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Projectfiche Community Service Learning (CSL)  
 

 
1. ALGEMEEN  

In dit type project gaat het om werk dat door studenten alleen of in groepsverband wordt uitgevoerd. 
Het doel ervan is gevat in drie componenten: maatschappelijk engagement, het verwerven van 
academisch inzicht in sociale problematieken, verbindingen maken tussen theoretische inzichten en 
praktijkervaring en persoonlijke reflectie. Het project kadert in een opleidingsonderdeel en staat 
onder toezicht van een promotor. 
De inhoud van het maatschappelijk engagement wordt steeds bepaald samen met een sociale 
organisatie, volledig vanuit de noden en behoeften van de sociale organisatie. U mag per student 
rekenen op een inzet in de organisatie van ongeveer 40u. 
Meer informatie over Community Service Learning vindt u terug op 
https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/community-service-learning/ 
 
Gelieve dit document voor 26 augustus 2020 ingevuld te bezorgen aan eva.vanmoer@uantwerpen.be 
 
○ kan (virtueel) aanwezig zijn op het ontmoetingsmoment van 30 september 2020 (14u) 
○ kan niet aanwezig/beschikbaar zijn op het ontmoetingsmoment van 30 september 2020 (14u) 
 
2. SOCIALE ORGANISATIE 
 

Naam organisatie: ArmenTeKort 
Statuut: vzw 
Naam contactpersoon: Eva Wuyts    
Functie: coördinator Onderzoek & Ontwikkeling  
Adres: De Keyserlei 58    
Telefoonnummer:  03 233 33 36 
Mailadres: eva.wuyts@armentekort.be               

 
Kort overzicht capaciteit  
Haalbaar aantal studenten die onder begeleiding binnen organisatie kunnen worden tewerkgesteld: 
100 
 
 
 
 

Korte formulering van doelstellingen organisatie: 

ArmenTeKort daagt onze generatie uit om kansarmoede te overwinnen. In een tienjarig 
actieonderzoek worden ‘kansrijke’ buddy’s opgeleid en gekoppeld aan een persoon in kansarmoede. 
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Tijdens een tweejarig traject ontmoeten zij hun buddy wekelijks in een kader dat expliciet gericht is 
op eigenwaarde- en sociale netwerkversterking.  

De verbinding tussen beide buddy’s leidt tot empowerment van de ‘kanszoekende’ buddy. Vanuit 
hernieuwde eigenwaarde neemt hij of zij zelf opnieuw de regie van zijn of haar eigen leven in 
handen. Zo wordt de vicieuze cirkel van kans- en generatiearmoede doorbroken.  

Onze doelstellingen zijn ambitieus: 5.000 gekoppelde duo’s in 2023. 

 

Korte formulering van mogelijke noden en behoeften:   
Vat het project in eigen woorden samen. 

Ons aanbod naar studenten toe houdt in:  

Een student volgt een infosessie en daarna onze opleiding tot “Meester in Empowerment”. Dit is een 
combinatie van e-learning en workshops die inzicht geven in de complexe (leef)wereld van 
kansarmoede en werken rond vooroordelen en communicatietechnieken. Afhankelijk van de 
evolutie van Covid zullen deze workshops offline of online doorgaan. De opleiding neemt +/- 30u in 
beslag.  

Na de opleiding staat het elke student vrij in een buddytraject te stappen: dit houdt in dat je een 1-
op-1 relatie aan gaat met een persoon in kansarmoede, een volledige nieuwe wereld leert kennen, 
en terwijl je eigen denkmechanismen onder een de loep kan nemen. Een klassiek buddytraject duurt 
twee jaar.  
 
Verder zouden we studenten op basis van hun eigen ervaring willen vragen om mee na te denken 
over hoe ArmenTeKort jongeren kan werven om buddy te worden en hier ook materialen/tools voor 
te ontwikkelen. 
 
 
Biedt uw organisatie vormingen/trainingen aan over de werking en/of doelgroep die interessant zijn 
voor de betrokken student(en)? Zo ja, welke en wanneer? 
 
De opleiding “Meester in Empowerment” is enorm waardevol voor de persoonlijke ontwikkeling van 
de student. 
 
 
 
3. CONTACTGEGEVENS  
 
Aarzel niet om contact op te nemen bij vragen of meer informatie: 
 
Eva Van Moer 
Stafmedewerker Community Service Learning 
Universiteit Antwerpen 
Centrum Pieter Gillis  
Stadscampus - Lokaal S.Hvl.220 
Prinsstraat 13 - 2000 Antwerpen  
eva.vanmoer@uantwerpen.be 
T +32 3 265 47 82 


