
Actie diversiteit in alle departementen  

KULeuven 

Association  

 



De lat ligt, ik beweeg, ik KHLim! 
Doorstroommethodieken in KHLim:  

Een positieve benadering 

Katholieke Hogeschool Limburg 
Agoralaan, gebouw B, bus 1 
3590 Diepenbeek 
T: 011 23 07 70– F: 011 23 07 89 
E: informatie@khlim.be 
www.khlim.be 

Om het onderwijs voor alle studenten meer toegankelijk te maken is een UDL-traject ontwikkeld en 
doorlopen. Zo krijgen alle docenten van departement SAW  inzichten en training 
om de principes van UDL in de dagdagelijkse praktijk toe te passen. 

Universal Design for Learning 
  

  

  
  

principe 1: info aanbieden   principe 2: actie en expressie   principe 3: betrokkenheid 
  

richtlijn 1: leerstof via ≠ zintuigen 
laten opnemen 

  
richtlijn 4: ≠ mogelijkheden 

aanbieden om actief om te gaan 
met de leerstof 

  
richtlijn 7: inspelen op interesses van 

studenten 

      

richtlijn 2: info via taal en symbolen 
verduidelijken & structuur aanbieden 

  
richtlijn 5: ≠ methoden aanbieden 

om aan te tonen wat studenten 
geleerd hebben 

  richtlijn 8: doorzetting creëren 

    

richtlijn 3: ≠ mogelijkheden bieden 
om de leerstof te begrijpen 

  
richtlijn 6: ondersteuning bieden 

om doelen en prioriteiten te stellen 
  

richtlijn 9: mogelijkheden bieden om 
jezelf in te schatten en bij te sturen 



De lat ligt, ik beweeg, ik KHLim! 
Doorstroommethodieken in KHLim:  

Een positieve benadering 

Katholieke Hogeschool Limburg 
Agoralaan, gebouw B, bus 1 
3590 Diepenbeek 
T: 011 23 07 70– F: 011 23 07 89 
E: informatie@khlim.be 
www.khlim.be 

Om het onderwijs voor 

alle studenten meer 
toegankelijk te maken is 
een UDL-traject ontwikkeld 
en doorlopen. Zo krijgen 
alle docenten van 
departement SAW  
inzichten en training 
om de principes van UDL in 
de dagdagelijkse praktijk 
toe te passen. 

Een portal- filmpje met UDL-  
uitleg wordt verdeeld 

Structuur wordt geboden  
via een tijdslijn 

Een checklist om UDL in lessen  
en lesmateriaal toe te passen  
wordt ontwikkeld en verdeeld 

Het hele departement volgt 
een studiedag waaraan ook  

SIHO meewerkte 

De Facebookgroep over UDL 
houdt iedereen up to date 

Via een gesproken ppt maakt  
het departement voor een 1ste 
keer kennis met UDL 

ICT-Ondersteuning voor toepassing  
van UDL-vaardigheden wordt 
aangeboden voor liefhebbers 
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AANSPREEKPUNT voor 
ALLOCHTONE 
STUDENTEN 
 
Het  aanspreekpunt voor allochtone 
studenten staat in voor het verhogen van 
het welbevinden van de studenten en  
fungeert als brugfiguur naar de allochtone 
gemeenschap. Daarnaast ondersteunt deze 
persoon het docententeam m.b.t. vragen 
aangaande studenten met een andere 
etnisch-culturele afkomst.  

 

Doelgroep 
 
Studenten met een andere etnisch-
culturele afkomst, de ouders van studenten 
met een andere etnisch-culturele afkomst, 
migrantengemeenschappen. 

 

Werkwijze 
 
• Om het welbevinden van de studenten 

te verhogen gaat men via focusgroepen 
studenten bevragen over hun ervaringen 
binnen de KHLim. 

• De studietrajectbegeleiders krijgen 
ondersteuning waar nodig. 

• De adviesgroep komt tweemaandelijks 
samen en bespreekt de agendapunten 
van de stuurgroep diversiteit. Een 
afgevaardigde zetelt in de stuurgroep. 

• Op regelmatige tijdstippen is het 
aanspreekpunt allochtonen aanwezig. 
Studenten kunnen bij haar terecht voor 
problemen waar de specificiteit van de 
cultuur een belemmering vormt om 
andere instanties aan te spreken.  

• Belangrijk is dat de groep allochtone 
studenten geen aparte groep vormt. 
Regelmatig overleg tussen allochtone en 
autochtone studenten is hiervoor 
aangewezen. 

• Docenten hebben vaak nood aan 
ondersteuning in het omgaan met 
allochtone studenten. Waar moet men 
rekening mee houden of net niet? 
Gesprekken, vormingsmomenten 
kunnen hierbij een hulp zijn. 

• Het organiseren van 
ouderbijeenkomsten voor ouders van 
allochtone studenten kan helpen hen 
meer te betrekken op de studies van 
zoon/dochter en de noden die hiermee 
samenhangen.  

• Via huisbezoeken, contacten met de 
verenigingen de allochtone 
gemeenschap het belang van hoger 
onderwijs meer doen inzien. 

 
 
 

Resultaten 
 
• Het welbevinden van allochtone 

studenten binnen de KHLim neemt toe 
• Op vraag van de dienst studiebegeleiding 

wordt de nodige hulp aangeboden 
• De adviesgroep diversiteit brengt min. 2 

keer per academiejaar advies uit op de 
stuurgroep diversiteit 

• Binnen iedere opleiding is er maandelijks 
min. één gesprek met allochtone 
student(en). 

• Ieder academiejaar wordt er één 
actiepunt geformuleerd aangaande het 
verbeteren van de 
studentensamenleving. Dit wordt in de 
praktijk omgezet. 

• Minimum 2 keer per academiejaar wordt 
een debat/infoavond georganiseerd 

i.s.m.de allochtone gemeenschap. 
 

Doelen 
 
• Als vertrouwenspersoon fungeren voor 

allochtone studenten 
• Werken aan een positieve 

studentensamenleving op alle 
campussen 

• Brugfunctie naar bestaande 
ondersteuningsmogelijkheden voor 
studenten. 

• Oprichten van een adviesgroep voor de 
stuurgroep diversiteit 

• Aanpassingen aan het campusleven waar 
nodig 

• Ondersteunen van het docententeam 
• Brugfiguur naar de allochtone 

gemeenschap in Limburg 
• Verbeteren van de afstemming 

thuissituatie – schoolsituatie 
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In samenwerking met vzw Stuvoor KHLim 

en adhdcoach.be  

 

AD(H)D 
COACHINGSGROEP  
 
Aan studenten die zich herkennen 
in de kenmerken van AD(H)D 
wordt de mogelijkheid geboden 
om een 
groepscoaching te volgen.  
Onder begeleiding van een 
deskundige (www.adhdcoach.be) 
komen zij samen in groep en 
worden thema’s m.b.t. AD(H)D en 
studeren besproken. 

Doelgroep 
 
Studenten die zich herkennen in 
de moeilijkheden die bij een 
AD(H)D-problematiek worden 
beschreven.  
Er hoeft geen officiële diagnose 
te zijn.  Studenten dienen zich 
wel via de zorgcoördinator aan 
te melden voor de groep.  
 

Werkwijze 
 
Het opzet  is een planmatig 
programma waarin de 
deelnemers per sessie 
gezamenlijk werken rond 1 
onderwerp bekeken door de 
AD(H)D-bril. Telkens krijgen de 
deelnemers een uitdaging mee 
ter voorbereiding van het 
volgende onderwerp. Hierbij 
bepalen ze hun persoonlijke 
doelstelling.   
Er wordt stilgestaan bij de 
hinderpalen die AD(H)D kan 
opleveren maar vooral bij de 
mogelijkheden die het kan 
bieden. 
 
De groepscoachingsreeks is 
opgebouwd uit een informatieve 
avond, 6 themabijeenkomsten 
van 2u en een opvolgsessie. 
 
Minimum 4, maximum 9 
deelnemers 

Resultaten 
 
Studenten ervaren enorme 
steun van elkaar en de coach.  
Zij worden geïnformeerd, 
gemotiveerd, geactiveerd en 
gestimuleerd om aan de slag te 
gaan met hun persoonlijke 
doelstellingen en zetten zo 
stappen om hun studieloopbaan 
succesvol te doorlopen. 
 

Doelen 
 
• Psycho-educatie m.b.t  AD(H)D 

en leren omgaan met de 
hinderpalen en de 
mogelijkheden die AD(H)D  
biedt.  

• Uitwisseling van ervaringen 
met collega-studenten en het 
uitbouwen van een netwerk. 


