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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: Klik Schoten vzw  
Statuut: vzw 
Naam contactpersoon: Vera Smets    
Functie: Voorzitter  
Adres: Paalstraat 287 - Schoten     
Telefoonnummer:  0475818683 
Mailadres: vera@fincover.be               

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

Korte formulering van doelstellingen organisatie: 
De missie van Klik Schoten vzw is even eenvoudig als krachtig: wij zijn enthousiaste vrijwilligers die 
vechten tegen armoede en vereenzaming in Schoten. Ons eerste project is de sociale kruidenier 
Appel&Ei. Met de hulp van CSL willen we nadenken over een tweede project en dit ook samen 
uitwerken. 
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Korte formulering van mogelijke noden en behoeften:   
Vat het project in eigen woorden samen. Met dit project willen we vechten tegen armoede 
combineren met vechten voor een beter leefmilieu. Mensen in armoede leven vaak in slecht 
geïsoleerde huizen. Dit leidt tot hoge energiefacturen. Deze huizen zijn ook vaak vochtig waardoor 
de bewoners makkelijk ziek worden. Wij willen met Klik Schoten deze problematiek op een 
laagdrempelige manier aanpakken. In alle eerlijkheid, dit project is nog vaag maar we hopen met de 
studenten hierover na te kunnen denken aan de hand van een aantal onderzoeksvragen: 

- Welke tips en tricks kunnen eenvoudig toegepast worden en leiden tot betere isolatie en een 
betere leefomgeving? Dit lijkt me een onderzoeksvraag voor een technisch profiel. 
- Hoe vinden we funding voor dit project? Dit kan door een sociale econoom uitgezocht 
worden. 
- Hoe ervaren de bewoners dit? Willen zij geholpen worden en hoe willen zij die hulp? Hoe 
kunnen we dit respectvol doen? Interessant voor een sociologie student. 
- Hoe organiseren we de vrijwilligers? Ik hoorde van UCSIA dat veel studenten zich 
aanboden als vrijwilliger. We kunnen samen met UCSIA een platform uitwerken. Dit lijkt 
iets voor een IT-student. 
- Na de onderzoeksronde zal blijken hoe concreet het project is en in welke mate we effectief 
aan de slag kunnen gaan om de bewoners van ‘slechte’ woningen te helpen hun woning 
leefbaarder en milieuvriendelijker te maken. 
- Vanuit Klik Schoten willen we de verschillende onderzoeksvragen coördineren en zo samen 
met de studenten naar een concreet project te gaan. 
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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? 
Studenten die interesse hebben in de doelgroep kunnen stage lopen bij de kruidenier. 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 


