Ons project
Uitleg over wat er bestaat rond tutoring en begeleiding.

Algemene definities
Tutoring: 
een vorm van studiebegeleiding, waarbij tweede, derde of vierde jaarstudenten hun kennis en leerervaringen delen met eerstejaarsstudenten.
Studiebox: 
plaatsen waar leerlingen samen komen om te leren en huistaken te maken. Maar dit niet alleen wordt daar gedaan, de leerlingen kunnen daar ook nieuwe mensen leren kennen en zo nieuwe vrienden maken dus het is veel meer dan enkel leren en huiswerk maken. De leerlingen die naar een studiebox gaan moeten niet uit een zelfde school komen. Het project kan buiten de school liggen, en bestaan uit verschillende leerlingen van verschillende scholen. 

Verschillende doelgroepen
Tutoring voor 
	Buitenlanders
	Voor gewone leerlingen
	Leerlingen met een stoornis
	Erasmus studenten


Wie helpt?

	De leerlingen worden geholpen door

	Medestudenten van eigen leeftijd

Oudere studenten
Leerkrachten
Externe begeleiding; CLB,…
Hoger onderwijs
Externe figuren; gepensioneerde leerkrachten, ouders,…

Methodes


 A. Opdeling volgens soort begeleiding

1. MENTOR-BEGELEIDING
	Werkplekleren

Advocaat in de klas: uitleg door een beroepsmens
Stages
Peter- en meterschapsproject
LIO: Leekracht in opleiding
KATROL
Bedrijfsbezoeken
Vrije ruimte
	Onderzoeksprojecten
Werkateliers
Economische projecten
3 minicursussen per jaar OF 1 minicursus en 1 eindwerk per jaar
	Taal- & literatuur wetenschap
Anatomie
Biochemie
Draadloze communicatie
Economie
Filosofie
Psychologie
Recht
Sociaal werk
Verpleegkunde
Marketing
Statistiek
Junior college WISKUNDE
Junior college GESCHIEDENIS

2. SCHOOLBEGELEIDING
	Huiswerkklas: leerkrachten begeleiden allochtone, arme leerlingen

Inhaalles na 16h
Studiebegeleiding op maat, tijdens studie aan de vaste leerlingen
Snuffellessen/snuffelmoment
Terugkomdag: leerlingen voor leerlingen
CLB
Leerlingenbegeleiders en graadopvoeders
Ofwel ASO-leerlingen, ofwel gepensioneerde leerkrachten of ouders die (lagere) leerlingen helpen voor huiswerk
GOK-uren
Taalcoach
Studiekeuzebegeleiding door leerkrachten
Portfolio met ontwikkeling van kind – leercentrum (resultaten opvolgen en helpen studeren en plannen)
Buddy-project
Leerlingen (die leeftijdsgenoot zijn) helpen elkaar
OKAN
Zorgklassen
Mensen met dyslexie mogen examens mondeling, met pc of met spraaktechnologie afleggen
Anderstaligen krijgen een lijst met schooltaalwoorden
Afwisseling tussen geleide studie en studie op kamer voor leerlingen op internaat
GON-begeleiding
Peer-tutoring voor taal

3. ANDERE

	Minicursussen

Proeflessen
Praatgroepen voor niet-allochtone ouders
Thuisonderwijs
Bed-net

B. Enkele methodes nader omschreven

1. HUISWERKWINKELS
Een inventarisatie voor  wat ze moeten doen op school, helpen een studieplan op te stellen, controleren of het huiswerk gemaakt is, planning in een logboek

2. LEREN STUDEREN
Helpen om een vak bij te werken, een vak waarbij de leerling problemen ondervind.



3. BINNEN HET CLB

	Leren en studeren

Schoolloopbaan
Psychische en het sociale functioneren
Preventieve gezondheidszorg

4. DE KATROL
Studie- en opvoedingsondersteuning aan huis, gebeurt door studenten en afgestudeerden uit verschillende richtingen zoals Maatschappelijk werk, Psychologie, Toegepaste Psychologie, Pedagogie, …
 www.dekatrol.be

 
5. TUTORBABBEL
Hoge school en/of universiteitsstudenten gaan naar de klassen en werken daar met kleine groepjes leerlingen (2 à 3) rond leren leren, leren plannen, huiswerk maken, …

6. OKAN

Een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers, opgericht om anderstalige te begeleiden in het Vlaamse secundair onderwijs.
Ze krijgen een individueel leerplan zonder leerstof ( geen wiskunde, aardrijkskunde,…) ze moeten intensief oefenen voor praktisch Nederlands taalgebruik. Meestal is men hiermee niet klaar na een jaar dus moet men een vervolg opleiding opstarten. Dit bestaat dan uit snuffelklasjes, schakelklasjes en klas overschrijdende projecten.
	Dit alles is een voorbereiding op latere studiebegeleiding en dit gebeurd met begeleiding van een vervolg schoolcoach en externe voorzieningen zoals het CLB.


Een schakelklas is een voorbereiding op een schooljaar in een normale klas
Klas overschrijdende projecten is kennis leren maken met andere leerlingen in school, dit gebeurd door sportdagen,… .

7. BUDDY PROJECT

Dit is een vorm van studieboxen
	Een vrijwilliger begeleid een leerling met psychische moeilijkheden, ze ontmoeten elkaar voor een wandeling, een babbel,… . alles gebeurt dus buiten de schoolmuren. Men doet dit om de integratie te vergroten.


8. GON BEGELEIDING
Geïntegreerd onderwijs (GON) is een samenwerking tussen gewoon en buitengewoon onderwijs waarbij schoolgaanden (van kleuter tot hoger onderwijs) de kans krijgen om tijdelijk of permanent, gedeeltelijk of volledig lessen kunnen volgen in reguliere scholen.
Hier wordt een GON-begeleider aangesteld die extra ondersteuning kan geven, vaak vanuit ervaringen in het buitengewoon onderwijs. De hulp kan geboden worden door onderwijzend, paramedisch, sociaal, psychologisch, of medisch personeel.

9. TERUGKOMDAG

Studenten hebben stage gelopen en komen samen om informatie uit te wisselen.



10. STUDENT TUTORING

Uit het tijdschrift klasse:
	Leerlingen die thuis of op school individuele begeleiding en bijles krijgen van studenten uit een pedagogische opleiding.

Leerlingen met:
	Leerstoornissen

Motivatieproblemen in de klas
Vb.  
	Buddy

Tutor babbel
De katrol
Studie ondersteuning aan huis
Universiteit, hogeschool die hen stuurt
	Studenten met een lerarenopleiding, pedagogische opleiding, die leerlingen op school of thuis helpen. Dit kan onder stage vallen


11. KANGOEROEKLAS

Leerlingen die een opdracht of taak sneller kunnen maken dan anderen, die krijgen twee uur per week een extra opdracht die ze moeten vervullen. Vb. het oplossen van rekenraadsels.
Dit heeft als doel de motivatie te blijven behouden en zo voorkomen dat ze zich gaan vervelen tijdens de les. Dit gaat dan vooral over hoog begaafde kinderen.


Extra



Koning Boudewijn stichting

Bedoeld om de slaagkansen te vergroten bij leerlingen, de koning bouwdewijn stichting heeft dit project gestart om studenten in te zetten als tutor in basis en secundaire scholen. De klemtoon ligt hier vooral op het begeleiden van sociaal economisch kwetsbare leerlingen die nood hebben aan een extra studiebegeleiding, dit om mee te kunnen of om door te stromen naar het hoger onderwijs.


Opmerkingen
Praktische redenen (geld, vrijwilligers, tijd, planning om te geven leerstof, verschillendheden)
Pedagogisch diploma nodig om voor leerlingen te mogen staan
Databank aanleggen: deelnemende bedrijven, scholen en vrijwilligers die leerlingen willen helpen begeleiden (desnoods tgn een beloning, of in plaats van een stage…)
Ouders ook uitleg geven ivm toekomstige beroepen   geen vooroordelen stellen en een richting niet kunnen afraden aan hun kinderen
Persoonlijker maken van begeleiding
Samenwerking tss stad,s cholen en bedrijven
	Vaak zijn er enkel begeleidingen voor allochtoonse kinderen, maar dit doortrekken naar alle leerlingen die dit nodig hebben

