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- (Leer)plekken 
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- Praktijkonderzoek in de kijker 

- Save the dates 

- In de pijplijn… 
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Doorheen deze projectplanning wordt uiteraard 

steeds verder gewerkt aan nieuwe opportuniteiten 

om samen te werken.    

Netwerken werkt 

Uit de bevraging van vorig jaar bleek 

dat zowel organisaties als lectoren 

overleg en netwerkmomenten zien als 

een kans om elkaar te leren kennen en 

samenwerkingsmogelijkheden te 

verkennen. 

Vanuit het project waren we met AP 

Hogeschool de afgelopen maanden 

aanwezig op overlegmomenten, zoals 

het ‘Welzijnsoverleg 2060’ en het 

‘netwerkoverleg Kinderen Eerst 2060’.  

 

Organiseert u ook een overleg (met 

andere organisaties)? Zoekt u nog 

interessante gesprekspartners, laat het 

ons (elkaar) weten! 

 

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 mag je aan ons 

bezorgen! 

* Begin maart is Sarah terug uit 

bevallingsverlof. 

 

Feb-Maart ’19: Uitvoeren 

bevraging andere opleidingen  

 

Feb-mei ‘19: Studenten bevragen 

bewoners uit de buurt 

Feb-juli ’19: onderzoeken 

opleidingsoverschrijdend 

samenwerken 

APRIL ’19: analyse bevraging 

andere opleidingen 

 

JUNI ’19: ontmoetingsmoment 

met buurtorganisaties 

 

JUNI ‘19: Nieuwsbrief 3 

mailto:Marjan.halsberghe@ap.be
mailto:Sarah.vanhoof@ap.be


 

Nieuwsbrief 2 – februari 2019 

Studenten naar ouderen in de buurt 

i.s.m. De Voorzorg 

Eerstejaars orthopedagogie studenten 

gaan in het kader van het jaarlijkse 

ouderenproject op huisbezoek bij 

ouderen en worden begeleid om 

vragenlijsten in te vullen die peilen naar 

hun ondersteuningsnood. Zo komt De 

Voorzorg te weten welke ouderen 

dringend ondersteuning nodig hebben.  

 

Het project loopt tot de paasvakantie. 

De eerste week van mei kunnen de 

studenten een terugkoppeling met de 

resultaten verwachten.  

 

( L E E R ) P L E K K E N  

Wij gaan op zoek naar plekken in de buurt die 

(eenmalig, sporadisch of op regelmatige basis) 

kunnen dienen als een (leer)plek voor andere 

buurtorganisaties of onze lectoren en studenten, 

waarin een (netwerk)overleg kan plaatsvinden, een 

les of workshop kan worden gegeven, contact 

maken met ervaringsdeskundigen, etc. 

Vanuit AP Hogeschool willen wij de studenten 

letterlijk naar de buurt brengen om te leren (in al zijn 

facetten). Ze maken op deze manier (beter) kennis 

met jullie organisatie. Jouw organisatie kan ook 

beroep doen op een andere organisatie (win-win). 

 

In deze korte vragenlijst kan u praktische gegevens 

aangeven: aantal ruimtes, grootte van de ruimte(s) 

(aantal personen), wanneer ze beschikbaar zijn, 

gegevens van de contactpersoon, etc. 

Wij verzamelen alle gegevens en bezorg een 

overzichtslijst. 

 

Dit is een proefproject. We trachten zo snel mogelijk 

de lijst te bezorgen aan collega’s (orthopedagogie, 

sociaal werk) en andere buurtorganisaties om 

hiervan gebruik van te maken. De vragenlijst invullen 

betekent geen verplichte deelname. 

 

Het project zal volgend academiejaar geëvalueerd 

worden. Vragen of bemerkingen mag je steeds 

doorgeven aan Marjan (marjan.halsberghe@ap.be). 

 

 

Derdejaarsstudenten sociaal werk zetten zich voor 

‘praktijklabo’ in het eerste semester in bij een 

leerplekplaats dat zich eerder richt op kwetsbare 

doelgroepen. Deze leerplekplaatsen bevatten ook 

o.a. volgende  buurtorganisaties: 

Cadix (WZC op het Eilandje) 

De Grijze Kat (voedselbedeling Dam) 

Kras (Jeugdwerk) 

Recht Op (Vereniging waar armen het woord 

nemen) 

De Schoolbrug (huiswerkbegeleiding) 

Symbiose (huiswerkbegeleiding kinderen Afrikaanse 

gemeenschap – Antwerpen Noord) 

 

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 

 

De bibliotheek in Campus Spoor Noord biedt 

plaats aan tal van interessante (vak)literatuur 

voor de opleidingen van de Departementen 

Gezondheid & Welzijn en Onderwijs & 

Training. 

   

https://surveys.ap.be/limesurvey/index.php/618491?lang=nl
mailto:marjan.halsberghe@ap.be
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P R A K T I J K O N D E R Z O E K  I N  D E  K I J K E R  

Dit academiejaar zijn binnen onze opleidingen een aantal Praktijkgericht 

Wetenschappelijke Onderzoeksprojecten (PWO’s) gestart. Een korte introductie: 

 

O² - Ondersteunen van de ondersteuners (looptijd: 2018-2022) 

Betrokken opleidingen: orthopedagogie, ergotherapie, sociaal werk, 

lerarenopleiding, banaba ASS, toegepaste psychologie  

Partners: Onderwijsnetwerk Antwerpen, Ondersteuningsnetwerken (Prismaplus, 

Vokan, Onaplus), ouderkoepel, steunpunt voor inclusie, UA  

 

Op 1/09/18 ging in kader van het M-decreet het ondersteuningsmodel van start. Eén 

of meerdere scholengroepen werken samen binnen ondersteuningsnetwerken. 

Ondersteuningsteams, aanvankelijk samengesteld uit de vroegere GON- & ION-

begeleiders, leerkrachten en paramedici uit het buitengewoon onderwijs, staan in 

voor de ondersteuning van een gewone school.  

In drie werkpakketten en vanuit een multidisciplinair onderzoeksopzet wil dit project, 

wetenschappelijk onderbouwd, vanuit de praktijk het concept ondersteuning 

verkennen en theoretisch funderen, klaarheid brengen in de rol van de 

ondersteuner, het multidisciplinair samenwerken bevorderen en, in samenspraak, 

diverse tools ontwikkelen die ondersteuning, communicatie en expertise-

ontwikkeling binnen deze context bevorderen.  

Meer informatie 

 

CoCo - Connecting the Context (2018-2022) 

Het Vlaamse beleid inzake jeugdhulp en wetenschappelijk onderzoek m.b.t 

leefklimaat binnen de residentiële jeugdhulp onderstrepen het belang van 

contextgericht werken en participatie van ouders en jongeren. 

Leefgroepbegeleiders geven aan contextgericht werken (soms) invulling vanuit de 

leefgroep, maar ervaren dat als niet evident. In leefklimaatonderzoek komt de 

beleving van jongeren i.v.m. contextgericht werken, niet aan bod. Nochtans wordt 

het erkend als een belangrijke indicator. De maatschappelijke context van 

superdiversiteit zorgt voor extra uitdagingen bij contextgericht werken. 

(Leefgroep)begeleiders ervaren handelingsverlegenheid. Een cultuursensitieve 

benadering dringt zich op. 

D.m.v. participatief actieonderzoek (PAO) in twee voorzieningen binnen 

Jongerenwelzijn gaan begeleiders als mede-onderzoekers op zoek naar concrete 

praktijkgerichte antwoorden op hoe cultuursensitief contextgericht gewerkt kan 

worden vanuit een leefgroep. 

Meer informatie 

  

Net-Flex (2018-2020) 

Sociaal-maatschappelijke veranderingen en sturing door de overheid zorgen voor 

een veranderend zorglandschap. De vermaatschappelijking van zorg stelt dat bij de 

ondersteuning van volwassenen met een beperking meer moet worden ingezet op 

het werken met netwerken. De overheid verwacht dat naast mantelzorg, 

professionele en vrijwillige zorg, ook beroep wordt gedaan op secundaire netwerken 

en dat hulpverleners deze activeren. 

http://www.kenniscentrumisos.be/portfolio/o%c2%b2-ondersteuners-ondersteunen/
http://www.kenniscentrumisos.be/portfolio/connecting-the-context/
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Onderzoek toont aan dat deze secundaire netwerken nog niet veel in beeld komen 

als ondersteuningsbron. Over zorg ‘aan de zoom van de mantel’ is nog weinig 

bekend. Netwerkvorming- en versterking blijkt nog een belangrijke uitdaging. Om de 

rol en/of positie van secundaire netwerken te faciliteren is het noodzakelijk te 

exploreren wat de verwachtingen, noden en motivaties zijn van de leden van dit 

secundaire netwerk rond volwassen personen met een niet-aangeboren hersenletsel 

(PNAH) en met welk doel dit gebeurt.  

Meer informatie 

 

ART4DEM (2018-2022) 

Betrokken opleidingen/departementen: Schools of Arts, Departement 

Onderwijs&Training, Sociaal Werk 

 

ART4DEM ontwikkelt een multidisciplinair programma voor burgerschapseducatie 

(BSE) in lager en secundair onderwijs. Het project verkent nieuwe wegen om te 

werken aan burgerschapsvorming, door middel van participatieve kunstvormen en 

vormen van nieuwe media. BSE in het onderwijs kent stevige uitdagingen. Ondanks 

de aanhoudend lage scores voor democratische attitudes bij Vlaamse scholieren, 

aarzelt en worstelt de onderwijswereld met de aanpak ervan. Zo geven scholen 

variërende betekenissen aan burgerschap en werken velen er slechts sporadisch 

aan. Onderzoek wijst bovendien op de kloof tussen jongeren, naargelang 

opleidingsniveau en sociale achtergrond, wat zich extra manifesteert in steden. 

Sommige auteurs benadrukken dan ook het belang aan nieuwe vormen van BSE, 

die meer aansluiten bij de leefwereld en participatiewensen van kinderen en 

jongeren. Scholen op hun beurt zijn vragende partij voor een intra-muros aanbod. 

 

De centrale onderzoeksvraag is: op welke wijze kunnen artistieke werkvormen 

bijdragen aan BSE in een diverse context in de 3de graad BaO en de 1ste graad SO? 

Meer informatie 

 

 

Alle lopende en afgelopen (onderzoeks)projecten, alsook boeiende publicaties, kan 

je vinden op de website van het kenniscentrum iSOS.  

http://www.kenniscentrumisos.be/portfolio/net-flex/
http://www.kenniscentrumisos.be/portfolio/art4dem/
http://www.kenniscentrumisos.be/
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CONCRETE  SUGGEST IES  &  OPROEPEN 
 

?  Als ziekenfonds is De VoorZorg, steeds op zoek naar nieuwe manieren van 

dienstverlening om dichter bij zijn leden te staan. Het preventieve huisbezoek is een 

methode die we uittesten om kwetsbare ouderen vroegtijdig op te sporen. 

Momenteel gaan de eerstejaarsstudenten orthopedagogie van de AP hogeschool 

de eerste huisbezoeken in 2060 afleggen. Voor het tweede deel van dit jaar zoeken 

we een lokale partner voor de verdere uitrol. Dit project krijgt steun van de 

burgerbegroting Antwerpen. Interesse om samen te werken? Neem contact op via 

vrijwilligers.304@devoorzorg.be  

 

? Om Het Groot Dictee der Mensenrechten (19 maart) wat breder te kaderen, zouden 

we graag NGO's en andere organisaties uitnodigen om deel te nemen aan een 

bescheiden mensenrechtenmarktje.  Het zou fijn zijn dat ook organisaties die zich 

toespitsen op buurtwerking, armoedebestrijding, ...  zichtbaar aanwezig zijn, 

bijvoorbeeld met een infostand, een petitie, een sensibilisering- of andere activiteit. 

Interesse? Contacteer Patrice De Feyter, patrice.defeyter@ap.be. 

Plaats : Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, Noorderplaats 2 

Uren: 17:00 (installatie), 18:00 (deuren); 20:30 tot 21:30 (pauze: alle deelnemers zijn 

dan op het mensenrechtenmarktje); 22:00 (einde) 

 

?  Dringend vrijwilligers gezocht voor (proef)project ‘Spelend Leren’ in het Huis van het 

Kind Antwerpen Noord De Wijk (Willy Vandersteenplein 1, 2060 Antwerpen).Tijdens 

spelend leren zijn kinderen zich amper bewust van het feit dat zij aan het leren zijn. 

Het leren gebeurt hier d.m.v. educatieve spellen, vrijblijvend werkbladen maken of 

simpelweg het lezen van spannende verhalen met mama of papa. Dit gebeurt in de 

vorm van een hoekenwerk. Hierbij kunnen kinderen rekenen en taal oefenen op 

maat. Ze krijgen tijdens Spelend Leren de kans om succeservaringen op te doen. Niet 

alleen stimuleert dit de intrinsieke motivatie, ze krijgen hierdoor ook meer 

zelfvertrouwen. Spelend Leren is geen huiswerkbegeleiding. Je kind kan er dus geen 

huiswerk komen maken. Spelend Leren kan wel gezien worden als een alternatief 

voor huiswerkbegeleiding omdat ze kinderen stimuleert op schoolse vaardigheden.  

Ook indien u ouders kent die meer informatie wensen over hoe ze hun kind kunnen 

stimuleren met huiswerk, kan u ze doorverwijzen naar de spreekuren 'Opvoeden en 

opgroeien' binnen de verschillende huizen van het kind. 

Wanneer? Elke woensdag van 16u tot 17u (Niet tijdens schoolvakanties)  

Meer info? Laila Boumdifi via laila.boumdifi@cawantwerpen.be of 0477 98 29 04.  

 

 ? Fundament 2060 vzw, dat zijn enkele bewoners uit de buurt die zich vrijwillig inzetten 

om een goede en nuttige bestemming te geven aan de kelder van de Sint-

Amanduskerk. Alle mensen uit de buurt zijn welkom om mee te denken en te doen 

in de kelder. Heb jij zelf een idee en plaats te kort? Breng je idee mee naar het 

winterfeest (zie flyer in bijlage en Save the Date), dan gaan we samen aan de slag! 

Momenteel werken we met de steun van Stadsmakers en de Burgerbegroting hard 

aan het toegankelijk en brandveilig maken van de kelder. 

Contact: kelder2060@gmail.com  

Facebook: Fundament2060 

mailto:vrijwilligers.304@devoorzorg.be
mailto:laila.boumdifi@cawantwerpen.be


 

Nieuwsbrief 2 – februari 2019 

 

? 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 op 18 maart 2019. Heb je zin om mee na te denken, contacteer dan Denise 

Cleophas (denise.cleophas@stad.antwerpen.be) 

 

?  Vanuit de parochie werd vorig jaar reeds de twee suggestie gedaan om activiteiten 

op te zetten in het kader van ‘Samen tegen eenzaamheid’. Heb je ideeën of 

organiseer je activiteiten die hierin kaderen, neem dan contact op met Eric Bochar 

(eric.bochar@telenet.be).  

 

?  Woonzorgcentrum Cadiz op het eilandje in Antwerpen is op zoek naar een vrijwilliger 

voor de cafetaria. Ze zoeken iemand voor maandag, donderdag en vrijdag, telkens 

van 13u tot 17u. Het is handig als je jezelf op een vaste namiddag - of meerdere 

namiddagen - per week kan vrijmaken. De vacature is ook reeds terug te vinden via 

de website van vrijwilligerswerk: https://vrijwilligerswerk.be/vacature/21287-

medewerker-cafetaria-woonzorgcentrum 

 

! De oprichting van de Vrijwilligersacademie 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.  

 Er wordt volop gewerkt om de vrijwilligersacademie te gieten in een post 

graduaatsopleiding. Meer informatie volgt. 

  

mailto:denise.cleophas@stad.antwerpen.be
mailto:eric.bochar@telenet.be
https://vrijwilligerswerk.be/vacature/21287-medewerker-cafetaria-woonzorgcentrum
https://vrijwilligerswerk.be/vacature/21287-medewerker-cafetaria-woonzorgcentrum
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SAVE  TH E  DATES  

 

Fundament Winterfeest op vrijdag 15 februari 2019 

Fundament 2060 vzw, dat zijn enkele bewoners uit de buurt die zich vrijwillig inzetten 

om een goede en nuttige bestemming te geven aan de kelder van de Sint-

Amanduskerk. Fundament organiseert vrijdag 15 februari (vanaf 16u) een 

winterfeest.  

Zie flyer in bijlage. Meer informatie op facebook. 

 

Filmavond “INCLUSIEF” op dinsdag 19 februari om 20u 

De Roma en docAtlas presenteren… “INCLUSIEF”. Een documentaire van Ellen 

Vermeulen. 

De zoektocht van enkele kinderen met een beperking, en natuurlijk hun ouders, naar 

een geschikte school staat centraal in 'Inclusief', de nieuwe documentaire van 

geëngageerd filmmaakster Ellen Vermeulen. In scherpe grijstinten toont ze ons de 

kinderen Rosie, Sami, Irakli en Nathan, die allemaal worstelen om hun eigen plekje 

op te eisen in het onderwijs. Ellen Vermeulen neemt in 'Inclusief' geen standpunt in; 

ze observeert slechts, en toont kleine interacties, die een grote impact op de kijker 

hebben. 

'Inclusief' laat ruimte voor de kijker over: zwart-witdenken is passé, we moeten oog 

hebben voor de honderden tinten grijs die tussen deze twee uitersten liggen. 

https://www.deroma.be/kalender/697/Een_documentaire_van_Ellen_Vermeulen/I

NCLUSIEF  

 

Het Groot Dictee der Mensenrechten op dinsdag 19 maart 2019 

Op 19 maart (18u deuren open) organiseren de lerarenopleidingen van AP 

Hogeschool Antwerpen samen met Amnesty International de tweede editie van het 

Groot Dictee der Mensenrechten, open voor interne en externe deelnemers. Het 

deelnemerspubliek is erg divers: studenten, docenten, maar ook echte dicteefreaks, 

medewerkers of sympathisanten van Amnesty International, ... 

Inschrijven kan weldra via de AP website. 

 

Inspiratiedag ‘Exclusief – inclusief’ op vrijdag 22 maart 2019 

Het Netwerk rond Inclusie organiseert in Berchem een nieuwe dag rond het thema 

inclusie. Enkele collega’s van de AP Hogeschool zullen daar spreken of een sessie 

begeleiden. De inspiratiedag is gratis. Meer informatie en inschrijven 

 

Gastspreker Chokri Ben Chika op maandag 1 april 2019 

Maandag 1 april komt theatermaker Chokri Ben Chika over de Zoo Humain voor 

onze studenten spreken. Medewerkers van buurtorganisaties mogen aansluiten. De 

lezing gaat tweemaal door: van 8u30 tot 10u30 en van 10u30 tot 12u30 (aula 0.027). 

De lezing vindt plaats op Campus Spoor Noord, ingang via Noorderplaats 2. 

Meer informatie over de gastspreker  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/547218752426587/
https://www.deroma.be/kalender/697/Een_documentaire_van_Ellen_Vermeulen/INCLUSIEF
https://www.deroma.be/kalender/697/Een_documentaire_van_Ellen_Vermeulen/INCLUSIEF
https://www.onderwijsnetwerkantwerpen.be/nl/ona/inspiratiedag-exclusief-inclusief-2019
https://www.actionzoohumain.be/nl/artist/chokri-ben-chikha
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Gastspreker Orlando Verde op vrijdag 5 april 2019 

Hoe worden vluchtelingen en andere mensen met een migratieachtergrond 

voorgesteld in de media? Hoe worden minderheden gerepresenteerd? Welke 

factoren bepalen hoe mensen worden voorgesteld? Wie mag er aan welk debat 

deelnemen? Aan de hand van voorbeelden uit onze extensieve mediawatching, 

gaan we kijken naar de fouten en de positieve tendensen in onze media, de 

gevoeligheden in het debat en wat we kunnen doen om voor verbetering te zorgen. 

 

Op vrijdag 5 april 2019 komt Orlando Verde tweemaal spreken voor onze studenten. 

Externen zijn ook welkom voor deze boeiende lezing. 

Praktisch: 9u tot 11u (aula -01.004) en 14u tot 16u (aula -01. 004) op Campus Spoor 

Noord – Noorderplaats 2. 

 

Orlando Verde is geboren in Venezuela in 1977 en woont in Antwerpen sinds 2001. 

Hij is stafmedewerker bij Kif Kif. Informaticus van opleiding. Schrijft en maakt af en toe 

films. Eigenlijk vertelt hij vooral graag verhaaltjes. 

Kif Kif is een interculturele beweging die strijdt voor gelijkheid en tegen racisme. Kif 

Kif bouwt mee aan een solidaire, democratische en interculturele samenleving. Via 

kritische, sensibiliserende, interactieve en educatieve initiatieven geeft Kif Kif mensen 

de instrumenten in handen om een andere stem te laten horen in het 

maatschappelijk debat over de interculturele samenleving. Kif Kif steunt op die 

manier actief individuen en groepen die uitgesloten worden van grondrechten of 

gediscrimineerd worden en versterken hen om zelf op te komen voor hun rechten. 

 

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

Een gratis lezingenreeks geïnitieerd door AP Hogeschool in samenwerking met 

deSingel Internationale Kunstcampus en Kunsthuis Opera Ballet Vlaanderen. Het 

thema dit jaar is ‘Lust’ met o.a. lezingen van Dirk Draulans, Kurt Van Eeghem, Gerbert 

Bakx, Prof dr Geert Dom, Seppe Nobels e.a. Er staan nog 4 lezingen op het programma 

voor de zomervakantie. 

De lezingen zijn gratis, maar aanmelden is verplicht (max. 5 plaatsen reserveren per 

persoon). Programma en aanmelden via https://www.ap.be/studium-generale  

 

Social Practice Lab/p op dinsdag 26 november 2019 

Vierde editie van Social Practice LaB/P! Op dinsdag 26 november 2019 kun je aan de 

AP Hogeschool weer terecht voor een namiddag- en avondprogramma vol 

workshops, lezingen, presentaties, debatten,…  

 

Noorderlicht Parade op donderdag 28 november 2019 

Op donderdag 28 november 2019 wordt de hele buurt van 2060 opnieuw uitgenodigd 

voor NOORDERLICHT. Misschien was jij een van de 700-tal buurtbewoners die in 

november 2018 door de straten trokken met de artistieke parade. Noorderlicht wil op 

donderdag 28 november 2018 opnieuw buurtbewoners en buurtorganisaties 

betrekken bij een kunstig parcours in de straten rond de Permeke Bibliotheek. 

Organisaties die graag willen meedenken of meewerken kunnen contact opnemen 

via noorderlicht@ap.be  

Volg de facebookpagina https://www.facebook.com/ParadeNoorderlicht   

https://www.ap.be/studium-generale
mailto:noorderlicht@ap.be
https://www.facebook.com/ParadeNoorderlicht
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I N DE  P I JPL I JN…  

 

 Tweedejaarsstudenten Sociaal Werk brengen dit semester voor ‘Leeronderzoek’ de 

behoeften van buurtbewoners in kaart. Welke verwachtingen hebben zij van AP 

Hogeschool? En van de opleidingen? 

 Derdejaarsstudenten Orthopedagogie gaan dit semester in het kader van 

‘Intercultureel (ped)agogisch handelen’ aan de slag bij het Oude Badhuis en het Huis 

van het Kind (De Wijk) in de vorm van Werkplekleren. 

 De mogelijkheid om een ‘Samen tuin’ op het dak te bouwen werd onderzocht. Helaas 

werd dit actiepunt niet weerhouden. We blijven echter nadenken over een zinvolle 

invulling van het dak, alsook andere onderbenutte ruimtes binnen de campus. 

 Samen met de coördinator en medewerkers van de bibliotheek zullen we ons buigen 

over de mogelijkheden om ook de fysieke toegankelijkheid te verhogen voor externe 

professionals (uit de buurt). 

 In het nieuwe AP gebouw (Lichttoren) wordt naast een student service center (eerste 

verdieping) ook een ‘welzijnsloket’ (gelijkvloers) ingericht waar o.a. studenten vanuit 

verschillende opleidingen kunnen worden ingezet in leerrijke situaties. Ook het 

geboortehuis Nova Vida van de opleiding Vroedkunde zou daar een plaats krijgen.  

 Mogelijke samenwerkingen worden intussen met de betrokken organisaties, lectoren 

en studenten verder uitgewerkt. 

 In het voorjaar van 2019 plannen we een volgend ontmoetingsmoment 

 De volgende nieuwsbrief verschijnt in juni 2019. Oproepen, suggesties, leuke acties of 

activiteiten met de AP Hogeschool of buurtorganisaties onderling,… mogen steeds 

doorgestuurd worden naar Marjan (marjan.halsberghe@ap.be). 

 

WE WENSEN JULLIE ALLEMAAL EEN VERBINDEND EN 

LEERRIJK 2019 

mailto:marjan.halsberghe@ap.be

