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dienen, reflecteren, leren

Wat is service-learning?

 Good practices uit de 
internationale beweging

 Service-learning als pedagogie
om zelf – ander – wereld te
verbinden

 Hoe aan de slag gaan?



Wat is service-learning?



Info: servicelearning@kuleuven.be

Gebaseerd op: Service Learning Student Guide, Lorain County Community College,

http://www.lorainccc.edu/Community+Services/Service+Learning/Students/Service+Learning+Student+Guide.htm

STAGE

VRIJWILLIGERSWERK BURGERSCHAPSEDUCATIE

Maatschappelijk engagement

LeerstofPraktijk-
ervaring

SERVICE-
LEARNING

http://www.lorainccc.edu/Community+Services/Service+Learning/Students/Service+Learning+Student+Guide.htm


Info: servicelearning@kuleuven.be

Gebaseerd op: Service Learning Student Guide, Lorain County Community College,

http://www.lorainccc.edu/Community+Services/Service+Learning/Students/Service+Learning+Student+Guide.htm

STAGE

VRIJWILLIGERSWERK BURGEREDUCATIE

Maatschappelijk engagement

Academische studiePraktische
ervaring

SERVICE-
LEARNING

http://www.lorainccc.edu/Community+Services/Service+Learning/Students/Service+Learning+Student+Guide.htm


Versus stage?

leren

student

Maatschappelijke 
dienstverlening

Ontvanger 
hulp



Direct

• Direct contact met 
gemeenschap

• Les geven, tutoring, 
bejaarden bezoeken, 
enz. 

Indirect

• Indirecte bijdrage 
(via organisatie)

• Vertalen, website 
maken, brochures of 
videos voor NGO 
maken, enz.

Types van service-learning



What’s in a name? 

Service-learning

Community(based) (service-)learning

Aprendizaje y servicio solidario

服务学习 fúwù xuéxí

Dienen, reflecteren, leren:  drie essentiële kenmerken



SERVICE-LEARNING: 
drie essentiële kenmerken

Dienen -Reflecteren- Leren



Maatschappelijk 
engagement

Kritisch nadenken over die 
ervaring

-Over het vak
-over jezelf
-over de samenleving

Dienen    reflecteren     leren 

Info: servicelearning@kuleuven.be



Dienen

Beantwoordt aan 
bestaande noden van 

gemeenschap

Wederkerigheid en 
horizontale solidariteit 

centraal 

Info: servicelearning@kuleuven.be

Geïntegreerd: 
niet los van 
vakinhoud(en) 



Horizontale solidariteit?

‘gevers’ solidariteit

‘ontvangers’ solidariteit

weet
heeft
geeft

actieve rol

onwetend
behoevend

ontvangt
passieve rol

‘helpen’

‘ontvangen’

Vermijden om in het ‘traditionele model’ van solidariteit te vervallen (T. Nieves 2006)



GEMEENSCHAPGEMEENSCHAP

Horizontale solidariteit (T. Nieves)

Weet-onwetend
Heeft-behoevend

Geeft-ontvangt

Weet-onwetend
Heeft-behoevend

Geeft-ontvangt

 Niet alleen ‘voor’ maar ook ‘samen met’
 Niet alleen ‘geven’ maar ook ‘ontvangen’ en ‘leren van’



Belangrijk principe: wederkerigheid

• Relevant voor de organisatie EN de lerende

• ‘Probleem oplossen’ of ‘helpen’ EN leren van de 
organisatie/gemeenschap

• Kritisch denken over bestaande structuren/gemeenschap EN de 
eigen overtuigingen, veronderstellingen en waarden 

Info: servicelearning@kuleuven.be



http://www.eduso.net/res/?b=20&c=193&n=664

Info: servicelearning@kuleuven.be

Van betekenisvolle 
ervaring en van de ander 
door reflectie

TransformatiefOmgaan met 
complexiteit, met 
ambiguïteit en 
diversiteit

leren

http://www.eduso.net/res/?b=20&c=193&n=664


VAKINHOUDELIJK PERSOONLIJK
SOCIAAL-

MAATSCHAPPELIJK

Leren: drie domeinen



Programma

POSTREFLECTIE EN DEBRIEFING

SERVICE-LEARNING ERVARING

ORIËNTERING
R

E

F

L

E

C

T

I

E
CELEBRATION, DANKBAARHEID



http://digitalcommons.unomaha.edu/slceguides/28/

Nederlands
Voorbereiding: Lees klassieke 

teksten die met armoede te 

maken hebben

Indirecte actie: Richt een lees-

lokaal in in een plaatselijk 

centrum

Directe actie: Ga (voor)lezen 

met kinderen – help hen met 

hun huiswerk

Advocacy: Schrijf en publiceer 

artikels, gedichten over hoe dit 

kan leiden tot vermindering van 

armoede.

Reflectie: Herschrijf een 

klassiek verhaal vanuit 

hedendaags perspectief

Spinning Interdisciplinary Service-Learning 
Webs: A Secondary Education Approach

http://digitalcommons.unomaha.edu/slceguides/28/




SERVICE LEARNINGREFLECTIE

reflecteren

VOOR TIJDENS NA



Reflectie als achteruitkijkspiegel

• Helpt ons om te duiden wat 
achter ons is, zonder enkel 
achteruit te kijken

• Het doel is om vooruit te kunnen 
navigeren

• Helpt ons om te her-kaderen 



Waarom reflecteren in service-learning?



 Reflectie biedt een ‘veilige ruimte’ om met deze emoties en vragen om te gaan

Service-learning is een persoonlijke onderneming die heel wat emoties met zich 
meebrengt.

Je wordt geconfronteerd met jezelf, een andere werkelijkheid, diversiteit, …



Dienen, reflecteren, leren 

Service-Learning: 

een internationale beweging



INTERNATIONAAL 

EUROPEES

VLAANDEREN/BELGIË

INTRA-UNIVERSITAIR

Service-learning KU Leuven

25



http://www.compact.org/

VERENIGDE STATEN

INTERNATIONAAL

http://www.compact.org/


VERENIGDE STATEN
IARSLCE

International Association
for Research

on Service-learning and 
Community Engagement



national youth leadership council: https://nylc.org/



LATIJNS AMERIKA

CLAYSS: CENTRO LATINOAMERICANO DE 

APRENDIZAJE Y SERVICIO SOLIDARIO

Buenos Aires (Argentinië) 

http://www.clayss.org/

INTERNATIONAAL





Scholen gericht
op ONTMOETING 

http://www.clayss.org/04_publicaciones/Manual_CLAYSS_Scholas.pdf



Technische school in Buenos Aires: 
service-learning als centrale visie van de school



Digitaal onderwijs voor “ouderen”: leerlingen worden leerkrachten en leren wat geduld is 



http://www.zerbikas.es/

https://aprendizajeservicio.net/



http://www.aprenentatgeservei.org/

Verplicht in Catalunya in lager en middelbaar onderwijs

Actie om meer bloed te geven
• Jezuietenschool – 5de leerjaar lager onderwijs
• Te weinig bloed donoren
• Verschillende vakken: biologie, taal, rekenen, plastische vorming
• Campagne in de school rond bloed geven



Dienen, reflecteren, leren 

Service-learning als pedagogie

om zelf – ander – wereld te verbinden



Connectie met ZELF-ANDER-WERELD

1. Service-learning draagt bij tot de ontwikkeling van de student als 
volledig persoon. 

2. Service-learning ondersteunt de vorming van kritisch en 
verantwoordelijk burgerschap, met bijzondere aandacht voor 
diversiteit en solidariteit

3. Service-learning engageert de universiteit en de academische 
gemeenschap in de wereld, lokaal en internationaal: 
wederkerigheid

Info: servicelearning@kuleuven.be



1. Service-learning draagt bij tot de ontwikkeling van 

de student als volledig persoon

(Inter)persoonlijke ontwikkeling van de student: 

• Zelf: Hoofd, handen, hart 

• Ander: Bewustzijn van sociale verantwoordelijkheid; speciale 
aandacht voor verbondenheid: “care first and learn from” 

• Wereld: Brede vorming van student met een duidelijke band naar
maatschappij en hedendaagse werkelijkheid



Drie vormen van leren

INHOUDELIJK-THEORETISCHE 

KENNIS 

PRAKTISCHE VAARDIGHEDEN 

SOCIALE EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Info: servicelearning@kuleuven.be



Probleem van ‘compartimentalisering’

INHOUDELIJK-

THEORETISCHE KENNIS 

PROCES

VAARDIGHEDEN

SOCIALE EN PERSOONLIJKE 

ONTWIKKELING

Info: servicelearning@kuleuven.be



Service-learning: geïntegreerd onderwijs

INHOUDELIJK-

THEORETISCHE KENNIS 

PROCES

VAARDIGHEDEN

SOCIALE EN PERSOONLIJKE 

ONTWIKKELING

Info: servicelearning@kuleuven.be



Connectie met ZELF-ANDER-WERELD

1. Geeft kansen aan leerlingen met vaardigheden die soms niet vaak
aan bod komen

2. Leerlingen ontdekken dat vakken met elkaar verbonden zijn… en 
leerkrachten werken samen

3. Concrete band met de samenleving en de vragen van de 
gemeenschap: nieuwe visie op solidariteit en je geeft iets terug 
aan de samenleving waarvan je zoveel ontvangt

Info: servicelearning@kuleuven.be



Persoonsvorming: stap in het onbekende

Ervaren van 

 kwetsbaarheid, fragiliteit

 in vraag stellen schema’s 
over anderen

 wat ons ontsnapt

 gevormd worden door de 
ander

Info: servicelearning@kuleuven.be

Thuiskomen in onzekerheid

Het verhaal van de ander wordt deel van je eigen verhaal



2. Service-learning ondersteunt de vorming van 

kritisch en verantwoordelijk burgerschap, met 

bijzondere aandacht voor diversiteit en solidariteit

• Actief, kritisch en verantwoordelijk burgerschap : doelstelling in 
middelbaar/hoger onderwijs

• Dit kan tot stand komen door onder meer inzicht in structurele 
onrechtvaardigheid en ongelijkheid, de ontwikkeling van empathie 
voor het kwetsbare, de versterking van bereidheid tot solidariteit

• Solidarity = relationship to the stranger whom I do not encounter, 
but who is, like me, a human being. Solidarity is then a preparation 
for the future and at the same time a grounding in the present 
(Radest 1993)



Association of American Colleges & Universities



3. Service-learning Service-learning engageert de 

universiteit en de academische gemeenschap in de 

wereld, lokaal en internationaal: wederkerigheid

• In het omgaan met ‘de ander’, transformeert die ander ook onszelf

• Aandacht voor de ‘marge’ helpt ons te onderscheiden wat 
belangrijk is: ook in termen van onderzoek

• Stelt ons de vraag en daagt ons uit om na te denken over onze 
plaats in de wereld, en hoe wij academisch kunnen bijdragen tot 
die wereld: in wederkerigheid



Ellen Van Stichel, Uit liefde voor rechtvaardigheid (2015)



LEREN VAN

Ellen Van Stichel, Uit liefde voor rechtvaardigheid (2015)



Dienen, reflecteren, leren 

Hoe aan de slag gaan?



INSPIRATIE? Enkele voorbeelden



Industriële Ingenieurswetenschappen

Inclusief webdesign voor 
computerwetenschappen



Geschiedenis en maatschappelijk 
engagement



Gevangenisstraf als doorleefde realiteit





“Effective and high-
quality service 

learning requires more than 
the proverbial “add service 

and stir” approach to 
designing courses and 

programs.”

http://csl.iupui.edu/teaching-research/curriculum/course-design/index.shtml

http://csl.iupui.edu/teaching-research/curriculum/course-design/index.shtml


9 PRINCIPLES OF 
GOOD SERVICE 

LEARNING

Academic credit is for
learning, not for service

Do not compromise
academic rigor

Establish (explicit) 
learning objectives

Provide educationally-
sound learning strategies

Minimize distinction 
between students’ 
community learning 
role and classroom 
learning role

Rethink the faculty 
instructional role

Be prepared for variation in, 
and some loss of control with, 
student learning outcome

Establish criteria for the 
selection of service placements

Prepare students 
for learning from 
the community



Programma

• Concept en belang service-learning

• Thema/topic/maatschappelijke issues

• Leren reflecteren en verwachtingen

ORIËNTERING

• Begeleiding via reflectie

• Intervisiemomenten individueel en in groep

SERVICE-LEARNING ERVARING

• Delen, uitwisselen: ‘celebration’

• Reflectie

POSTREFLECTIE EN DEBRIEFING
Evaluatie en 
afsluitend 
seminarie

Feedback op 
gestructureerde 
reflectie

Oriëntering



Besluit: 

Vertrekken vanuit bestaande initiatieven en 
enthousiasme

MAAR 

“Keep the definition straight” (service-learning mag geen parapluterm
worden)

Dienen, reflecteren, leren 



“it’s a marathon, and not a 

sprint”

(Faculty Toolkit for Service-Learning in Higher Education, 44)



VRAGEN?

Dienen, reflecteren, leren 



www.kuleuven.be/onderwijs/sl

Meer weten?

Contact:
servicelearning@kuleuven.be

Info: servicelearning@kuleuven.be

http://www.kuleuven.be/onderwijs/sl
mailto:maaike.mottart@kuleuven.be

