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H E T  V O O R B I J E  J A A R  

 

 

WERKGROEPEN 

5 & 7 JUNI 

De werkgroepen waren een succes! 57 

mensen uit de AP hogeschool, 

(welzijns)organisaties en andere 

voorzieningen uit de Seefhoek, Den 

Dam en ’t Eilandje namen deel aan 

deze eerste kennismaking met ons 

project. Er werd veel genetwerkt en tal 

van samenwerkingssuggesties 

kwamen aan bod. Je leest er alles over 

in deze nieuwsbrief! 

 

 

CONTACTGEGEVENS 

 

Marjan.halsberghe@ap.be 

Sarah.vanhoof@ap.be 

 

03/220 33 14 (Sarah*) 

03/220 56 37 (Marjan) 

 

Voor al jullie vragen en suggesties 

i.v.m. het versterken van de buurt 

als leergemeenschap kunnen jullie 

bij ons terecht! Ook oproepen en 

activiteiten voor de volgende 

nieuwsbrief (december) mag je 

aan ons bezorgen! 

 

* Van 17 september ‘18 tot 28 februari ’19 

is Sarah met zwangerschapsverlof, maar 

jullie zijn in goede handen bij Marjan! 

 

 

SEPT ’17: Organisaties 3 wijken in 

kaart brengen 

JAN-MAA ’18: Uitvoeren 

bevraging organisaties, lectoren 

en studenten  

MEI ’18: Focusgroepen lectoren 

en studenten 

JUNI ’18: Werkgroepen 

organisaties en lectoren 

JUNI-JULI ’18: Analyse input & 

resultaten 

JULI ’18: Eerste nieuwsbrief 

mailto:Marjan.halsberghe@ap.be
mailto:Sarah.vanhoof@ap.be
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O N D E R Z O E K S R E S U L T A T E N  

 

- Er namen 55 mensen uit 51 verschillende organisaties 

deel aan de bevraging 

- AP hogeschool wordt het vaakst als ‘open’ en 

‘toegankelijk’ gepercipieerd, toch lezen we ook 

feedback over de bereikbaarheid (badge-systeem en 

gebrek aan fietsenstalling) 

- 51% van de bevraagde organisaties werkt reeds  

samen met AP, vnl. voor stage 

- Op een schaal van 1 tot 4 scoort 58% een ‘3’ voor de 

samenwerking, 38% zelfs een ‘4’! 

- Organisaties zouden graag nog meer samenwerken  

met AP op vlak van stage, projecten, vrijwilligers, 

gastsprekers en praktijkonderzoek, maar onze  

studenten zijn ook welkom voor studiebezoeken! 

 

 

 

LID WORDEN VAN DE AP-BIB 

 

 

Wist je al dat je lid kan worden van 

onze bibliotheek?  

 

Hoe je dat doet, lees je hier! 

 STAP 1:  Meld je aan bij het onthaal, je   

                 ontvangt er een badge 

 STAP 2:  Ga met je badge naar onze bib  

                 op de eerste verdieping 

 STAP 3:  Voor €10 krijg je een lezerskaart 

                 waarmee je in alle bibliotheken   

                 van de AUHA* terecht kan 

 STAP 4:  De kaart is op naam, je gegevens  

                 worden geregistreerd 

 STAP 5:  Geef je badge terug af aan het  

                 onthaal 

KLAAR! 

 

 * Universiteit Antwerpen, AP Hogeschool 

Antwerpen, Hogere Zeevaartschool en Karel de 

Grote-Hogeschool 

 

 

 

TIJD VOOR ACTIE! 

 

 
 

Geïnteresseerd in onderzoek?  

KENNISCENTRUM ISOS 

Isos is een samenwerking tussen de 

opleidingen orthopedagogie, sociaal 

werk, toegepaste psychologie en de 

banaba autismespectrumstoornis. Vanaf 

januari 2017 werken we multi- en 

interdisciplinair samen aan onderzoeks- 

en praktijkprojecten en begeleiding en 

consultancy voor het brede werkveld. 

Het centrum heeft ervaring met 

verschillende onderzoeksmethodes, 

waarbij een participatieve en 

respectvolle aanpak voorop staat. We 

werken graag samen met studenten én 

praktijk aan reflectie en verandering. 

 

Heb je een vraag tot mogelijke 

samenwerking? Neem vrijblijvend 

contact op: info@kenniscentrumisos.be 

TOP 5 

VOORWAARDEN VOOR 

SAMENWERKING 

 

1. Vertrouwen 

2. Gelijkwaardigheid 

3. Wederkerigheid 

4. Win-win 

5. Goede 

communicatie 

TOP 3 

Waarvoor zouden organisaties 

graag beroep doen op 

andere organisaties? 

 

1. Uitwerken & opstarten 

van projecten 

2. Vrijwilligers 

3. Bijscholing relevante 

thema’s 
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CONCRETE  OPROEPEN & SUGGEST IES  
 

 

? Vanuit de parochie werden er twee suggesties gedaan: één rond het uitwerken 

van een netwerk rond diversiteit en één rond het opzetten van activiteiten in het 

kader van ‘Samen tegen eenzaamheid’. Heb je ideeën, neem dan contact op met 

Eric Bochar (eric.bochar@telenet.be).  

 

! Ell Circo D’ell Fuego ziet mogelijkheden om werkplekleren of mini-stages aan te 

bieden. Neem bij interesse contact op met Joris Herweyers (joris.h@ecdf.be) 

 

! Op den Dam heeft men een ‘Wie is wie’ gemaakt met een overzicht van alle 

organisaties in de buurt, misschien ook een ideetje voor de andere wijken?  

   

! Charlotte Meeussen (charlotte_meeussen@hotmail.com) biedt aan om  

praktijkervaringen te delen met studenten. Ze heeft zelf stages gedaan in de 

psychiatrie in Duffel en werkt nu in de Woonhaven.  

 

! Vanaf januari wordt de Vrijwilligersacademie opgericht. Dit is een samenwerking 

tussen Give a Day en AP hogeschool. De academie ontwikkelt diverse 

opleidingsmodules voor het integreren van en samenwerken met vrijwilligers. De 

praktijkgerichte opleidingsmodules zijn in de eerste plaats bedoeld voor coaches 

van vrijwilligers. Wie reeds interesse heeft, mag voor meer info contact opnemen 

met Hilde Maelstaf (hilde.maelstaf@ap.be).   

 

!  Kennen jullie HOPLR al? Een applicatie om een buurtnetwerk op te zetten en zo 

activiteiten te delen, een vraag te stellen, diensten uit te wisselen, … Ook Peerby is 

een handige app, waar je spullen kan lenen van mensen uit de buurt.  

 

?  OKIDO Mobiel zoekt vrijwilligers: misschien zijn er wel studenten die de handen uit de 

mouwen willen steken? Bij interesse graag contact opnemen met Nelle De Winter 

(Okidomobiel.stekelbees@landelijkekinderopvang.be) 

 

?  Basisschool ’t Spoor zoekt vrijwilligers om middagtoezicht op te nemen en 

ondertussen activiteiten te voorzien. Misschien iets voor de studenten 

Orthopedagogie of voor KRAS Dam? Je kan Sarah Poittier of Astrid Segers bereiken 

via volgend mailadres: directie@basisschooltspoor.be 

 

? Het netwerkoverleg ‘Kinderen eerst 2060’ brengt scholen en organisaties samen om 

info te delen en acties op te zetten voor kwetsbare groepen rond de thema’s 

vrijetijdsbesteding, huiswerkbegeleiding en gezondheid. Het volgend overleg vindt 

plaats eind september/begin oktober. Heb je zin om mee na te denken, 

contacteer dan Denise Cleophas (denise.cleophas@stad.antwerpen.be)  

mailto:eric.bochar@telenet.be
mailto:joris.h@ecdf.be
mailto:charlotte_meeussen@hotmail.com
mailto:hilde.maelstaf@ap.be
mailto:Okidomobiel.stekelbees@landelijkekinderopvang.be
mailto:directie@basisschooltspoor.be
mailto:denise.cleophas@stad.antwerpen.be
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VRAAG EN A ANBOD VANU I T  AP  

AANBOD AP                                                                              
 Ben je op zoek naar stagiair(e)s?    

Contacteer Joël Verjans (Orthopedagogie):   joel.verjans@ap.be 

Contacteer Samirah Boutchakate (Sociaal werk):    samirah.boutchakate@ap.be 

 

 Ben je op zoek naar (occasionele) vrijwilligers? 

Contacteer Gwenda Der Kinderen (Orthopedagogie) gwenda.derkinderen@ap.be 

 

 Wil je studenten inschakelen voor een (internationaal) project?  

In de opleiding bachelor orthopedagogie werken studenten in kleine groep aan hun 

afstudeerproject. Het opleidingsonderdeel ‘Project’ is bij uitstek bedoeld om aan studenten de kans 

te geven op een actieve en zelfsturende wijze, een complexe taak in teamverband tot een goed 

einde te brengen. Op die manier proberen we in een onderwijscontext de werkrealiteit van de 

toekomstige opvoeder - begeleider zo sterk als mogelijk te benaderen. Onderzoeksvragen gesteld 

door het werkveld, zijn het uitgangspunt om dit praktijkgericht onderzoek uit te bouwen. Dit zorgt 

ervoor dat het onderzoek relevant is voor de praktijk, dat het gericht is om de praktijk te 

ondersteunen en dat het een gefundeerde en innoverende bijdrage levert aan de ontwikkeling 

van die praktijk. 

 

Contacteer Greet Demesmaeker (Orthopedagogie): greet.demesmaeker@ap.be 

 

Project met internationale studenten 

 

Contacteer Hilde Van Himbeeck (Sociaal werk):  hilde.vanhimbeeck@ap.be 

 

 Wil je studenten inschakelen voor een leeronderzoek?  

 

Contacteer Britt Dehertogh (Sociaal werk):   britt.dehertogh@ap.be 

 

 Wil je zelf nog iets bij studeren?  

 

Postgraduaat Open Jeugdwerk  

 

Verbreed je handelingskader als jeugdwerker met deze tiendaagse, praktijkgerichte opleiding. 

Vertrekkend vanuit de ervaring van diverse sectoren, ga je dieper in op de theorie 

rond verschillende thema's. Je houdt hierbij steeds de context van jongeren, hun leefwereld en hun 

interesses in het achterhoofd. 

 

Meer informatie  

 

Postgraduaat Supervisie-Intervisie-Coaching 

 

In deze opleiding leer je zelfsturing en reflectie ontwikkelen. Daarmee verhoog je je professionele 

deskundigheid in het begeleiden van studenten en professionals. De opleiding duurt twee jaar en 

bestaat uit twee op elkaar volgende leertrajecten. Na het afronden van beide leertrajecten 

ontvang je een getuigschrift van het ‘Postgraduaat Begeleidingskunde’. Het is ook mogelijk om 

enkel het eerste leertraject te volgen. 

 

Meer informatie 

mailto:joel.verjans@ap.be
mailto:samirah.boutchakate@ap.be
mailto:gwenda.derkinderen@ap.be
mailto:greet.demesmaeker@ap.be
mailto:hilde.vanhimbeeck@ap.be
mailto:britt.dehertogh@ap.be
https://www.ap.be/opleiding/open-jeugdwerk
https://www.ap.be/opleiding/supervisie-intervisie-en-coaching


Nieuwsbrief 1 – juli 2018 

Postgraduaat Werken met de context 

 

Dit postgraduaat wil medewerkers die tewerkgesteld zijn in de social profit (jeugdhulpverlening en 

mensen met een beperking) opleiden om in de context van en met cliënten aan het werk te gaan. 

 

Meer informatie 

 

 Benieuwd naar welke vorming er nog op het programma staat? 

 

Neem een kijkje op onze website 

OPROEPEN                                                                                     
 

STUDIEPLEKKEN 

 

Tijdens de examenperiodes zijn onze studenten op zoek naar plekken om rustig te kunnen 

studeren. Heeft uw organisatie tijdens de maanden januari, mei en/of juni plaats voor onze 

studenten? Contacteer ons en ontvang in september een online formulier waarin u het 

aantal beschikbare plaatsen, de data, uren en afspraken kan invullen. Wij bezorgen onze 

studenten dan een overzicht. 

 

Contacteer Marjan Halsberghe:    marjan.halsberghe@ap.be 

 

GASTSPREKERS SOCIAL PRACTICE LAB/P 

 

Op dinsdag 27 november 2018 organiseren de bacheloropleidingen Orthopedagogie en 

Sociaal Werk de derde editie van Social Practice LaB/P.  Het wordt een namiddag met 

workshops, lezingen, presentaties, debat,… met als thema “Van emotie naar reflectie”. 

Voor dit event zijn we nog op zoek naar gastsprekers. Zijn er interessante zaken uit jouw 

beroepspraktijk en expertise die in verband gebracht kunnen worden met dit thema, dan 

horen we graag van jou!  

 

Contacteer Joël Verjans (Orthopedagogie):   joel.verjans@ap.be 

Contacteer Samirah Boutchakate (Sociaal werk):    samirah.boutchakate@ap.be 

 

ONDERZOEKEN 

 

Tijdens de werkgroepen merkten we dat er bij jullie wel wat vragen leven rond onderzoek. 

Heb je een concrete vraag rond onderzoek of wil je graag ondersteuning bij de uitvoering 

van een bepaald onderzoek, neem dan gerust contact met ons op! Voorbeelden kunnen 

jullie alvast vinden op de website van ons kenniscentrum ISOS.  

 

Contacteer Britt Dehertogh (Sociaal werk):   britt.dehertogh@ap.be 

Website ISOS:       www.kenniscentrumisos.be  

https://www.ap.be/opleiding/werken-met-de-context
https://www.ap.be/dienstverlening/vorming-professionals
mailto:marjan.halsberghe@ap.be
mailto:joel.verjans@ap.be
mailto:samirah.boutchakate@ap.be
mailto:britt.dehertogh@ap.be
http://www.kenniscentrumisos.be/
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SAVE THE DATES!                                                                

 

Social practice LAB/P (dag van het werkveld) op 27 november 2018 

 

Een event waar het sociaal-agogisch werkveld, alumni, studenten en medewerkers elkaar 

ontmoeten. Een platform waar organisaties hun innoverende, spraakmakende of motiverende 

initiatieven voorstellen, waar ruimte is voor kritische reflectie op actuele tendensen in de 

hulpverlening, waar praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek een plaats krijgt, waar 

stakeholders van beide opleidingen kunnen netwerken…Het thema voor dit jaar is ‘Van 

emotie naar reflectie’.  

 

Studium generale, diverse data verspreid over het academiejaar 2018-2019 

 

Een gratis lezingenreeks geïnitieerd door Artesis Plantijn Hogeschool in samenwerking met 

deSingel Internationale Kunstcampus en Kunsthuis Opera Ballet Vlaanderen. Het thema 

volgend jaar is ‘Lust’met o.a. lezingen van Dirk Draulans, Kurt Van Eeghem, Gerbert Bakx, Prof 

dr Geert Dom, Seppe Nobels e.a. Hou de website van AP Hogeschool in de gaten voor het 

volledige programma en inschrijving! 

 

Noorderlicht parade op 29 november 2018 

 

Een artistieke parade van kunstenaars, studenten en buurtbewoners die licht en sfeer brengen 

in het noorden van Antwerpen. Start aan bibliotheek Permeke en via het Sint-Jansplein naar 

campus Noorderplaats, waar het eindfeest plaatsvindt. 

 

Studiedag ‘A sense of home’ op 20 september 2018  

 

Vanuit onderzoek binnen de opleiding orthopedagogie kwam het project ‘a sense of home’ tot 

stand. A Sense of Home brengt verschillende elementen samen die een invloed hebben op het 

thuisgevoel in woonzorgcentra. Onderzoekers bekeken het concept vanuit verschillende 

invalshoeken en toetsten het aan de praktijk. Zo werden ook ouderen en studenten 

orthopedagogie ingeschakeld als medeonderzoekers in een participatieproject. 

 

 Inschrijven kan via:     www.ap.be/event/studiedag-sense-home 

Neem ook een kijkje op :    www.senseofhome.ap.be  

http://www.ap.be/event/studiedag-sense-home
http://www.senseofhome.ap.be/
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IN  DE  P I JP L I J N…  

 

 De mogelijkheid om een ‘Samen tuin’ op het dak te bouwen wordt onderzocht 

 In het najaar start een Leeronderzoek van studenten SW rond de behoeften van 

buurtbewoners t.o.v. AP hogeschool 

 In een gesprek met ons departementshoofd gaan we na welke mogelijkheden er 

zijn om een loket in te richten voor buurtbewoners in onze nieuwe gebouwen 

 Het ‘welzijnsoverleg 2060’ van 27 september gaat door in de AP Hogeschool 

 In het voorjaar van 2019 plannen we een volgend ontmoetingsmoment 

 Mogelijke samenwerkingen worden intussen met de betrokken organisaties, lectoren 

en studenten verder uitgewerkt 

 De volgende nieuwsbrief verschijnt in december! 

 

WE WENSEN JULLIE ALLEMAAL EEN VERKWIKKENDE 

ZOMER! 


