
Onderwijs en begeleiding op klikafstand

Uitnodiging

> ActiMath: actief remediëren van wiskunde
Het vak wiskunde blijkt voor heel wat studenten een grote struikelblok te zijn. Met dit project wordt op 
een elektronisch leerplatform een breed inzetbare bijspijkercursus wiskunde voor studenten ontwik-
keld op maat van de student en de beoogde opleiding. 

> Didactische scenario’s voor webcolleges
Studenten die om en of andere reden niet aanwezig kunnen zijn tijdens contactmomenten kunnen via 
webcolleges toch de nodige ondersteuning krijgen. Scenario’s voor:

- verschillende lesvormen (werkcolleges, hoorcolleges, labo,…)
- verschillende technieken

> Labobaden voor niet-reguliere studenten
Labobaden zijn korte, intensieve labosessies waarbij de voor- en nazorg gebeurt via e-learning. Ze 
helpen zij-instromers gebruik te maken van de flexibiliseringsmogelijkheden.

> Didactische mogelijkheden van mobile devices 
De Dienst Onderwijsondersteuning- en ontwikkeling onderzoekt hoe praktische zaken zoals uurroosters, 
examenschikkingen, lokalenschikkingen en de toegang tot het elektronisch leerplatform… via smart-
phones en tablets geïmplementeerd kunnen worden.

> Maak zelf je digibord 
Voor een prikje kan je zelf je digibord in elkaar knutselen. De lerarenopleiding van KAHO Sint-Lieven 
ontwikkelde een module waarbij je zelf een elektronisch schoolbord met WII -afstandsbediening kan 
maken. De zelfgemaakte digiborden worden gebruikt in de lessen van de lerarenopleiding in Aalst.  

> Lemo-test
De Lemo-test peilt naar leercompetenties en motivatiekenmerken van leerlingen of studenten. 

- online test
- doel: slaagkansen verhogen

Sessies
>  Vakbegeleiding op maat. Voor iedereen?

Griet Lust, K.U.Leuven
Hedendaagse vakbegeleiding bestaat uit een combinatie van fysieke (monitoraatsessies) en 
digitale tools (tussentijdse testen, discussieforum, extra oefeningen, slides). 
Dit divers aanbod heeft een positief effect op het leerproces omdat de student zelf beslist 
een tool te gebruiken in functie van zijn leerbehoeften. Een vakbegeleiding op maat dus. 

- Hoe gaan studenten met deze controle om?
- Welke tools worden gebruikt door de studenten? 
- Hoe en wanneer worden deze tools gebruikt? 
- Verschillen studenten in hun toolgebruik? 
- En hebben deze verschillen een impact op hun presteren? 

Onderzoek in experimentele leeromgevingen toont aan dat adaptief toolgebruik (het gebruik 
van tools in functie van de leerbehoeften) niet evident is en niet zonder meer mag worden 
aangenomen. 
Vanuit deze vaststellingen werd een exploratief onderzoek gevoerd naar het tool gebruik van 
studenten dat wordt voorgesteld op de studiedag. 
> Studiekeuzebegeleiding van instromers in het hoger onderwijs

Evelien Schyvinck, KAHO Sint-Lieven
In deze workshop kan je een demo zien van het zelftoetsingsinstrument dat ontwikkeld 
wordt ter ondersteuning van het studiekeuzeproces van de instromer. Met dit instrument 
krijgt de instromer een beter zicht op wat de toekomstige opleiding verwacht, wat de eigen 
competenties zijn en hoe de match tussen beide is.
> 25 jaar monitoraat : 

- Het leven zoals het is
- Nieuwe visies en concepten

Tony Stevens en Dimitri Coppens, KAHO Sint-Lieven
De monitoraatswerking van het departement industrieel ingenieur van de KAHO Sint-Lieven 
weerspiegelt een expertise van 25 jaar. Deze is opgebouwd binnen een totaalconcept van 
studentenwerving, -begeleiding en netwerking.
Dit luik van de studiedag belicht de evolutie van 25 jaar streven naar een sterke complemen-
tariteit van persoonlijk contact met de studenten en integratie van technologische middelen. 

Postersessies

Omschrijving
De studiekeuze- en instroombegeleiding evolueren mee op de snelweg van de elektroni-
sche communicatie. 
De huidige technologische evoluties bieden tal van mogelijkheden die volledig fitten in de 
leefwereld van de studenten. 

> Hoe kan je deze evoluties, binnen het kader
van het onderwijs en de begeleiding, integreren in een totaalconcept ? 
> Hoe concretiseer je dit ? 
> Wat zijn de begeleidingseffecten op het on-
derwijsgebeuren ?

Deze studiedag stelt zich tot doel een bijdrage te leveren tot het beantwoorden van deze 
vragen.

Het monitoraat van het departement industrieel ingenieur heeft hiertoe een begeleidings-
systeem uitgewerkt en past dit toe ter optimalisatie van zijn taken. 

Een mix van “reële en virtuele” contactmogelijkheden vormen hierbij de rode draad bin-
nen een totaalconcept.

Contact
> Plaats

KAHO Sint-Lieven
Technologiecampus Gent
Gebroeders Desmetstraat 1 
9000 Gent

 - Routebeschrijving via 
  www.kaho.be > Ik zoek > Campussen
 - Ingang parking via Griendeplein

> Datum
Donderdag 2 december 2010
13.30 uur – 16.45 uur

> Doelgroep
Directies en medewerkers van CLB’s en secundaire scholen, derdegraadscoördinatoren, ICT-
coördinatoren, leerlingenbegeleiders, studie(traject)begeleiders hoger onderwijs…

> Inschrijving 
Inschrijven kan tot en met dinsdag 30 november 2010 
via http://www.kaho.be/studiedagmonitoraat   

> Deelnameprijs
Gratis

> Informatie
Dienst monitoraat
Technologiecampus Gent
09 265 86 10
of studieadvies@kahosl.be 

13u15 - 13u45 onthaal met koffie en frisdrank

13u45 - 14u00 Verwelkoming 
Luc Vanhooymissen
Departementshoofd departement industrieel ingenieur

14u00 - 14u45 Vakbegeleiding op maat. Voor iedereen?
Griet Lust, 
K.U.Leuven, Faculteit  Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Onderzoeksgroep Pedagogische Wetenschappen

14u45 - 15u15 Pauze en posterbeurs

15u15 - 15u40 Studiekeuzebegeleiding van instromers in het hoger onderwijs:
> ontwikkeling van een zelftoetsingsinstrument
Evelien Schyvinck
KAHO Sint-Lieven, Leer- en informatiecentrum - Aalst (Lica)

15u40 - 16u40 25 jaar monitoraat : 
> Het leven zoals het is
> Nieuwe visies en concepten
Tony Stevens en Dimitri Coppens
Departement industrieel ingenieur, Dienst Studie- en studentenbegeleiding, 

16u40 – 17u30 receptie met broodjes 

Programma


