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MEERWAARDE VAN HET AANMOEDIGINGSFONDS IN DE PHL 
 

1. Hogeschool brede implementatie van leerateliers en plustrajecten 
 
In alle opleidingen in de PHL werd in 2008-2009 gestart met het opzetten van  
 
    

LEERATELIERS    VERSTERKEN VAN GENERIEKE LEERCOMPETENTIES 
 

PLUSTRAJECTEN VERWERKEN VAN VAKGEBONDEN LEERINHOUDEN 
 
(gericht op allochtone studenten, studenten met BSO vooropleiding, studenten uit kort-
geschoold milieu)    

       
 
 
 
 

Begeleiding door LEERCOACHES 
 
Volgende sessies werden ontwikkeld 
 Ik als student (lemotest) 
 Actief studeren 
 Concentreren 
 Examenvaardigheden 
 Geheugen 
 Mindmapping 
 Motivatie en stress 
 Notities nemen 
 Plannen 
 Presenteren en schrijven 
 Snellezen 
 Studiegids 
 

2. Instroombegeleiding: instroomprofielen o.b.v de Lemo-test 
 
Opleidingscoördinatoren en studentenbegeleiders beschikken nu over handvaten en kant- en klaar 
materiaal risicogroepen te detecteren en instroomprofielen op te stellen.  
Er werden ook doorstroomcijfers geanalyseerd waarbij de slaagcijfers van studenten uit risicogroe-
pen opgevolgd werden. Deze aanpak maakt meer onderzoek in de toekomst naar de effecten van 
begeleiding mogelijk. . . 

3. Minimumfaciliteitenbeleid voor studenten met een functiebeperking 
 Gerichte  detectie van studenten uit kansengroepen 

 Optimale toekenning van faciliteiten met garanties voor toekenning van minimumfaciliteiten 
 Elektronisch statuut en elektronische ingave van faciliteiten 
 Opvolging van toepassing van verleende faciliteiten 
 Meer uniformiteit over de departementen 

4 grote groepen van studenten hebben recht op faciliteiten 

 Werkstudenten 

 Studenten met een functiebeperking 

 Studenten met bijzondere omstandigheden 

 Topsporters 

Concreet resultaat leerateliers 
 
Handige steekkaarten (uitgedeeld op  
infodagen of tijdens de leerateliers) 
 
bij het studeren  rond de thema’s 
 Plannen 
 Actief studeren 
 Notities nemen 

4. Oprichting studentengroep “first in the family to study” 
 Doel = academische integratie 

 Studenten groep “voor en door “ studenten wiens ouders geen hoger onderwijs genoten 

Het ontstaan van: 
 Materialen, lespakketten 
 Overlegstructuren  
 Samenwerkingsverbanden (provincie Limburg, werkgroep diversiteit associatie AUHL, SIHO, Novelle, consortia volwassenonderwijs…) 
 Sociale registratie en data-analyse 
 
Waardoor er een zekere mentaliteitsomslag over de jaren heen heeft plaats gevonden. 
 

De diversiteit binnen onze studentenpopulatie werd doorheen de vele initiatieven erkend en er werd constructief ingezet op de verschillende prioritaire kansengroepen (studenten met BSO voor-
opleiding, studenten met een functiebeperking, studenten van allochtone afkomst, anderstalige studenten en studenten uit kortgeschoold milieu en werkstudenten ) 

5. Pilootproject SAS-teams ”Steunpunt allochtone studenten” in dpt. Business 
 Tutorwerking: De tutor kan uren in zijn portfolio verdienen (resulteert in studiepunten) 

door uitleg te geven aan medestudenten (tutées) .  “samen” studeren . 

  


