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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: Oxfam-Wereldwinkels vzw 
Statuut: vzw  
Naam contactpersoon:  Hélène De Pagie    
Functie: Educatieve beroepskracht + regiocoach  
Adres:  Minderbroedersrui 33 (Wereldwinkel Antwerpen)    
Telefoonnummer:  0472/41 85 43 (educatieve beroepskracht) 0493 72 66 99 (Regiocoach).  
Mailadres: scholenwerking@owwa.be 

 
Kort overzicht capaciteit  
Haalbaar aantal studenten die onder begeleiding binnen organisatie kunnen worden tewerkgesteld: 
1 
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Korte formulering van doelstellingen organisatie: 
Oxfam-Wereldwinkels vzw wil rechtvaardige regels voor de internationale handel. Want handel is 
een krachtige hefboom voor duurzame ontwikkeling. We maken mensen bewust van het onrecht in 
de wereldhandel via publiekscampagnes, acties met jongeren en scholen, en door de discussie aan 
te gaan met politici en bedrijven.  Onze visie is gebaseerd op de principes van Educatie voor 
Duurzame Ontwikkeling (EDO). 

En natuurlijk zijn er onze 235 Oxfam-Wereldwinkels, speciaalzaken voor eerlijke handel. Met het 
brede assortiment kwaliteitsproducten van ons huismerk Oxfam Fair Trade tonen we hoe het anders 
kan.  
 
De educatieve beroepskracht van de GAWO (het samenwerkingsverband van de 9 Antwerpse 
Oxfam-Wereldwinkels) en de educatieve vrijwilligers dragen aan de hand van klasbezoeken en 
vormingen het verhaal van Oxfam-Wereldwinkels vzw uit. 

Korte formulering van mogelijke noden en behoeften:   
De vraag van scholen naar klasbezoeken en/of vormingen is er.  Maar de nood om 
traject/procesmatiger aan de slag te gaan lijkt ons fundamenteel. Hoe kunnen we een duurzaam 
traject opstellen met scholen (beleid, leerkrachten, leerlingen)? Met andere woorden hoe kunnen 
we ervoor zorgen dat o.a. (on)eerlijke handel, wereldburgerschap , duurzame ontwikkeling 
geïntegreerd worden in de aanpak (de lessen, de leefwereld van de leerlingen, het uiterlijk,…) van 
een school. Moeten we eerder onderhandelen of samenwerken? Hoe kunnen we beter begrijpen 
waar de school nood aan heeft? En beter begrijpen waar jongeren/leerlingen nood aan hebben?  
Wat is hun leefwereld en hoe komen we dicht bij hen zonder de kern van ons verhaal te verliezen?  
Zijn er sleutelfiguren/voorbeelden waar we meer op moeten inspelen waardoor jongeren écht 
geraakt worden in hun hart? En dus ook bewust bepaalde gedragingen in vraag stellen?  

 
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? 
 
Ja. Wij organiseren regelmatig vormingen/trainingen vanuit ons Nationaal Secretariaat voor onze 
vrijwilligers. Dit kan gaan over inhoudelijke thema’s zoals onze Bite To Fight campagne (over 
duurzame chocolade) maar ook praktisch een basiswegwijs voor nieuwe vrijwilligers. Ook binnen 
educatie (vb. het uittesten van een nieuwe methodiek) vinden er vormingen/trainingen plaats. 
Daarnaast werken wij ook op maat en voelen we waar er behoefte aan is. Tot slot lijkt mij binnen dit 
kader het “Prikkelweekend” een interessante opportuniteit voor de student. Prikkel is het 
jaarlijkse jongerenweekend van Broederlijk Delen en Oxfam voor jongeren van 16 tot en met 30 
jaar. Een weekend vol ontmoetingen met andere jongelui die op hete kolen staan om te leren, 
handelen… kortom: hun stempel te drukken op de wereld. 
 
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 


