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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 
 
x 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: Heder  
Statuut: vzw 
Naam contactpersoon: Ingrid Van Elsacker    
Functie: projectmedewerker 
Adres:  Galjoenstraat 2, 2030 Antwerpen   
Telefoonnummer:  0494.72.28.37 
Mailadres:        ingrid.vanelsacker@heder.be        

 
Kort overzicht capaciteit  
Haalbaar aantal studenten die onder begeleiding binnen organisatie kunnen worden tewerkgesteld: 
maximum 5 studenten 
 
 
 
 
 

Korte formulering van doelstellingen organisatie: de belangrijkste reden van bestaan van Heder is 
gegroeid vanuit de overtuiging dat alle mensen recht hebben op een eigen plek in de 
maatschappij. Een ieder wil een kwalitatief leven, verrijkt met dromen, wensen en doelen. 
Kwaliteit van leven wordt vergroot als mensen participeren in beslissingen met betrekking tot hun 
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eigen bestaan.  De acht dimensies van kwaliteit van leven zijn : leren en jezelf ontwikkelen, zelf 
kiezen, familie, vrienden en bekenden, meedoen en erbij horen, rechten, lekker in je vel, 
gezondheid , geld en eigen spullen.  
Daarom bieden wij zorg en houvast aan personen met een verstandelijke en/of motorische 
beperking, al dan niet aangeboren.  
We willen streven naar een maximale integratie in onze maatschappij. 
Bij Heder vertrekken we vanuit de vragen die jij stelt. Daar beginnen de mogelijkheden dus ook. 
We kijken en luisteren wat nodig is. Daar gaan we samen mee aan de slag. 
 
Meer info kan je vinden op www.heder.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Hoe kan de” klassieke “dagondersteuning / dagbesteding evolueren naar een ontmoetingscentrum, 
een buurthuis, een inloophuis dat laagdrempelig is en toegankelijk is voor iedereen ( ook voor 
mensen zonder beperking)? 
Hoe vinden we partners, zowel binnen als buiten de hulpverlening? 
Hoe kan onze expertise een meerwaarde zijn wat betreft ontmoeting, activiteit, advies en 
informatiecentrum? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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? 
Er is een mogelijkheid om outreach te geven door experten van Heder ( agogen, revalidatie 
experten,….). Wat en wanneer is zeker bespreekbaar . 
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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 
 
 


