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KHLeuven
•
•
•
•

7.200 studenten
13 bachelor programma’s
7 banaba programma’s
4 departmenten – campus
• Teacher Education (Heverlee and Diest)

• Business Administration and Management (Heverlee)
• Health Care and Technology (Leuven - Gasthuisberg)
• School of Social Work (Heverlee)

• 650 staf
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ICOM Noord Zuid
Bachelor
• max. 30 ECTS stage in ‘Zuiden’
• max. 5 maanden
• professionele competenties staan voorop
• minimale begeleiding
Bachelor-na-bachelor
• 30 ECTS stage in ‘Zuiden’
• max. 6 maanden
• internationale competenties staan voorop
• maximale begeleiding
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ICOM Noord Zuid
Bachelor
• gemeenschappelijk OOD (gOOD) Op Weg naar het
Zuiden
• SEM 5
• 10 x 2 contacturen
• voorbereidend – introductie
• groepswerk
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ICOM Noord Zuid
Bachelor
• gemeenschappelijk OOD (gOOD) Op Weg naar het
Zuiden
• professionele competenties gewaarborgd door
eigen opleiding
• keuze van Zuidpartner i.f.v. professionele
opleiding
• begeleiding tijdens stage gewaarborgd door
eigen opleiding
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ICOM Noord Zuid
Bachelor
• gemeenschappelijk OOD (gOOD) Op Weg naar het
Zuiden (competenties)
Kennis van het land van bestemming op politiek, sociaal,
economisch, cultureel en existentieel vlak.
• Kennis van en inzicht in verschillende onderwerpen die
interculturele communicatie betreffen.
• Vaardigheid om kennis over culturele en effectieve interculturele
communicatie om te zetten in adequaat gedrag.
• Kunnen reflecteren op eigen persoonlijk en professioneel
handelen en de rol van het werkveld in het betrokken land van
bestemming.
• Kunnen voorzien in de eigen basisbehoefte (binnen de context).
• Opzetten, uitbouwen en opvolgen van een project.
•
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ICOM Noord Zuid
Civieke competenties
•
•
•
•
•

Maatschappelijke betrokkenheid
Bewuste consumptie
Opinievorming
Inzet voor maatschappelijk betrokken organisaties
Internationale belangstelling
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ICOM Noord Zuid
Bachelor-na-bachelor
• Internationale Samenwerking Noord Zuid
• Centre for International Cooperation North-South
(ICoNS)
• Leernetwerk: banaba, training
• Kennisnetwerk: mobiliteit – jongeren – Zuiden
(vb. PREPARE)
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ICOM Noord Zuid
Bachelor-na-bachelor
• Theorie - voorbereiding
•
•
•
•
•

Cultuur en Religie (4 ECTS credits)
Taal (5 ECTS credits)
Project Management (3 ECTS credits)
Noord-Zuid en globalisatie (3 ECTS credits)
Methodieken (5 ECTS credits)

• Praktijk - Zuiden
•
•

Stage (30 ECTS credits)
Partnerlanden: Brazilië, Guatemala, Kameroen, Senegal, Sri Lanka, India

• Bachelorproef
•
•

Paper (10 ECTS credits voor beide)
Show case
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ICOM Noord Zuid
Bachelor-na-bachelor
• ICoNS
• internationale competenties gewaarborgd binnen
opleiding (niet buiten)
• keuze van Zuidpartner i.f.v. internationale
competenties (niet professionele)
• actieve participatie in werking internationale partner
• begeleiding tijdens stage gewaarborgd door eigen
opleiding
Barometermails
Ter plaatse door stagementor – mentor ter plaatse
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ICOM Noord Zuid
Learning Outcomes
1. Kritische inzichten aanwenden omtrent de economische
en politieke aspecten van globalisering en dit voor het
duiden van Noord Zuidvraagstukken op micro, meso en
macro niveau.
2. Actief aandachtspunten formuleren met betrekking tot
de werking van projecten vanuit de invalshoek van
Noord-Zuid projectmanagement, rekening houdende met
de context en de ontwikkelingsfase van deze projecten.
3. Een herkenbare bijdrage leveren aan projecten van
capaciteitsopbouw, met inzet van de eigen
persoonlijkheid als hefboom voor empowerment in
relatie met anderen, dit binnen concrete sectorale
contexten zoals onderwijs, economie, gezondheidszorg
en sociaal agogisch werk.
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ICOM Noord Zuid
Learning Outcomes
4. Kritische reflecties formuleren over het eigen
groeiproces en zich daarbij bewust zijn van de eigen
waarden in relatie tot de normen, waarden en
gedragscodes van anderen.
5. Formuleren van specifieke aandachtspunten op het vlak
van interculturele communicatie op relationeel niveau.
6. Een actieve bijdrage leveren bij het omgaan met
complexe vraagstukken van interculturaliteit op
handelingsniveau bij concrete toepassingen op de
werkvloer.
7. Via een respectvolle basishouding (presentie)
doorgroeien naar deskundig interveniëren en
samenwerken met doelgroepen en hulpverleners in een
multiculturele context.
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ICOM Noord Zuid
Learning Outcomes
8. Gebruik maken van internationale vakliteratuur
enerzijds en actief verzamelen, analyseren en
interpreteren van primair bronnenmateriaal ten behoeve
van praktijkonderzoek, in het Engels en/of in de meest
gebruikelijke taal van het stage bestemmingsland.
9. Voldoende vlot communiceren in het Engels, en/of in
de meest gebruikelijke taal van het stage
bestemmingsland, met aandacht voor lokale aspecten
van verbale en non-verbale communicatie.
10. Gepast reageren en anticiperen op een verscheidenheid
van risicosituaties en conflictsituaties binnen de context
van een vreemde of minder bekende omgeving.
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ICOM Noord Zuid
Civieke competenties
•
•
•
•
•

Maatschappelijke betrokkenheid
Bewuste consumptie
Opinievorming
Inzet voor maatschappelijk betrokken organisaties
Internationale belangstelling
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Mevr. Leen Hellinckx
Coordinator ICoNS
Groeneweg 151, B-3001 Heverlee
+32 486 932678
leen.hellinckx@khleuven.be

dr. Klaas Vansteenhuyse
head International Office
Abdij van Park 9, B-3001 Heverlee
+32 485 440971
klaas.vansteenhuyse@khleuven.be
www.leuvenuniversitycollege.be
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