Tulkens-Dehaeseleer Fonds bekroont
onderzoek rond leerlingenbegeleiding
met ETUDE-prijzen
Leuven, 10 maart 2015 — Aan de KU Leuven bekroont de Faculteit Psychologie en Pedagogische
Wetenschappen dit jaar met de ETUDE-prijzen van het nieuwe Tulkens-Dehaeseleer Fonds voor het eerst
een masterproef en een doctoraatsproefschrift dat handelt over de schoolse of psychosociale
ontwikkeling van kinderen en jongeren in hun leeromgeving. De bekroonde masterproef kan rekenen op
een geldprijs van 2.500 euro, het doctoraatsproefschrift zelfs op 5.000 euro. Voor de jurering wil het fonds
beroep doen op de specifieke expertise van CLB-medewerkers.
Tulkens-Dehaeseleer Fonds: oorsprong in de CLB-wereld
In de schoot van het Leuvens Universiteitsfonds vzw werd op 20 januari 2014, in aanwezigheid van Prof. Rik
Torfs (rector KU Leuven) en Prof. Dr. Patrick Onghena (decaan Faculteit Psychologie en Pedagogische
Wetenschappen), het Tulkens-Dehaeseleer Fonds opgericht door Peter en Gerrit Tulkens, kinderen van wijlen
Jan Tulkens en Simone Dehaeseleer. Simone Dehaeseleer behoorde tot de eerste generatie van vrouwelijke
afgestudeerde psychologen uit het Nederlandstalige programma aan de toenmalige unitaire Katholieke
Universiteit. Door de specifieke focus op leerlingen- en studiekeuzebegeleiding sluiten doelstelling en werking
van het fonds nauw aan bij de inzet en loopbanen van de naamdragers van het fonds. Jan Tulkens als Simone
Dehaeseleer waren tijdens hun professionele leven werkzaam in een CLB-centrum (voorheen PMS-centrum).
ETUDE-prijzen: focus op excellent onderzoek rond leerlingen- en studie(keuze)begeleiding
De ETUDE-prijzen refereren naar excellent onderzoek van talentvolle afgestudeerden rond
"leerlingenbegeleiding" dat wordt bekroond door het Tulkens-Dehaeseleer Fonds. Van belang is dat de
masterproef of het doctoraatsproefschrift wetenschappelijk onderbouwde, maatschappelijk relevante en
praktisch bruikbare inzichten aanlevert over acties die leerlingen/studenten, leraren, onderwijsinstellingen, centra
voor leerlingenbegeleiding enz. kunnen ondernemen om een effectieve verbetering te kunnen teweegbrengen in
de academische en/of psychosociale ontwikkeling van kinderen en jongeren in hun leeromgeving.
Gezocht: CLB-medewerkers voor de vakjury
Uit de inzendingen zal een jury, bestaande uit academici én praktijkwerkers, de winnaars van de ETUDE-prijzen
kiezen. Het Tulkens-Dehaeseleer Fonds is daarom op zoek naar juryleden die vrijwillig en vrijblijvend willen
helpen om masterproeven of doctoraatsproefschriften te lezen en te beoordelen en die hun stem willen
uitbrengen bij de selectie van die werken die uitmuntend en relevant onderzoek opleveren.
Afhankelijk van de ingediende werken kan een jurylid gekozen worden om de masterproeven(en) of
doctoraatsproefschrift(en) te beoordelen die beantwoorden aan zijn/haar expertisedomein. Men heeft steeds de
mogelijkheid om af te zien van deelname aan de jurering. Indien men zich niet terugtrekt, blijft men (voor volgende
edities van de ETUDE-prijzen) opgenomen in de pool van mogelijke juryleden.
Wie zich aangesproken voelt om via deze weg een bijdrage aan de ETUDE-wedstrijd te leveren, kan zich
opgeven door een e-mail te sturen naar gerrit.tulkens@cedarhouse.be met vermelding van
leeftijd/anciënniteit, functie en expertisedomein. Meer informatie omtrent de selectieprocedure wordt
nadien toegestuurd.

Over de ETUDE-prijzen
Deelname aan de ETUDE-wedstrijd van het Tulkens-Dehaeseleer Fonds staat open voor afgestudeerden van de Faculteit Psychologie en
Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven die een masterproef hebben afgeleverd in de academiejaren 2012-2013 of 2013-2014 of
die een doctoraatsproefschrift hebben afgeleverd in de academiejaren 2011-2012, 2012-2013 of 2013-2014 over een thema in het brede
onderzoeksveld van de leerlingen- en studie(keuze)begeleiding. Studenten, afgestudeerden of gedoctoreerden die verbonden zijn aan de
Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven, maar die hun masterproef of doctoraatsproefschrift elders
volbrachten, komen ook in aanmerking.
De prijs bedraagt 2.500 € voor de winnaar van de ETUDE-masterproefprijs en een prijs ter waarde van in totaal 5.000 € voor de winnaar van
de ETUDE-doctoraatsprijs.
Deelnemen aan de ETUDE-wedstrijd kan door uiterlijk 31 maart 2015 in te schrijven. Het volledige wedstrijdreglement is te raadplegen via
deze link: http://ppw.kuleuven.be/etudeprijzen.
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