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M.b.t. bewustwording van docenten en voorbereiding van curriculumaanpassingen door 

docenten, waaronder leden van de opleidingscommissie 

 

1.de ontwikkeling van een sensibiliseringstraject voor lectoren (waaronder leden van de 

Opleidingscommissie (OC)) in de vorm van een intensieve docentenstage en van 

deelname aan het globaler actie-onderzoek (KBS). Zowel cognitieve doelstellingen (bv. 

situatie kansarmoede regio Leuven/Diest; belang van impliciet leren; consequentie van 

uitstel van kloofdichting) als dynamisch-affectieve doelstellingen (bv. ik kan en wil als 

docent ook op dit punt mee het verschil maken);  
 

Activiteiten  

 

 

 

traject voor lectoren.  

 

traject (6 BAKO KHLeuven, 1 

KHLim) met inventariseren van eyeopeners via ervaringsreconstructies, focusgesprekken 

die zich richten op de betekenis van deze ervaringen voor het eigen lesgeven, de 

voorbeelden e.d. en supervisies onder leiding van experten.  

 

Output  

scenario voor een ervaringstraject voor lectoren  

 

Betrokkenen + begroting 

 

CM+NVH:  organisatie en opvolging + doorontwikkelen: 20 dagen  

 

7 lectoren (2 leden OC, 2 lectoren Heverlee, 2 lectoren Diest, 1 lector KHLim) doorlopen 

traject, elk 6 dagen = 42 dagen  

 

o Ervaringsdeskundigen aangeleverd vanuit welzijnssector (expertise inkopen):12 dagen (* 

1000 euro per dag)  

o Consult supervisies experten (HIVA, CTO, SDL Vierde wereld, ...): 10 consulten (*200 

euro/consult)  

 

o Verantwoordelijken Flankerend Onderwijsbeleid van Diest en Leuven: onkostenvergoeding 

+ representatiekosten  

o RISO Vlaams-brabant: onkostenvergoeding + representatiekosten  

 

 

 

 

WERKPAKKET 2  Trajecten studenten/docenten 

Werkpakket 2.1  ontwikkeling en realisatie van intensieve stage rond kansarmoede, voor 

docenten  (doelstelling 1) 

 



 

 

 

M.b.t. effectieve realisatie in het (hidden) curriculum van eerstejaarsstudenten BAKO  

5. de ontwikkeling en realisatie van een sensibiliserend ervaringstraject voor 

eerstejaarsstudenten, geënt op de docentenstage 

 

 

Activiteiten  

 

eerstejaarsstudenten. (2 STB groepen D en H) (maximum 20 studenten?) 

 

-out bij eerstejaarsstudenten = ook try-out voor de toekomst. Geen keuze laten bij 

de student. (ad random) Zoeken naar OOD 1 SP ter compensatie of alternatief traject tov 

klassiek traject  

 

Output  

efd scenario voor  sensibiliserend traject voor eerstejaarsstudenten.  

 

 

Betrokkenen + begroting 

 

CM+NVH:  organisatie en opvolging + doorontwikkelen: 20 dagen  

 

o Ervaringsdeskundigen aangeleverd vanuit welzijnssector (expertise inkopen):12 dagen (* 

1000 euro per dag)  

o Consult supervisies experten (HIVA, CTO, SDL Vierde wereld, ...): 10 consulten (*200 

euro/consult)  

 

o Verantwoordelijken Flankerend Onderwijsbeleid van Diest en Leuven: onkostenvergoeding 

+ representatiekosten  

o RISO Vlaams-brabant: onkostenvergoeding + representatiekosten  

 

 

 

 

 

 

Werkpakket 2.2  ontwikkeling en realisatie van intensieve stage rond kansarmoede, voor studenten 

eerste jaar  (doelstelling 5) 

 


