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Woordje van de krico
Hey leuke virtuele Emiel-lezers!
Het is al weer eind oktober, wat vliegen die academiejaren. Het
voorwoordje van de Emiel voelt voor mij een beetje als een dagboek
schrijven. Kringgerelateerd staan er nog leuke dingen op de planning
waarover jullie als je doorklikt meer kan lezen. De eerste master
onderwijs- en vormingswetenschappen heeft binnenkort examens en
omdat ik zelf een van die studenten ben wil ik effe een speciale ‘veel
succes’ wensen aan alle masters O&V! We trotseren samen die examens,
thesis-deadlines, mental breakdowns, en alle andere
studentenkwaaltjes!
Dikke zoenen en koesies
Aafje
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Onderwijs: FOPP
Heb je het gevoel dat alles vaststaat aan de universiteit en dat je niks kan
veranderen? Niks is minder waar!
Elke student telt voor de KU Leuven en elke student moet dan ook gehoord
worden. Wij, de studentenvertegenwoordigers van het Facultair
Overlegorgaan van Psychologen en Pedagogen (of FOPP),
vertegenwoordigen de mening van elke student Psychologie en
Pedagogische Wetenschappen op facultaire en universitaire
vergaderingen.
Om alle studenten te kunnen vertegenwoordigen hebben wij jullie hulp
nodig. Om de 2 weken organiseert FOPP op woensdag van 18u-20u een
onderwijscafé. De onderwerpen die we op dit onderwijscafé bespreken
verschillen van week op week, voorbeelden hiervan zijn de ijkingstoetsen,
harde knip, blokplaatsen,...
Jullie input rond deze onderwerpen is zeer nuttig voor ons. Daarnaast is er
ruimte voor elke student aan de faculteit PPW om eigen punten aan te
brengen.
Help ons mee te bouwen aan een (nog)
betere KU Leuven en dus ook een betere
toekomst. Hou zeker onze Facebookpagina
in de gaten voor onze evenementen!
Hopelijk tot dan!
Het FOPP-team
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Feest
Hé word eens wakker! Het is tijd om op te staan en naar de nieuwe Peda
cantus te gaan!Dus klap maar in je handen en verzamel je leukste
vriendjes om samen te (samson)rocken op de leukste cantusliedjes!
Spring samen op de moto en zak af naar het zaaltje achter de Recup om
samen met ons al het bier of sangria op op allemaal op te drinken!
Praktische info:
Deuren: 20:00 uurIo
Vivat: 20:30 uur
Bier/Sangria
-Leden: 10 euro
-Niet-leden: 12 euro

Water
-Leden: 5 euro
-Niet-leden: 6 euro
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Feest

Verkoopmomenten in de cudi PPW (VHI):
Woensdag 30/10 van 18u-19u: ENKEL PEDAGOGEN
Maandag 04/11 van 16u30-17u30 : PEDAGOGEN EN NIETPEDAGOGEN
Maximum 1 persoon extra inschrijven.
Als je meerdere personen inschrijft moet je ook alle lidkaarten
meenemen!!!!!Gelieve gepast geld mee te nemen!!!!

Olé pistolé, wij hebben er alvast enorm veel zin in!Dus hopelijk tot in
de disco!
XOXOTeam Feest
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International

Binnenkort (04/11-08/11) is het Go Global week!
Go Global is een universiteitsbreed initiatief om de
internationalisering in de schijnwerper te stellen.
De internationals hebben wat nog maar weinig tijd gehad om de
Belgische cultuur te leren kennen dus brengen de Pedagogische
en de Psychologische kring samen een Belgian Evening!
De avond staat in het teken van Belgisch eten, drinken en vooral
plezier maken. Hierbij nodigen we ook al onze studenten uit om
een gesprekje aan te gaan met de internationals. Wil je graag zelf
naar het buitenland en praten met mensen die het op dit
moment ervaren, of wil je wel een babbeltje slaan over de
prachtige Belgische cultuur?
Waar? ‘s-Meiersstraat 5, 3000 Leuven
Wanneer? 5 november om 19:00
Tot dan!
Groetjes team internationaal
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24-urenloop
Het is alweer een week geleden dat we onze stemmen kapot
schreeuwden en onze benen uit ons lijf liepen. Aan iedereen die en
shift deed, een toertje liep (of twee of drie of…) of er gewoon was:
MERCIKES! Ook een speciale dankjewel aan de studenten die de
kinderen van Windekind de tijd van hun leven bezorgden op de 24
urenloop!
Zonder jullie allemaal zou deze 48ste 24 urenloop niet zijn wat ze
geweest is. We kijken alledrie met een tevreden en voldaan gevoel terug
op de 24 urenloop en hopen dat jullie er even hard van hebben genoten
als wij deden. Op naar de volgende editie!!!!
Nu de 24 urenloop erop zit, is het hoog tijd om onze batterijen op te
laden voor de interfacultaire beker. Omdat we ondertussen dikke
vriendjes zijn geworden met Letteren, KLA, NFK en Katechetika zullen
we ook aan deze competitie deelnemen onder de naam Runner’s High.
Succes iedereen!!!
Doe je zelf niet mee? Houd dan zeker onze facebookpagina in de gaten
zodat je op tijd en stond kan gaan supporteren voor onze volleybal,
basketbal of voetbalploegen!
Xoxo
Joke, Julie en Soetkin

NOVEMBER 2019

Pedagogen in de kijker
Stage en thessisen. Twee aspecten die je master in de pedagogische
wetenschappen domineren. Hoe ervaren 2de master-studenten het
maken van hun thesis en in het werkveld staan?

STAGE

Julie Cuenen
25 jaar oud - master orthopedagogiek - stage bij VZW PAS
Beschrijving stageplaats en hoofdactiviteit:
VZW PAS – binnen Campus O³ te Genk, opvoedingswinkel –
ondersteuning en opvoedingsadvies geven op nuldegraad. Zeer
laagdrempelig.
"Was het een moeilijke keuze om een stageplaats te vinden? Heb je
deze zelf voorgesteld of werd het toegewezen door de loting?"
Eerst heb ik meegedaan aan de loting voor de ziekenhuisschool te
Gasthuisberg Leuven. Hier was ik niet voor uitgekozen. Vervolgens heb
ik VZW PAS gecontacteerd en hier kon ik meteen op gesprek komen en
wist ik meteen ook dat ik hier stage kon lopen.
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Pedagogen in de kijker
"Welke taken krijg je allemaal als stagiair?"
Zelf ben ik verbonden aan bepaalde vaste begeleidingsactiviteiten
binnen het inloopteam dat zich bezighoudt met kinderen van 0 tot 3 jaar
en hun opvoedingsverantwoordelijken. Dit gaat over spel- en
ontmoetingsmomenten waarbij er ook een specifieke activiteit gaat over
gezond koken. Daarnaast ben ik ook verbonden aan het
begeleidingstraject ‘Ik heb een Maatje’ dat zich specifieert op kinderen
van 8 tot 12 jaar met overgewicht. Het gaat hier om intensieve
begeleiding voor zowel kind als de opvoedingsverantwoordelijken.
Daarbuiten doe ik nog pedagogische adviesgesprekken, ondersteun ik op
plekken waar het nodig is en volg ik teamvergaderingen op zowel niveau
van het werk als op provenciaal niveau.
"Zijn de taken die je als stagiair kreeg in lijn met je verwachtingen?"
Vanuit mijn eerste stagegesprek was het al duidelijk aan welke
activiteiten ik verbonden zou zijn. Ook dat het zeer laagdrempelig was,
wist ik goed op voorhand. De taken die ik dus momenteel doe liggen
volledig in lijn met mijn verwachtingen.
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Pedagogen in de kijker
"Wat is het meest waardevolle moment/de meest waardevolle activiteit
die je tot nu toe al hebt kunnen doen op je stageplaats in verband met
je toekomstig professioneel leven?"
Het opbouwen van een band met ouders en kinderen blijft me elke dag
het meest bij. Het feit dat je een verschil kan maken door kleine dingen
te doen bij hun is wat telt. Mijn stageplaats bevindt zich ook ineen
gebied met zeer veel kwetsbare gezinnen en waarbij de nood aan hulp
hoog ligt. Elke kleine veranderingen of afleiding die wij kunnen bieden
hiervan nemen ze met open armen aan.
"Opvallend"
Het omzetten van de theorie in praktijk is zo waardevol. Maar toch wil
ik zeggen dat het er in de praktijk ook vaak heel anders aan toegaat dan
gezien wordt in de lessen. Zo is het hele proces van diagnostische
cyclus niet rechtlijnig van toepassing binnen mijn setting. Bij een
eerste gesprek wordt er al advies meegegeven omdat die ouders daar
sterke nood aan hebben. Er worden dus niet eerst diagnosen gesteld die
getoetst moeten worden en waarop dan advies op geformuleerd wordt.
Wij geven meteen kortstondig advies mee.
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Pedagogen in de kijker
Julie Gevers
22 jaar oud - master orthopedagogiek - stage bij OPZ Geel
Beschrijving stageplaats en hoofdactiviteit
Specifiek sta ik halftijds in het Mobiel Crisis Team
– Kinderen & Jongeren en halftijds in het Mobiel Care
Team - Kinderen & Jongeren). Hier begeleiden we
kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar met een
psychiatrische problematiek (of een vermoeden van)
waarbij de opvoeding niet meer optimaal verloopt.
We werken mobiel, dus dat wil zeggen dat wij aan huis
komen en de cliënten dus niet tot in het OPZ moeten komen. De
problematieken die regelmatig aan bod komen zijn ASS, ADHD,
angststoornissen, depressie en suïcidaliteit, automutilatie en heel vaak ook
schooluitval.
"Was het een moeilijke keuze om een stageplaats te vinden? Heb je deze zelf
voorgesteld of werd het toegewezen door de loting?"
Deze stageplaats werd mij toegewezen door de loting.
Het was de enige stageplaats die ik had opgegeven voor de loting, dus ik heb
heel veel geluk gehad denk ik! We werden met 2 studenten geloot voor het
OPZ en dus moesten we nog op ‘sollicitatiegesprek’ gaan. Het OPZ besliste
dan zelf welke student de stageplaats kreeg.
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Pedagogen in de kijker
"Welke taken krijg je allemaal als stagiair?"
Ik doe samen met een van de collega’s van het multidisciplinaire team
huisbezoeken waarbij we gesprekken voeren met de jongere en zijn of haar
ouders, samen of apart. Dat is mijn hoofdtaak. Daarnaast participeer ik ook
aan teamvergaderingen. Af en toe komt er ook een klasobservatie of een
schooloverleg aan bod. Ik leer ook ontslagbrieven opmaken en rapporteer
dagelijks in het elektronisch patiëntendossier.
"Zijn de taken die je als stagiair kreeg in lijn met je verwachtingen?"
Ja, ik doe deze stage heel graag, het bevalt me heel erg!
"Wat is het meest waardevolle moment/de meestwaardevolle activiteit die
je tot nu toe al hebt kunnen doen op je stageplaats in verband met je
toekomstig professioneel leven?"
Af en toe krijg ik de kans om een begeleidingsactiviteit alleen te doen, ik
merk dat ik hier het meeste van leer omdat je dan wel alles zelf móét doen.
Dus wees niet te onzeker en probeer af en toe eens iets volledig zelfstandig
te doen (wel vooraf overleggen met het team natuurlijk)!
Tips
Sta open voor alles wat ze je aanbieden op stage en neem zelf ook initiatief,
dan wordt het ongetwijfeld een topstage! Heel veel succes met de zoektocht
allemaal!
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Pedagogen in de kijker
Fien Van der Hoeven
22 jaar oud - master sociaal en culturele pedagogiek - stage bij Konekt vzw
Beschrijving stageplaats en hoofdactiviteit:
Konekt vzw is een organisatie die opleidingen
en vormingen voor ziet voor personen met een
verstandelijke beperking. Hierdoor kunnen zij
een job gaan doen die ze zelf leuk vinden in
plaats van te moeten wachten op een plekje in
een beschutte werkplaats of een voorziening.
"Was het een moeilijke keuze om een stageplaats te vinden? Heb je deze zelf
voorgesteld of werd het toegewezen door de loting?"
Wij kregen een lijst met een aantal stageplekken. Ik ben er drie gaan bezoeken
en heb dan uiteindelijk gekozen om bij Konekt stage te gaan doen. Aangezien
we dit jaar maar met 8 in de richting sociale en culturele pedagogiek zitten
kon iedereen iets doen uit de lijst dat zij leuk vond. We hebben dit gewoon
onderling (en in samenspraak met Joke Vandenabeele onze
stagecoördinator) besproken.
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Pedagogen in de kijker
"Welke taken krijg je allemaal als stagiair?"
Ik heb geluk en ik heb veel taken. Om te beginnen moet ik de vormingen mee
voorbereiden en mag ik die ook mee geven. Daarnaast doe ik ook onderzoek
naar manieren om te differentiëren binnen de opleidingen en naar de impact
van één van de initiatieven van Konekt. Dit is een beetje een verkorte versie
van alles wat ik doe, als je meer details wil mag je me altijd een berichtje
sturen 😉
"Zijn de taken die je als stagiair kreeg in lijn met je verwachtingen?"
Ik wist niet zo goed wat ik moest verwachten van de taken die ik kreeg. Ik
ben wel heel blij dat ik zo’n gevarieerd takenpakket heb en het is allemaal
super leuk en interessant.
"Wat is het meest waardevolle moment/de meest waardevolle activiteit die je
tot nu toe al hebt kunnen doen op je stageplaats in verband met je toekomstig
professioneel leven?"
Oei, dit is een moeilijke vraag hahaha… Ik vind de positie die ik als
pedagoog inneem wanneer ik opleidingen geef heel interessant. Ik ben
namelijk geen leerkracht voor hen, maar ik leer hen wel vanalles bij. Je bouwt
ook echt een band op met de deelnemers en je ziet hen groeien.
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Pedagogen in de kijker
"Ik vind stage doen echt super leuk! Je leven verandert een beetje want je
bent plots een hele dag bezig dus je sociale leven moet je wat anders
inrichten. Maar je hebt eindelijk resultaten van datgene waar je al 4 jaar voor
aan het studeren bent, zeker het contact met de doelgroep is echt super fijn!

Valerie Pauwels
22 jaar oud - master onderwijs en opleidingskunde - stage bij SD Worx
Beschrijving stageplaats en hoofdactiviteit:
SD Worx is het meest bekend voor hun payroll en sociaal secretariaat. Ikzelf
zit bij de afdeling consulting en learning. Bij consulting gaan we HR en
juridisch advies aan bedrijven geven, bij learning maken we opleidingen voor
werknemers.
"Was het een moeilijke keuze om een stageplaats te vinden? Heb je deze zelf
voorgesteld of werd het toegewezen door de loting?"
Als o&o’er heb je veel keuze om een stageplaats te vinden. We moeten zelf op
zoek omdat we eigenlijk ‘overal’ terecht kunnen. Ik heb met drie
verschillende bedrijven, die ik zelf gecontacteerd had, een gesprek gehad en
dan voor SD Worx gekozen.
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Pedagogen in de kijker
Ik vind stage doen echt super leuk! Je leven verandert een beetje want je
bent plots een hele dag bezig dus je sociale leven moet je wat anders
inrichten. Maar je hebt eindelijk resultaten van datgene waar je al 4 jaar voor
aan het studeren bent, zeker het contact met de doelgroep is echt super fijn!
"Welke taken krijg je allemaal als stagiair?"
Een bestaande HR-opleiding herwerken, nieuwe opleiding maken rond
veerkracht, train the trainer maken voor die nieuwe opleiding, ...
Ik heb ook al veel opleidingen mogen volgen, voornamelijk rond leiderschap.
De bedoeling is dat ik met deze leiderschapsopleidingen aan de slag ga op het
einde van m’n stage.
"Zijn de taken die je als stagiair kreeg in lijn met je verwachtingen?"
Op voorhand kon ik me niet echt voorstellen wat mijn stage zou inhouden,
dus echt veel verwachtingen had ik niet. Ik mocht wel zelf bepalen op welke
afdeling van SD Worx ik wou stage lopen en wat mijn takenpakket zou zijn. Ook
nu, tijdens mijn stage, mag ik de meest interessante projecten eruit kiezen.
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Pedagogen in de kijker
"Wat is het meest waardevolle moment/de meest waardevolle activiteit die je
tot nu toe al hebt kunnen doen op je stageplaats in verband met je toekomstig
professioneel leven?"
Ik heb zelfstandig de opleiding rond veerkracht uitgewerkt en begin oktober
heb ik ook de helft van de training mogen geven. In november zal ik de
volledige training geven. Dat is toch iets waar ik trots op ben 😉
Binnenkort mag ik ook op tweedaagse naar Breda om samen met mijn
stagementor een groep te begeleiden/faciliteren. Hier kijk ik enorm naar uit!
Het is het vak ‘teamleren en groepsdynamica’ in de praktijk en een uitbreiding
van het vak ‘procesgerichte teamcoaching’.
Tips
Als je een opleidingskundige stage zou kiezen, is SD Worx zeker een
aanrader. Zelfstandigheid is wel vereist op deze stageplaats. Moest je hen
contacteren, denk dan op voorhand goed na over wat jij zou willen doen.
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Pedagogen in de kijker

THESIS
Fien Van der Hoeven
22 jaar oud - master sociaal en culturele pedagogiek
"Wat de titel van je masterthesis en kan je er een korte inhoud van
geven?"
De betekenis van stilte bij D/doven. Over de inhoud kan ik jammer
genoeg nog niet veel vertellen aangezien ik last heb van uitstelgedrag
en nog niet heel veel geschreven heb. Maar, in het kort: Ik heb een
onderscheid gemaakt tussen stilte in haar zintuiglijke vorm (het
letterlijk niet-horen) en metaforische vormen van stilte (het zwijgen
opgelegd worden onderdrukking…) en dat ga ik dan verder
onderzoeken bij D/dove personen aan de hand van literatuur en
interviews.
"Werk je samen met andere studenten aan hetzelfde thesis-onderwerp?
Zo ja, vind je dit een voordeel?"
Ik werk alleen. Dit is moeilijk omdat je niet echt ideeën kan afwegen
met elkaar. Maar ik vind het ook wel heel leuk omdat mijn thesis nu
echt mijn thesis is en ik er echt volledig mee kan doen wat ik wil.
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Pedagogen in de kijker
"Heb je dit thema zelf voorgesteld of werd het toegewezen door de
loting? Waarom sprak deze thesis je aan?"
Dit was mijn eerste keuze bij de loting. Wat mij in dit onderwerp
aansprak was dat het een combinatie was van reflectie en nadenken
door de stilte-component en dat het ergens ook om personen met een
‘beperking’ ging, namelijk D/doven. Het leek me ook gewoon heel
interessant en ergens ook logisch om dit te onderzoeken.
Uitleg over de thesis
Zoals het onderwerp al doet vermoeden is dit een kwalitatieve thesis.
Voorlopig heb ik voornamelijk literatuurstudie gedaan, maar ik ga ook
10 semi-gestructureerde interviews afnemen.
"Hoe plan je het thesis-schrijven in met het studentenleven/stage?
Hoeveel tijd steek je per week gemiddeld in je thesis?"
Ik steek hier zeker en vast te weinig tijd in. 😉 Ik moest van mijn
promotor (Pieter Verstraete) al 15 pagina’s schrijven in het eerste
semester, wat heel goed was. Ik heb mezelf ook verplicht om in de
zomer aan mijn thesis te werken en ik ga hier in de herfstvakantie ook
aan werken. Ik heb gewoonlijk een vrij druk studentenleven waardoor
ik hier in het eerste jaar niet heel veel voor gedaan heb.
NOVEMBER 2019

Pedagogen in de kijker
Ik vind het ook niet zo haalbaar om het met de stage te combineren
omdat je echt wel moe bent als je thuiskomt. Gelukkig heb ik eind
januari al gedaan met mijn stage waardoor ik heel januari ook aan mijn
thesis kan en ga werken. Ik raad dus zeker en vast aan om op tijd te
beginnen werken aan je thesis.
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Opvallend in de media
Onderzoeker Elke Emmers: “Ook in kleuterscholen en
lagere scholen worden kinderen nog opgesloten in een
kast”
In kleuterscholen en lagere scholen worden ook vandaag nog
kinderen opgesloten, als ze “lastig” zijn. Dat vertelde Elke
Emmers van de hogeschool UCLL (Leuven-Limburg) in “De
wereld vandaag”. Zij onderzoekt vrijheidsberoving in het
onderwijs. Elke Emmers heeft begrip voor leerkrachten die
geen andere uitweg zien dat leerlingen uit de klas te
verwijderen, maar ze vindt tegelijk dat het niet kan.
Onderzoeker Elke Emmers reageerde in “De wereld vandaag”
op Radio 1 naar aanleiding van een opiniestuk waarin getuigd
werd over gedwongen afzondering en isolatie in de kinder- en
jeugdpsychiatrie, voorzieningen van de integrale jeugdhulp, en
het bijzonder onderwijs. Volgens haar gebeurt het niet alleen
daar, maar ook in het “gewone” basisonderwijs.“Wij hebben van
een aantal studenten het signaal gekregen dat er ook in het
reguliere onderwijs vrijheidsberovende maatregelen worden
toegepast, zoals het vastbinden van kleutertjes aan hun stoel,
fixeren van lagereschoolkinderen met een riem aan een stoel,
en ook zagen we een aantal gevallen waarbij kinderen werden o
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opgesloten in een ruimte zonder ramen of beveiliging, vaak is
dat gewoon de bezemkast.”Het probleem volgens Elke Emmers
is dat er een grijze zone is. Het lijkt evident dat je geen kinderen
vastbindt of opsluit, maar er is geen wetgeving. En er wordt
logischerwijze ook niet over gepraat: “Wij hebben deze signalen
gekregen van enkele studenten die op stage waren en we horen
ook wel leerkrachten die dat “in de marge” vertellen. Er rust een
heel sterk taboe op.”
Ik kan heel goed geloven dat je kiest voor een oplossing
waarvoor je normaal niet zou kiezen. De onderzoekers willen
het fenomeen van vrijheidsberoving in het onderwijs uit die
taboesfeer halen, maar ze willen er dus ook zicht op krijgen:
“Hoe vaak komt dit voor ? En hoe komt het dat leerkrachten tot
dergelijke maatregelen overgaan als het spannend wordt in de
klas ?”In het kader van hun onderzoek zijn Elke Emmers en
haar medewerkers ook gaan praten met leerkrachten. “Dat is
nog volop bezig, maar wat we nu al weten is dat leerkrachten
voelen dat ze het niet meer aankunnen, als het spannend wordt
in de klas of als er gedragsproblemen zijn, dat ze met de
handen in het haar zitten en dan kiezen voor isolatie om het
probleem op te lossen.”Elke Emmers veroordeelt de
leerkrachten niet: “Absoluut niet. Ik kan heel goed geloven dat
het soms spannend wordt en dat er dan omgevingsfactoren en
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misschien zelfs persoonsfactoren en organisatiefactoren op je
beginnen te wegen, én als het dan al een moeilijke dag is, dat je
dan kiest voor een oplossing waarvoor je eigenlijk normaal niet
zou kiezen.”

'Compleet verrast'
De twee grootste scholenkoepels reageren verrast als we ze
contacteren. Zowel bij het Katholieke Onderwijs als het GO
hebben ze nog nooit gehoord over klachten of meldingen van
praktijken waarbij kinderen opgesloten of vastgebonden
worden. Raymonda Verdyck van het GO zegt wel dat ze actief
CLB's zal contacteren om dit verder na te gaan. De katholieke
scholenkoepel wacht de resultaten van het onderzoek af.

Bron: vrtNWS:
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/10/22/onderzoeker-elke-emmers-ook-in-kleuterscholen-en-lagerescholen/
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Raadsel van de maand

Twee vaders en twee zonen gaan uit vissen. Ze vangen ieder één
vis en nemen deze mee naar huis. Ze verliezen geen vis, maar
toch komen ze met maar 3 vissen thuis.
Hoe is dit mogelijk?

Stuur het antwoord op het raadsel naar:
pedagogischekring@gmail.com
en maak kans op één van de 2 gratis cantustickets (20/11)!!!

WINNAARS OKTOBER:
Hanne Vancauwenbergh
Kato Bieseman
Laura vanhoudt
Jullie kunnen je bon komen ophalen tijdens het eerste
pedacafé! (18/10)
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