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Tijdspad vandaag



DEEL 1 : OPO verbindend in interactie 





CSL ervaring - min. 80 SBU

Zelfstandig onderzoek





Sessie 1 : kennismaking

CSL
Brede school
Sociale kaart



Sessie 2 : ontmoetingsgesprek

• VOORTAAK : voorbereiden ontmoetingsgesprek
• OPDRACHT per 3 studenten

 Aanvrager CSL-ervaring
 Organisatie
 Coach 

 organisatie zoeken
 ontmoetingsgesprek   

 overee overeenkomst tekenen 
préreflectie 



Sessie 3 : info

Probleemoriëntering 
reflectie na 
probleemoriëntering 
(préreflectie)
Solliciteren
Nadenken over onderzoek



Sessie 4 : info maatschappelijke 
competenties



Sessie 5 : presentatie probleemoriëntering



Sessie 5 : seesaw



Sessie 5 : seesaw

• Presentatie probleemoriëntering

• Aanmoedigen van elkaar als ze iets goed vinden

• Weten wie waar mee bezig is



Sessie 5 : seesaw

• Opgelegde reflectiekaders

B               bron : CSL Katholiek Onderwijs Vlaanderen

• Vrije reflecties op deeltjes uit het kader



Sessie 5 : seesaw

• Feedback op vrije reflecties en opgelegde reflectiekaders

Alles is zichtbaar voor iedereen
Iedereen is coach



Sessie 6 : coaching onderzoeksvraag 



Sessie 7 : digitale feedback op 
reflecties en onderzoeksplan



Sessie 8 : driehoeksgesprek op de 
stageplaats

Externe partner

Student                       presentatieOpleiding 



Sessie 9 : inhoudelijke sessie 
onderzoeksrapport en presentatie 



Sessie 10 : expertenronde

VOORSTELLING CSL-ervaring            VOORSTELLING onderzoek

OPLEIDING       - STUDENT     - EXTERNE PARTNERORGANISATIES



DEEL 2 : CSL-ervaringen



DEEL 3 impulsproject



onderzoeksvraag

Hoe kan de methodiek CSL de 
brede geëngageerde 
hogeschool versterken?



onderzoeksmethode

Literatuurstudie
- CSL
- Brede school
- Geëngageerde hogeschool/universiteit
Interviews en lezingen
- Maaike Mottart (KUL), Carine D’hondt (Katholiek Onderwijs 

Vlaanderen), Jose Gonzales (diversiteitsambtenaar Diest), 
Nathalie Vanlier (Brede school Gent), Lien Ooghe, 
Hadewijch De Doncker, Steven Oudenaert (Odissee), Prof. 
Antoinette Smith Tolken (Stellenbosch),…



onderzoeksmethode

• Thematische analyse (deductief/theoretisch) van de 
reflecties van vijf studenten die het OPO volgden (bewijzen 
zijn latent en sluimerend aanwezig, ze zijn interpretatief)

• Driehoeksgesprekken met student, opleiding en mentor
• Focusgesprek met studenten, mentoren welzijnsorganisatie 

en opleiding
• Insider view 



Onderzoeksresultaten 

• CSL

• Brede school 

• Geëngageerde hogeschool
(3de pijler hoger onderwijs)



FOCUS

DIENEN – LEREN - REFLECTEREN Brede geëngageerde hogeschool



Invullen reflectiekaders
Reflectiekader EIND

OMGEVING
Heb je nog nieuwe mensen 
ontmoet? Hoe heb je het contact 
met de mensen die je 
ontmoette, ervaren?
Welke bijkomende ervaringen 
heb je opgedaan in de 
organisatie?
Welke achtergrondkennis/ -
inzichten had je nog nodig om te 
kunnen functioneren in de 
organisatie?

GEDRAG
In welk aspect van de 
organisatie speelde jij een rol ? 
Wat is was je taak daarin?
Welke emoties gaf dit? 
(enthousiast, wat terughoudend, 
weerstand?
KENNIS & VAARDIGHEDEN
Wat heb je al geleerd op 
maatschappelijk vlak 
Rond welke duurzame 
ontwikkelingsdoelen werkt je 
organisatie? Leg dit uit
Wat heb je al geleerd als 
leraar?**
Wat kon je bieden aan de 
organisatie als leerkracht?
OVERTUIGING
Hoe kijk je nu naar de doelgroep 
waarmee je werkt? Gebruik in je 
antwoord de zes 
diversiteitscompetenties.

Wat heb je al geleerd van de 
doelgroep waarmee je werkte? 
IDENTITEIT
Wat heb je al geleerd als 
persoon? Wat wil jij nog leren 
als  persoon?***
Wat kan je bieden aan de 
organisatie als persoon?
ZINGEVING
Wat is voor jou waardevol in de 
organisatie?

Bron : reflectiedriehoek Katholiek Onderwijs Vlaanderen

- voor elke student hetzelfde kader
- waren al opgemaakt voor de 
thematische analyse. Ze zijn er dus 
niet op gericht 



Onderzoeksgegevens thematische 
analyse

Diete Lise Naomi Tinne Wiske

Préreflectie Ok ok Ok Ok ok

Tussentijds 1 Ok Ok X Ok Ok

Tussentijds 2 X Ok Ok Ok Ok

Tussentijds 
tijdens stage

X X Ok X X

Eindreflectie X Ok ok x X

5 studenten
5 welzijnsorganisaties
5 reflecties a.d.h.v. reflectiekader



thematische analyse

• thema’s

Thema 
Maximale ontwikkelingskanse
1. gezondheid
2. veiligheid
3. maatschappelijke participatie
4 a. talentontwikkeling 
4 b. plezier
5. voorbereiding op de toekomst
Brede Leer-en leefomgeving

Verbreden van de leer- en leefomgeving
1.a Nieuwe (maatschappelijke) contexten creëren
1.b Bestaand aanbod toegankelijk maken
1.c Infrastructuur openstellen en herinrichten

Versterken van de leer- en leefomgeving
2.a Barrières wegwerken
2.b De omgeving van jongeren informeren en competenter maken
2.c Fysieke omgeving optimaliseren

Breed leren stimuleren
3.a Creëren en deelnemen (verantwoordelijke taak in de 

samenleving)
3.b Ontmoeten (kennis maken met…)
3.c Oefenen (van competenties in een concrete maatschappelijke 

context)
Breed samenwerkingsverband
1. Verschillende sectoren (organisatie-hogeschool-ouders-

basisschool kind)
2. Win win
3. Binnenschools-buitenschools leren



Gegevensverwerking thematische 
analyse 

studenten driehoeksgesprekken en 
expertenronde



Kanttekeningen bij de resultaten

• Klein impulsonderzoek
• Niet alle studenten hebben alle verslagen gemaakt
• Préreflecties zijn niet mee opgenomen omdat het over 

verwachtingen en niet over feiten gaat
• Na de eerste ronde splitste ik talentontwikkeling en plezier 

op
• Erg prettig om te lezen



Conclusies 

• DIVERSITEIT aan organisaties en sectoren

• BINNENSCHOOLS – BUITENSCHOOLS leren

• WAARDEVOLLE SAMENWERKING



Conclusies inhoudelijke raakvlakken tussen CSL – brede –
geëngageerde hogeschool

VOOR DE STUDENT

‘een vriendin van mij werkt op het CLB en vertelt wel eens over alle afwezigheden van de 
woonwagenbewoners. Zij moet die ouders uitnodigen voor een gesprek. Ze zegt dan “Dan moet 
ik die ouders uitnodigen voor een gesprek maar die komen niet. En waarom gaan die niet 
gewoon naar school?”. Ik heb geleerd dat belangrijke onderwijsinstanties in onze maatschappij 
te weinig info hebben over deze doelgroep en ook niet goed weten hoe ze met deze doelgroep 
aan de slag kunnen. Ik heb dus geleerd dat brugfiguren hier een belangrijke rol in kunnen 
spelen en dat hier meer gebruik van gemaakt zou moeten worden’



VOOR DE STUDENT

‘dat ik geduldig ben als kleuteronderwijzer en het kind genoeg tijd geef om te antwoorden.                                   
Ik ga niet dadelijk voorzeggen of boos worden’.

‘ik ben enthousiast omdat de klik er tussen mij en Migra er al is’

‘als leraar heb ik dus geleerd dat een goede voorbereiding loont. 



VOOR DE STUDENT
’in beide gezinnen gebeurde het wel eens dat de 
ouders onderling in hun vertrouwde taal spraken. Hier 
is zeker niets mis mee! Maar ik merkte zelf steeds dat 
ik er wat ongemakkelijk van werd. Alsof ik ergens bij 
was, alsof ik overbodig was. Heel gek, het is heel 
normaal dat ze zo communiceren maar ik was precies 
een indringer, Hierdoor ging ik anderstalige 
gesprekken in een ander daglicht zien…’

‘mijn taak in deze organisatie is om de 
bewoners een bezigheid te bieden, die ze ook 
zouden kunnen doen in het weekend als ze 
niets om handen hebben’

‘tijdens mij stage ontmoette ik steeds 
nieuwe mensen, elke avond was er 
immers een nieuwe begeleidster….

‘ik kan mijn achtergrondkennis die ik de voorbije 
jaren in de opleiding heb opgedaan zeker 
gebruiken in deze organisatie. Zo gebruik ik de 
strategie van ‘probleemoplossend denken’ ook 
tijdens mijn sessies in het gezin…



VOOR DE STUDENT

‘dat we uiteindelijk hetzelfde doel 
hebben : het beste voor de kinderen 
maar dat zij dat op een andere manier 
invullen dan dat wij verwachten. Ik wil 
leren hoe we dit kunnen duidelijk 
maken zonder het wij – zij verhaal te 
creëren’

‘tijdens mijn stage heb ik ingezet op leren van 
elkaar. Ik van de begeleiders en zij van mij. De 
begeleiders leerden van mij hoe ze zo een 
activiteiten best kunnen aanpakken en van de 
bewoners leerden ze dat ze veel meer kunnen. Ik 
leerde dat ik flexibel moest optreden, zo kwam ik 
voor verrassingen te staan,…’



VOOR DE EXTERNE ORGANISATIES

‘de studenten leren hun 
eigen grenzen te verleggen’

‘de organisatie leert bij over didactische skills, 
methodes om aan taalstimulering te doen, 
pedagogische skills,… studenten zijn het 
gewend om contact op te nemen met scholen, 
leerkrachten…’

‘studenten leren werken met een 
andere doelgroep en passen de 
transfer toe van de verworven 
inzichten in de opleiding’



VOOR DE EXTERNE ORGANISATIES

‘Studenten werken samen met studenten
uit andere disciplines (SRW)’

‘de samenwerking was erg waardevol 
‘win-win’
‘bij de start waren de meningen onder 
de begeleiders eerder verdeeld : ‘wat 
komt zo een student nu doen?’. Maar nu 
besluiten ze volmondig : heel erg 
waardevol’



VOOR DE LERAREN(OPLEIDING)
INSIDE VIEW
LECTOREN
• Werken breder dan lesgeven

• Beeld over de studenten verbreedt door samen andere dingen te doen

• Ervaren het belang van buitenschools leren

• Andere en nieuwe werkvormen hanteren

OPLEIDING/HOGESCHOOL
• Bredere student in het visier

• Band tussen de lerarenopleiding en de student versterkt

• Lerarenopleiding is positiever- en beter bekend

• Door CSL is er meer interne communicatie

• De werking van de hogeschool verruimt

• Er kan meer expertise uitgewisseld worden



BESLUIT CSL ondersteunt de brede 
hogeschool!
• CSL

• Brede school 

• Geëngageerde hogeschool
(3de pijler hoger onderwijs)



VERVOLGONDERZOEK

LEREN³ via CSL

Het leerrendement bij de sociale partnerorganisatie, de 
student en het opleidingsinstituut bij COMMUNITY SERVICE 
LEARNING



Discussie

• Welke evaluatiecriteria stellen jullie?
• Betrekken jullie studenten bij het opstellen van de criteria? 
• Betrekken jullie partnerorganisaties bij het opstellen van 

criteria?


