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1. Opleidingsonderdeel EVALOB  
Prof. Marleen Goethals en prof. Guy Vloebergh

- In het opleidingsonderdeel Evaluatie en beoordelingspraktijk 
(EVALOB) leren onze studenten kritisch analyseren, evalueren en 
beoordelen van vergunningsaanvragen, plannen en projecten, aan 
de hand van 6 cases

- Dit opleidingsonderdeel situeert zich in de laatste semester van hun 
masteropleiding: voorbereiding op toekomstige, professionele rol

- Synergie: bedoeling is al hun kennis van zowel de  theoretische 
vakken als de praktijkstudio’s hierin te gebruiken.
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1. CSL binnen olod EVALOB  

- EVALOB 6 cases = 6 studiepunten + CSL-project 3 studiepunten
- CSL voegt een nieuwe dimensie toe: de studenten zitten aan de 

andere kant van de tafel, van het spectrum 
- Oproep naar geïnteresseerde externe partners oktober/november 

2021
- Selectie van 6 externe partners december 2021: Fietsersbond, 

GEKORO Herentals, SAAMO, JES, Gruunrant en Lenora
- Uitvoering CSL-project: samenwerking van midden februari 2022 tot 

midden mei 2022: 3 maanden
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Community Service Learning (CSL)
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Nadenken over 
verwachtingen en impact

Koppeling aan 
kennis en inzichten

Praktijkervaring bij een 
sociale organisatie

Kritische 
reflectie

Academische 
inbedding

Maatschappelijk 
engagement 
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Uitgangspunt en voordelen

Uitgangspunt Community Service Learning
= maatschappelijk engagement in co-creatie met 
organisatie

• Vertrekpunt: vraag/behoefte van de organisatie
• Leren over, voor en in samenwerking met de 

maatschappij
• Centraal: kennisdeling, wederkerigheid en 

gelijkwaardigheid

Win-win-win situatie voor:
• Student
• Organisatie
• Onderwijs(instelling)



3. Resultaten eerste CSL-project 2021-2022: 
6 projecten met 6 verschillende externe partners
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ANTWERPEN
FIETSERSBOND - FIETSSTAD

Maes, Milan Van Belle, Max Vandenbroeck, Luka de Vogel



Hoe maken we van
Antwerpen een Fietsstad?
De Fietsstad is …

een gezonde stad 

een duurzame stad 

een wandelstad 

een veilige stad 

een groene stad 

een gezellige stad

een welvarende stad 

een gelijke stad

een kindvriendelijke stad



1. Volwaardig netwerk
Je kan overal vlot geraken met de fiets

2. Veiligheid
Iedereen kan zorgeloos fietsen

3. Comfort
Fietsen is een aangename belevenis

4. Fietsen stallen
Je kan overal je fiets op een gepaste manier 
stallen

5. Fietscultuur
De fiets is voor iedereen het vanzelfsprekende 
vervoermiddel

Actiepunten
Best Practices



PARALLELLE FIETSROUTE LEIEN
Volwaardig netwerk

- Parallelle Fietsroute
- Vlotte verbinding Noord en Zuid voor actieve weggebruikers

Veiligheid
- Voorbehouden fietsstrook
- Afgescheiden van gemotoriseerd verkeer

Comfort
- Brede strook voor alle types actieve weggebruikers
- Plein sluit aan op fietsroute
- Meer groenelementen

Fietsen stallen
- Bijkomende fietsenstallingen



SCHIJNPOORT
Volwaardig netwerk

- Belangrijk knooppunt (stadsrand / invalsweg / parken)
- Drukke verkeersas
- Transformatie met nadruk op efficiënt doorstromen en veiligheid

Veiligheid
- Smalle tunnel voor actieve weggebruikers
- Fietsers en voetgangers krijgen eigen strook
- Veiliger oversteken
- Autoverkeer aan één zijde geconcentreerd

Comfort
- Breed en effen fietspad
- Meer ruimte voor groen en passage



Conclusie



Adams Laura
Vermijl Emelie
Vanhout Toon

Welke tijdelijke interventie kan het gemeenschapsdenken omtrent de open ruimte/ 
Dorpstuin in Noorderwijk vergroten? En hoe pakken we dit aan?

GeKoro : Gek op Ruimtelijke Ordening in Herentals









Melissa Braeckman Ben Catry Veronika Migryt Karlien Vernieuwe
Marij De Meyer  

“Hoe kunnen we kwetsbare bewoners betrekken 
bij een participatietraject bij 

stadsvernieuwingsprojecten?”



ONDERZOEKSRESULTATEN – BEWONERS

We zijn al oud, ik zou graag wel tips geven die ze 
kunnen veranderen maar echt nadenken over alles 
dat is te veel geworden op mijn leeftijd, 
vrouw 65+

Ik heb daar te weinig kennis over.
Man 25-35

Ik weet niet of ze daar echt iets mee gaan doen.
Vrouw 65+



ONDERZOEKSRESULTATEN – VERSCHIL IN VISIE



ONDERZOEKSRESULTATEN – COMMUNICATIE IS KEY



JES Luchtbal

Hoe kunnen we van deze plek geclaimd door jongeren 
een plek maken die opengesteld wordt naar de buurt?

Jelte Janssens – Indy Mertens – Roxanne Put – Vincent Smulders – Cleo Van Laeken



Plan van aanpak

Brainstormsessies

Ontwerpvoorstellen

- Jongeren leren kennen
- Werken met grafisch materiaal
- Eindproducten via beelden weergeven







Hoe kunnen de openruimtegebieden te Ekeren-
Merksem optimaal worden ingevuld?

§ Hoe kan er worden omgegaan met de hard 
bestemde gronden in dit gebied?

§ Hoe kan het fysisch systeem worden gebruikt als 
basis voor ruimtelijke ontwikkeling?

-> Maak een overzichtswerk voor beleidsmakers: 
Blauwdruk GruunRUP

Onderzoeksvraag

GruunRUP



Ambities

Waterrobuust landschap creëren

Groenblauw netwerk uitbouwen

Efficiënt omgaan met open ruimte

Biodiversiteit versterken

Leefbaarheid vergroten



1. Laarse beek heropwaarderen 3. Verdichten volgens fysisch systeem

2. Sloten en heggenlandschap 
creëren

4. Barrières overbruggen, wegwerken
& randen verzachten

Strategieën
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Hoe bereiken we een groter publiek?

Robin Vandenbussche 
Helena Hendrickx

Dorian Van Spaendonk
Sandrien Van Verre









Mijn buurt





4. Feedback van de studenten 
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- CSL creëert impactvolle samenwerkingen met 
maatschappelijke partners

- Grote relevantie voor feeling met de beroepspraktijk: 
praktijkgerichtheid

- Moeilijk te begrenzen werklast (maar 3 studiepunten)
- CSL motiveert om tot een waardevol eindproduct te komen 

in een ‘real-life’-setting
- Uiteenlopende verwachtingen van de externe partners



5. Vragen 
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