Redelijk Eigenzinnig Projecten – Handleiding 2018 - 2019
Wat is Redelijk Eigenzinnig?

‘Redelijk Eigenzinnig’ is een interdisciplinair keuzevak van de Vrije Universiteit Brussel. Het
vak is opgebouwd volgens het principe van community service learning (CSL). Studenten
werken in multidisciplinair team (+- 5 studenten) aan een ‘community-learning project’, een
steunvraag ingediend door een (Brusselse) non-profit organisatie. De studenten dienen
hieromtrent een eigenzinnige/innovatieve oplossing of voorstel uit te werken. Kritischwetenschappelijke reflectie, vrij onderzoek, duurzaamheid en maatschappelijk engagement staan
hierbij centraal.
Redelijk Eigenzinnig wil studenten toestaan inzicht te ontwikkelen in complexe maatschappelijke
problemen, hun eigen referentiekader en het Brusselse werk- en onderzoeksveld. Het wil
studenten de kans geven om praktijkervaring op te doen en een engagement aan te gaan met
de betrokken actoren. Het vak wil op die manier de betrokkenheid van haar studenten ten aanzien
van maatschappelijke uitdagingen en noden verhogen, maar hoopt ook de betrokken organisaties
vooruit te helpen dankzij de inzetbaarheid van het door de studententeams ontwikkelde
eindproduct. Verder wil het opleidingsonderdeel bijdragen aan de uitbouw van duurzame
samenwerkingsverbanden tussen de academische wereld en de bredere Brusselse
maatschappij.
Elk jaar staat er één thema centraal, opgehangen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs).
De vierde editie van Redelijk Eigenzinnig. Nadenken over Mens en Maatschappij verkent het thema
‘oorlog, conflict, vrede en verzet’ (gekoppeld aan SDG 16: “Bevorder vreedzame en inclusieve
samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen
en bouw op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en toegankelijke instellingen uit”). Gezien
de brede achtergrond van de studenten kunnen de steunvragen die hierrond worden ingediend
heel divers van aard zijn en betrekking hebben op verschillende domeinen. Studententeams
kunnen bijvoorbeeld bijdragen aan:
•
•
•
•
•
•

Het bijeenbrengen van good practices uit literatuur, interviews, etc.
Het uitvoeren van een behoeftenanalyse
Het ontwerpen of uittesten van een prototype/voorontwerp
Het verkennen van een draagvlak aan de hand van diepte-interviews, enquêtes, etc.
Bijdragen aan het organiseren van een evenement / activiteit
Etc.
Belangrijk is dat de vragen het toestaan om vanuit diverse disciplines te worden behandeld en
studenten uitnodigen om een onderbouwd standpunt te ontwikkelen over vragen / dilemma’s in
relatie tot het jaarthema. Voorbeelden van vorige jaren zijn te vinden op
www.redelijkeigenzinnig.be onder ‘projectvoorstellen’.
Het jaar wordt afgesloten met een interactieve tentoonstelling waarop de eindproducten en
slotbevindingen van de studententeams worden voorgesteld. Deze tentoonstelling fungeert
tevens als jurymoment voor de studenten en netwerkmoment voor alle betrokken
maatschappelijke actoren. De studenten geven een korte toelichting bij de specifieke
doelstellingen van het project, de gehanteerde methodologie en verkregen resultaten. Daarnaast
wordt een jaarboek vormgegeven dat de resultaten bundelt en als naslagwerk kan dienen voor
volgende jaargangen/projecten/samenwerkingen.
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Timing
De deadline voor het indienen van projectvoorstellen is 18 juni 2018.
Ten laatste midden augustus wordt meegedeeld welke projecten werden geselecteerd.
Er wordt een intakegesprek gepland met de verantwoordelijke(n) van de weerhouden
projecten om de steunvraag en wederzijdse verwachtingen fijn te stellen. Dit gesprek vindt
plaats voor 15 september 2018. Locatie en concrete datum overeen te komen.
De goedgekeurde projecten worden digitaal ter beschikking gesteld aan de studenten en
toegelicht door het onderwijsteam tijdens de infosessie die bij de start van het academiejaar
wordt georganiseerd. De studenten kiezen een project waarmee ze aan de slag willen en
worden op basis hiervan in teams verdeeld. Hierbij wordt in de mate van het mogelijke
rekening gehouden met persoonlijke interesse en vooropleiding van de studenten. Ten laatste
op dinsdag 16 oktober 2018 weet u of uw project door de studenten uitgekozen werd.
Na de toewijzing, werken de studententeams op basis van een verkennend bronnenonderzoek
een voorlopige projectfiche uit, waarin ze de doelstellingen, methodologie, taakverdeling en
planning voor hun project uitschrijven.
Op dinsdag 06/11/2018 van 18u tot 20u vindt er een startvergadering met alle partijen
plaats op campus Etterbeek van de Vrije Universiteit Brussel. Tijdens dit overleg wordt de
probleemstelling fijn gesteld en afgebakend. Elk team formuleert een centrale
onderzoeksvraag en werkt een onderzoeksplan uit, waarmee ze in het tweede semester aan
de slag gaan.
Uw aanwezigheid op deze vergadering is cruciaal voor een vlotte start van het project. Er
wordt ook een akkoordverklaring opgemaakt voor deelname aan het project en
ondertekend door alle betrokken partijen.
De studententeams dienen twee tussentijdse contactmomenten met de organisatie van
3u (richttijd) vast te leggen. Tijdens deze momenten wordt verzamelde en verwerkte
informatie uitgewisseld en/of bijkomende informatie, data, materiaal verzameld. Het kan
zowel gaan over inleef-, werk-, onderzoeks- als co-creatiemomenten afhankelijk van de
vooropgestelde doelstellingen en werkmethode van het project.
De contactmomenten dienen ingepland te worden tussen 14 november 2018 en 19 maart
2019.
Concrete afspraken over data, locatie en opzet van deze tussentijdse contactmomenten
worden tijdens de startvergadering gemaakt.
Ter voorbereiding van deze momenten stellen de studententeams een agenda op, en achteraf
wordt een verslag opgemaakt door de studenten en ter beschikking gesteld van de organisatie.
De hoorcolleges van ‘Redelijk Eigenzinnig’ nemen de vorm van publieksactiviteiten aan. Vier
lezingenavonden belichten de thematiek van dit jaar (oorlog, conflict, vrede en verzet)
vanuit een specifieke invalshoek en/of wetenschapsdomein. De publieksactiviteiten gaan
door op diverse locaties buiten de VUB-campus en staan open voor externe geïnteresseerden.
Voor het programma van deze publieksavonden verwijzen we graag naar de website van het
vak (www.redelijkeigenzinnig.be).
Op dinsdag 12 februari 2019 (start tweede semester) worden in samenwerking met
professionals diverse activiteiten georganiseerd (workshops, debat, rondleiding, getuigenis
enz.) waar theoretische inzichten en ontwikkelingen worden geconfronteerd met
praktijkervaring binnen diverse maatschappelijke sectoren en disciplines. Desgewenst kan
vanuit uw organisatie ook bijgedragen worden aan deze avond. Mogelijkheden hieromtrent
worden tijdens het intakegesprek verkend.
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▪
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Tussen de publieksactiviteiten door vinden voor de studenten werkcolleges plaats die de
vorm aannemen van groepswerk. Studententeams worden bijgestaan door de
onderwijsbegeleiders voor de analyse van het aan hen toegewezen project en het verwerken
van aangereikte en verzamelde informatie, ze presenteren (tussentijdse) resultaten en
blikken terug op de samenwerking in hun team. Daarnaast wordt van de studenten verwacht
dat ze zelfstandig aan het werk gaan. Ze verzamelen en verwerken informatie, organiseren
contactmomenten bij de organisatie en formuleren antwoorden, bevindingen, conclusies bij
de vooropgestelde vragen. Tijdens het tweede semester worden helpdesk- en
intervisiemomenten georganiseerd om projectvorderingen op te volgen en bij te sturen.
Tijdens de gehele projectduur kan u voor vragen, bemerkingen en in geval van problemen
terecht bij catherine.morel@vub.be.
Ter voorbereiding op de slotrapportage nemen de studenten het initiatief om een
slotvergadering te organiseren. De studenten lichten hun werk en de resultaten toe en
krijgen feedback van de organisatie. Uw aanwezigheid op deze vergadering laat toe om het
project gepast af te sluiten.
De slotvergadering vindt plaats op de locatie van de organisatie.
De slotvergadering dient ten laatste ingepland te worden op 26 maart 2019.
Op dinsdag 23 april 2019 vindt het slotevent (tentoonstelling) van Redelijk Eigenzinnig
plaats. De onderwijsbegeleiders, de externe organisaties en de studenten komen samen om
ervaringen uit te wisselen. Dit moment dient ook als jurymoment voor de studententeams.
Zij stellen hun slotbevindingen voor aan het onderwijsteam, de medewerkers van de externe
organisaties, medestudenten en andere geïnteresseerden en stellen hun eindproduct en
eindrapport ter beschikking van de organisatie.
Het slotevent vindt plaats aan de VUB van 18u tot 20u.
Uw aanwezigheid zorgt ervoor dat uw stem meegenomen kan worden in de evaluatie van de
studenten.

2. Indienprocedure
De template waarmee u uw projectvoorstel kan indienen vindt u bijgesloten in deze mail en is
bovendien beschikbaar op de website van Redelijk Eigenzinnig (www.redelijkeigenzinnig.be)
onder ‘projectvoorstellen’
Via dit formulier kunt u de activiteiten van uw organisatie en uw projectvoorstel formuleren. Dit
projectvoorstel geeft de studenten een eerste idee van uw organisatie en projectverwachtingen.
Tijdens de startvergadering (zie hierboven) kunt u samen met de studenten de lijnen van het
project nauwkeuriger uittekenen.
De deadline om projectvoorstellen in te dienen is 18 juni 2018.

3. Projectinhoud
De studenten die deelnemen aan Redelijk Eigenzinnig komen uit diverse opleidingen. Dit betekent
dat de projectvoorstellen verschillende domeinen kunnen behandelen, maar allen moeten een
link hebben met het jaarthema van Redelijk Eigenzinnig, namelijk ‘oorlog, conflict, vrede en
verzet’. We streven mee naar Sustainable Development Goal nr. 16: “We zijn vastberaden om
vreedzame, rechtvaardige en inclusieve maatschappijen op te bouwen, die vrij zijn van angst en
geweld. Er kan geen duurzame ontwikkeling zijn zonder vrede en er kan ook geen vrede zijn zonder
duurzame ontwikkeling.”
Het is aangewezen om in uw projectvoorstel duidelijk uw probleemstelling naar voor te brengen.
Zo trekt u voor uw project de studenten met de geschikte competenties en interesses aan. Hou bij
het opstellen van uw probleemstelling rekening met volgende aanbevelingen:
▪ Het is een optie om verschillende studententeams (+- 5 studenten per team) op uw project
te laten werken. U kan dus de probleemstelling opdelen in 2 à 3 meer afgebakende
deelvragen. Zo kunnen we tot een uitgebreider en bruikbaarder eindresultaat komen.
▪ Hou rekening met de tijd die de studenten ter beschikking hebben voor het project (zie
hieronder).
▪ Probeer via een helder geformuleerd project de aandacht van de studenten te trekken.
▪ Bedenk op voorhand wat u als organisatie als een succesvol en bruikbaar resultaat zou
definiëren. Dit bevordert een doelgerichte en efficiënte werking.
▪ Als u vragen heeft over het formulier, kunt u steeds contact opnemen met de
contactpersoon bij de Vrije Universiteit Brussel: Catherine.Morel@vub.be of
02/629.18.82

4. Werkbelasting
a. Voor de student
Het is de bedoeling dat +- 5 studenten samen 10 weken per semester ongeveer 7 uur per week
besteden aan het project. Dit komt overeen met één fulltime equivalent die gedurende één maand
aan uw project, of aan een deelvraag, werkt.
b. Voor de organisatie
De input en sturing van jullie kant bepaalt de organisatie zelf maar een vlotte samenwerking
vereist wel minstens 1 vaste contactpersoon bij wie de studenten terechtkunnen met inhoudelijke
vragen. We verwachten dat de studenten zelfstandig kunnen werken, veelal vanop afstand. De
frequentie van de contactmomenten is afhankelijk van de projectinhoud en het -verloop. Bij de
projectstart wordt vastgelegd op welke momenten en op welke wijze de studenten bij de
contactpersoon terechtkunnen.

5. Financiële tegemoetkoming
Als er een eindproduct ontworpen wordt dat kosten met zich meebrengt, komt Redelijk
Eigenzinnig tussen tot 100 EUR per studententeam.

6. Meer informatie
Contact:
Catherine.Morel@vub.be
Website:
www.redelijkeigenzinnig.be

7. Tijdslijn
Wat

Wie

Wanneer

Deadline projectvoorstel indienen

Organisatie

Ma 18 juni 2018

Bericht of uw project door ons
weerhouden werd
Intakegesprek

Onderwijsteam

Ten laatste woe 15 augustus 2018

Organisatie
Onderwijsteam
Onderwijsteam

Ten laatste vrij 14 september 2018

Startvergadering

Organisatie
Studenten
Onderwijsteam

Di 07 november 2018

Studenten presenteren opzet en
methode
Activiteitenavond

Studenten
Onderwijsteam
Organisatie
Studenten
Andere
geïnteresseerden
Organisatie
Studenten
Organisatie
Studenten

Di 18 december 2018

Bericht of uw project door studenten
uitgekozen werd

Twee (of indien gewenst meer)
tussentijdse contactmomenten
Slotvergadering

Slotevent – presentatie eindproduct Organisatie
Studenten
Onderwijsteam
Partnernetwerk

Di 23 oktober 2018

Di 12 februari 2019

OTK tussen 14/11/18 & 19/03/19
ten laatste di 26 maart 2019
Di 23 april 2019

