst en Karlien Van 
Impe is vervolgschoolcoach van OKAN. Zij vcrzorgen een sessie op de campus Dirk Martens -
Aalst over de specifieke noden en begeleiding van liun doelpubliek en dit in het. kader van de 
studieondersteuning. Vanuit de studieopdersteunuig willen we ook sterk aan taalstimuleang/ het 
verwerven van de schooltaal en de studiekeuzebegeleiding werken en kunnen we \reel leren van 
de expertise van OKAN. Onze studenten. krijgen de kans om enkele lessen in de OKAN-klassen 
mee te volgen). 

VTI-1 OKAN 
Sinte Annalaan 99b, 9300 AALST 
053 / 73 92 22 
www.vji-aalsi.be okaiifelrtiaalstbe 

Coordinator: Mieke Wullaert 
mieke.wniiaerti'gjvtiadst.bc / tel.: 053 / 73 92 22 

Vetvalgschoolcoach: Karlien Van Impe 
kariienvanutipejaihotmailcom / tel.: 053/73 92 57 



ONDERTEKENING DOOR DE PARTNERS 

De aanvraag wordt ondertekend door de algemene directeur/de rector/de directeur van elke 
partnerorganisatie. De ondergetekenden verklaren dat alle gegevens in deze aanvraag volledig en 
correct zijn. 

DATUM: 

HANDTEKENING: 

£4^4^ 

Valerie Eemans 

(Valerie Eemans is zorgcoordinator van de Stedelijke basisschool de duizendpootjes en van de 
Stedelijke Freinetschool De Notelaar van de stad Aalst. Ze zeltelt in de stuurgroep 
studieondersteuning. Op haar zorgscholen worden studenten 2BALO ingezet voor de 
studieondersteuning aan huis.) 



ONDERTEKENING DOOR DE PARTNERS 

De aanvraag wordt ondertekend door de algemene directeur/de rector/de directeur van elke 
partnerorganisatie. De ondergetekenden verklaren dat alle gegevens in deze aanvraag volledig en 
correct zijn. 

DATUM :/f^(/^L 
HANDTEKENEsfG: 

Ludo De Wilde 
(Ludo De Wilde is deskundige ondersteuner van het LOP Hamme - Zele. Hij zetelt in de 
stuurgroep studieondersteuning die een keer per jaar samenkomt.) 



ONDERTEKENING DOOR DE PARTNERS 

De aanvraag wordt ondertekend door de algemene directeur/de rector/de directeur van elke 
partnerorganisatie. De ondergetekenden verklaren dat alle gegevens in deze aanvraag volledig en 
correct zijn. 

DATUM: ,M)oLiI%o4l 

HANDTEKENING 

Ann Muylaert: pur GVB Sint-Jozef, Eikstraat 2, 9310 Aalst 

Marian De Moor: Zorgcoordinator, GVB Sint-Jozef, Eikstraat 2, 9310 Aalst 

(Marian De Moor is zorgleerkracht van het Sint-Jozefscollege. Ze verzorgt een sessie over het 
begeleiden van tutoren als zorgleerkracht van onze partnerschool —en praktijkschool op Campus 
Dirk Martens — Aalst en dit in het kader van de studieondersteuning in het gezin van een leerling 
derde graad) 
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ONDERTEKENING DOOR DE PARTNERS 

De aanvraag wordt ondertekend door de algemene directeur/de rector/de directeur van elke 
partnerorganisatie. De ondergetekenden verklaren dat alle gegevens in deze aanvraag volledig en 
correct zijn. 

DATUM: m - o W - Ah 

HANDTEMENING; 

Andre Coc! 
(Andre Cochez is directeur van het VCLB Aalst.) 

Evelien Swenne 

(Evelien Swenne werkt voor het VCLB Aalst. Zij zetelt in de stuurgroep StudieQnderSteuning 
die een keer per jaar samenkomt). 

Katrien Van Laer 
(Katrien Van Laer verzorgt de informatiesessies voor de ouders over de overstap naar het 
secundair en wenst dit ook voor onze studenten uit te werken.) 



ONDERTEKENING DOOR DE PARTNERS 

De aanvraag wordt ondertekend door de algemene directeur/de rector/de directeur van elke 
partnerorganisatie. De ondergetekenden verklaren dat alle gegevens in deze aanvraag volledig en 
correct zijn. 

DATUM: &i(H (ZoA?_ 

HANDTEKENING: 

Marianne De Wael 

(Marianne De Wael is directeur van het Centrum voor leerlingenbegeleiding van het 
Gemeenschapsonderwijs Dender. Zij zetelt in de stuurgroep studieondersteuning die een keer 
per jaar samenkomt). 



ONDERTEKENING DOOR DE PARTNERS 

De aanvraag wordt ondertekend door de algemene directeur/de rector/de directeur van elke 
partnerorganisatie. De ondergetekenden verklaren dat alle gegevens in deze aanvraag volledig en 
correct zijn. 

DATUM: £//_ #?A/L £&"/£. 

HANDTEKENING: 

Jean-Paul De Beleyr 

(Jean-Paul De Beleyr is lid van de stuurgroep van het project studieondersteuning aan huis in 
Campus Waas. Beroepsmatig is hij LOP-Deskundige-ondersteuner van het LOP regio Sint-
Niklaas basisonderwijs / LOP regio Temse basisonderwijs / LOP regio Sint-Niklaas-Temse 
secundair onderwijs) 



FROM : INSTITUUT-BERKENBOOM-HUMflNIORn PHONE NO. : 037604188 

02 7803303 t.A.Ar. e t ^ A A i u W e ^ 

ONDERTEKENING DOOR DE PARTNERS 

Apr. 23 2012 02:41PM PI 

_3e/uU7 kofin JuJ^rnQ^^-^ 

De aanvraag wordt ondertekend door de algemene directeur/de rector/de directeur van elke 
partnerorganisatie. De ondergetekenden verkkren dat alle gegevens in deze aanvraag volledig -en 
correct zijn. 

DATUM... i^joiijl^\ Z_ 

HANDTEKENING:... 

-Naampartner- T/M S<IIZ.*A £.fu»/tJA7<j£. A' fuu>£>\ 

(Omschrijving functie partner en vermelding zijn/haar werkgever) 



ONDERTEKENING DOOR DE PARTNERS 

De aanvraag wordt ondertekend door de algemene directeur/de rector/de directeur van elke 
partnerorganisatie. De ondergetekenden verklaren dat alle gegevens in deze aanvraag volledig en 
correct zijn. 

DATUM: 23/04/2012 

HANDTEKENING: 

Marc Verhaeghe Katrijn Speleman 

Algemene gegevens van de secundaire school: 
Naam: Technisch Instituut Sint-Carolus 
Adres: Hospitaalstraat 2 - 9100 Sint-Niklaas 
Directie: Marc Verhaeghe 
Contactpersoon: Katrijn Speleman — functie: leerbegeleider 
e-mail: katrijn.speleman@sint-carolus.be 
Telefoon: 03/78 51 23 
Fax: 03/780 51 24 



ONDERTEKENING DOOR DE PARTNERS 

De aanvraag wordt ondertekend door de algemene directeur/de rector/de directeur van elke 
partnerorganisatie. De ondergetekenden verklaren dat alle gegevens in deze aanvraag volledig en 
correct zijn. 

DATUM: SlGioq j SLo/2. 

HANDTEKENING: 

MarieXouise Chalmet 

(Marie-Louise Chalmet is stadssecretaris van de stad Sint-Niklaas. Er is een 
samenwerkingsverband tussen de hogeschool KaHo Sint-Lieven Campus Waas en de stad Sint-
Niklaas om studiebegeleidingsinitiatieven uit de stad Sint-Niklaas in een Platform te verenigen) 



ONDERTEKENING DOOR DE PARTNERS 

De aanvraag wordr. oaderrekend door de algemene directeur/de tectof/dc dkectetif van elke 
parmerorganis&tic, De ondergetekenden verklaren dat alle gegevetts is deze aaavtssig vdliedig en 
correct zijn. 

DATUM: ^ 3 / 5H | lojl^ 

HANDTEKENING: 

1 
O , . 

Nicole Foimesyn 

(Nicole Formesyn is een externe expert die rich ertoe. engageurt om de studenten campus Waas 
mee fe eoachen. Ze verzorgt een sessie tijdens de startvoomsiddag en begeleidt mee de 
reilecttcbiieenkomsten van twee leergtocpen. Nicole FottTiesyii wttkt al iaren als sociaal assistants.-
in organisaties waar armen. het woord nemen, Momenteel is jij tc«ai*l;ge^teM binnen vzw 
Saitieo levingsopbouw Sint-Niklaas) 



OKAKJ Cn*6*UA &<^&nlooG^) 

ONDERTEKENING DOOR DE PARTNERS 

De aanvraag wordt ondertekend door de algemene directeur/de rector/de directeur van elke 
partnerorganisatie. De ondergetekenden verklaren dat alle gegevens in deze aanvraag volledig en 
correct zijn. 

DATUM: .. .23 april 2012 

HANDTEKENING: .. . Greet Van Beem - adjunct-directeur 
Karin POLFLIET - coordinator 
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ONDERTEKENING DOOR DE PARTNERS 

van De aanvraag wordt ondertekend door de algemene directeur/de rector/de directeur 
elke partnerorganisatie. De ondergetekenden verklaren dat alle gegevens in deze aamflraag 
volledig en correct zijn. 

DATUM: 24/04/2012 

HANDTEKENTN 

^ N T L ^ C U T -î 5> 

-Naam partner- ONDERWIJSOPBOUWWERK. TEMSE 

Wie ziin we? 

OOW is een enthousiast team dat deel uit maakt van het OCMW Temse. 

We werken samen met de verschillende scholen, moskeeen, integratiedienst en andere 
gemeentelijke diensten, het Lokaal overlegplatform (LOP) van Temse, Centra voor 
leerlingenbegeleiding (CLB's)... 

Voor wie ziin we er? 

OOW richt zich naar alle kinderen, jongeren en ouders die in de gemeente Temse te mak^n 
krijgen met achterstand en achterstelling in het onderwijs. 

Wat doen we? 

OOW wil initiatieven, campagnes en projecten in en rond de basis- en secundaire scholer 
opstarten die de gelijke kansen en rechten in het onderwijs bevorderen. Het actieterrein v; n 
OOW zal zich niet beperken tot school. Het OOW zal in samenwerking met andere lokal 
partners (de integratiedienst, de jeugddienst, de cultuurdienst, de sportdienst, de bibliothefk, 
het CLB, het LOP...) allerhande initiatieven mee helpen opstarten of daadwerkelijk 
ondersteunen die de onderwijskansen- en rechten verbeteren. 

Daarnaast zal OOW de deelname van ouders bij het schoolgebeuren in de brede betekeni; 
het woord verhogen. Op korte termijn hoopt OOW hiermee positieve effecten te bereiken 
voor hun kinderen en jongeren. Op langere termijn wil OOW een schoolbeleid dat meer 
rekening houdt met de (specifieke knelpunten waarmee) ouders (worden geconfronteerd) 

van 
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Activiteiten? 
• Ouderbetrokkenheid stimuleren via: 

o Oudergroepen 

o Infomomenten rond studiekeuze en studiekeuzespelen (zowel voor 
laatsiejaars van de lagere als de middelbare school) 

• Aanpak van spijbelproblematiek 

• Taalstimuleringsinitiatieven ontwikkelen, zoals: 

o Huiswerkbegeleiding 

o Het voorleesuurtje in de bibliotheek op woensdagnamiddag (tweewekelijks) 

o De taakovenaars (augustus + de paasvakantie) 

• Ondersteuning geven ivm aanvraag school- en studietoelage bij het Vlaams 
ministerie 

• Sensibilisering van leerkrachten rond kansarmoede en diversiteit 

• Deelname aan structured overleggen zoals het Lokaal Overlegplatform (LOP), 
Roma-overleggen en -werkgroepen, het overleg OOW 


