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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: Lokaal cultuurbeleid district Antwerpen vzw (LCBA) 
Statuut: EVA-vzw van de stad Antwerpen  
Naam contactpersoon: Gerard Keymeulen   
Functie: medewerker 
Adres: Arenbergstraat 7, 2000 Antwerpen    
Telefoonnummer:  03/338 24 97 
Mailadres: Gerard.keymeulen@antwerpen;BE 

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

 Herfstvakantie: 5 locaties (Stuivenberg/Oude Badhuis – Sint Andries/coStA – Luchtbal/BLOC 
2030 – Linkeroever/Elsschot – Kiel/Nova)  

 Krokusvakantie: 2 locaties (Stuivenberg/Oude Badhuis – Sint Andries/coStA) 
 Pasvakantie: 5 locaties (Schipperskwartier/Stadsmagazijn – De Coninckplein/Permeke – 

Luchtbal/BLOC 2030 – Linkeroever/Elsschot – Kiel/Nova) 
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Korte formulering van doelstellingen organisatie: 
LCBA initieert, ondersteunt en coördineert socio-culturele trajecten en een prikkelend 
cultuuraanbod in de wijk. We zetten ontmoeting en ontplooiing in om verbinding, betrokkenheid en 
eigenaarschap te verhogen bij bewoners en partners, met bijzondere aandacht voor kinderen, 
ouderen en anderstaligen. 
De culturele ontmoetingscentra van LCBA zijn: 
- coSta (Sint Andries) 
- het Stadsmagazijn (Schipperskwartier) 
- co Nova (Kiel) 
- BLOC 2030 (Luchtbal) 
- Elsschot (Linkeroever) 
- Het Oude Badhuis (Stuivenberg) 
- Permeke (De Coninckplein) 
 

 

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

Reeds 6 jaar organiseren we met het lokaal cultuurbeleid district Antwerpen in verschillende 
aandachtswijken Sport-en cultuurweken tijdens schoolvakanties voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. 
Elke dag is er een sportactiviteit en een cultureel aanbod. Tijdens de sportactiviteit leren kinderen 
verschillende sporten kennen, de culturele activiteiten kunnen een workshop in een museum zijn, 
een theatervoorstelling of een creatieve workshop. En elke week gaan we op daguitstap. 

Met de sport- en cultuurweken mikken we expliciet op maatschappelijk kwetsbare bewoners in de 
leeftijdscategorie van 6 tot en met 12 jaar in de aandachtswijken.  

De aandachtswijken/culturele ontmoetingscentra waar we sport- en cultuurweken organiseren zijn 
coStA/Sint Andries, Permeke/De Coninckplein, Oude Badhuis/Stuivenberg, Luchtbal, Linkeroever en 
Nova/Kiel. Een paar voorbeeldjes van de zomervakantie: 

https://www.coluchtbal.be/scw  
https://www.stadsmagazijn.be/scw 
https://www.nova-kiel.be/scweek 

De studenten kunnen de rol van begeleider/monitor van de groep kinderen opnemen. Ik kan je 
verzekeren dat het voor veel studenten een hele ervaring zal zijn om een week lang mee te draaien 
en de groep kinderen met een diverse afkomst te begeleiden.  
 
 
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? 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. CONTACTGEGEVENS  
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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 
 
 


