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Verloop van de sessie 

• Wat is Community Service Learning? 

• Inbedding in studieprogramma’s UAntwerpen 

• Hoe verloopt het praktisch? 

• Voorbeelden van projecten 

• Vragen 



Wat is  

Community  

Service  

Learning? 



Acade-
mische 

inbedding 

Maat-
schappelijk 

engagement 

Kritische 
reflectie 

Praktijkervaring 
bij een sociale organisatie 

Koppeling aan 
kennis en inzichten 

uit een vak 

Nadenken over 
verwachtingen en 

impact 

Community service learning 
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Samenwerking UAntwerpen – Sociale organisatie 

Uitgangspunt Community Service Learning 

= maatschappelijk engagement in co-creatie met organisatie 

 

 

Doelstellingen voor studenten 

• Verdieping academische competenties 

• Versterking sociale betrokkenheid 

• Samenwerking met sociaal kwetsbare groepen 

• Verbredend leren 

 

 



Inbedding in de 

studieprogramma’s  

van de  

UAntwerpen 



Voor alle opleidingen 

Voor alle studenten 

Universiteitsbreed 

Maatschappelijk gericht 

Interdisciplinair 



9 vakken 

Elke bachelor-student kiest één vak 





4 vakken 

Facultatieve keuzevakken voor alle studenten 





Keuzevak / Facultatief voor alle bachelor- & masterstudenten 

Gekoppeld aan een korfvak 







 

Hoe verloopt 

het praktisch? 



Praktisch 

Vooraf 
1ste 

semester 
2de 

semester 

17 



Praktisch 

Vooraf 
1ste 

semester 
2de 

semester 

18 

VOORAF: 
 Organisaties bezorgen aanvraag 

- Doelstellingen organisatie 
- Noden en behoeften 
- Haalbaar aantal studenten 

(individueel/groep) 
 Studenten tekenen in 



Praktisch 

Vooraf 
1ste 

semester 
2de 

semester 

19 

1ste semester: 
 ‘Matching’ 
 Introductie CSL voor studenten 
 Opstellen projectfiche 
 Startbijeenkomsten student + organisatie: 

doelen en noden op mekaar afstemmen 
 Eerste reflectie student 
 



Praktisch 

Vooraf 
1ste 

semester 
2de 

semester 

20 

2de semester: 
 Praktijkervaring 40 uur 
 Reflectie student / tussentijds overleg 
 Evaluatie student 
 Terugkoppeling naar organisatie 
 Slotevenement 
 



21 

Tussentijdse bijeenkomsten en  feestelijk 
slotevent 



Community Service Learning 

Evaluatie studenten via portfolio 

Praktijk-
ervaring 

40u inzet 
Dagboek 
(pass/fail) 

Academische 
gerichtheid 

Onderzoeksvraag 
Korte paper 

Reflectie 

Verwachtingen 
Acties 

Terugblik 

22 



Voorbeelden van projecten 

o huiswerkbegeleiding in kansarme wijk  

o (individuele) bijlessen voor minderjarige vluchtelingen 

o buddy voor asielzoekers, kansarmen, …  

o bijdragen aan werking sociale kruidenier  

o … 

 



Aan de slag … 



Vragen: vanuit jullie ervaring 

Voor een goede opstart van CSL zijn een aantal aspecten 
belangrijk.  

Bespreek de volgende vragen kort in groep.  

Geef in je antwoorden aan: 

- Wat je zeker zou doen… 

- Wat je zou vermijden … 

 

Per groepjes van 3 à 4  

3 vragen per groep 

20 minuten in groep, daarna plenair 

 



Een breed gedragen CSL werking: 
de nieuwe korfvakken 
… 1.2.3… START … 

19 september 2019 – CSL in Vlaanderen 


