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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: Tutoraat (AUHA)  
Statuut:  
Naam contactpersoon: Lien Van Cant   
Functie: Projectcoördinator   
Adres: Middelheimlaan 1, 2020 Antwerpen     
Telefoonnummer:  03/265.30.18 
Mailadres:  lien.vancant@uantwerpen.be en diversiteit@uantwerpen.be              

 
Kort overzicht capaciteit  
Haalbaar aantal studenten die onder begeleiding binnen organisatie kunnen worden tewerkgesteld: 
Aangezien we een intensieve begeleiding willen kunnen aanbieden aan de student, stellen we een 
maximum van 15 stageplaatsen ter beschikking. Mochten er toch meer geïnteresseerden zijn, dan 
kan dit alsnog bekeken worden.  

 

Korte formulering van doelstellingen organisatie: 
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Tutoraat is een initiatief waarbij studenten ondersteuning bieden aan leerbedreigde leerlingen uit 
het secundair onderwijs. Dit zijn leerlingen die voldoen aan een aantal van de volgende 
(achtergrond)kenmerken: anderstalige nieuwkomer, thuistaal niet-Nederlands, migratieachtergrond, 
schoolse vertraging, lage sociaaleconomische status, lage scholingsgraad binnen het gezin en 
werkloosheid bij een van de ouders. 

Met Tutoraat zetten we in op het verbeteren van de onderwijspositie van deze leerbedreigde 
leerlingen uit het 4de, 5de en 6de jaar ASO, TSO en KSO. Met tutoring A’REA2020, een zijproject van 
Tutoraat, focussen we dan weer op leerlingen uit de eerste graad ASO én BSO. 

We willen enerzijds proberen de doorstroom van deze leerbedreigde leerlingen in het secundair 
onderwijs te verbeteren, en anderzijds ook de instroom naar het hoger onderwijs bevorderen. Deze 
doelstelling vertrekt vanuit de vaststelling dat leerbedreigde leerlingen tot op heden vaker dan 
gemiddeld in het watervalsysteem terecht komen en hierdoor moeilijk(er) doorstromen naar het 
hoger onderwijs, ook al hebben ze er wél de capaciteiten voor.  

Dit alles doen we door in te zetten op studiebegeleiding door tutoren. De bijeenkomsten duren 75 
tot 90 minuten en worden gegeven in groepjes van drie tot acht leerlingen. Hierdoor kan er op 
maat van de tutees gewerkt worden, maar wel vanuit een groepsdynamiek. De tutoren geven in de 
eerste plaats vakinhoudelijke studiebegeleiding, waardoor schoolachterstand kan worden 
ingehaald.  

Anderzijds wordt er gewerkt aan studiemethode en studiemotivatie. Door de kleine groep en de 
informele sfeer groeit de motivatie en het zelfvertrouwen van de leerlingen. Het wekelijkse contact 
tussen leerling en tutor zorgt er bovendien voor dat de tutor vaak een vertrouwenspersoon en 
rolmodel wordt voor deze leerlingen én dat de drempel om verder te studeren verkleint.  

Concreet nemen de tutoren de tijd en de ruimte om bij de tutees te werken aan: 
- Vakinhoudelijke ondersteuning 
- Studievaardigheden, zelfredzaamheid en ‘leren leren’ 
- Vaardigheden in de instructietaal 
- Versterken van sociale competenties  
- Verhogen van de studiemotivatie en het versterken van het zelfbeeld:  
- Bieden van toekomstperspectieven 
  
Ook de tutoren zelf werken aan verschillende competenties en attitudes.  
- Pedagogisch-didactische vaardigheden 
- Omgaan met diversiteit en inzicht in mechanismen van achterstelling  
- Coaching van tutees 
- Versterken van sociale competenties 

Onze tutoringprojecten worden binnen CSL o.a. gekoppeld aan de vakken “stad en diversiteit” en 
aan “migratie, integratie en diversiteit”. De secundaire scholen waarin onze studenten 
terechtkomen bevinden zich allemaal in het Antwerpse, en zijn geselecteerd op basis van hun hoog 
aantal indicatorleerlingen. Studenten zullen dus wel degelijk ondergedompeld worden in de 
grootstedelijke context en inzichten verwerven in hoe diversiteit zowel een verrijking is voor 
iedereen, maar ook hoe het aanleiding geeft tot allerlei vormen van achterstelling en uitsluiting. We 
weten bovendien hoe belangrijk de rol van onderwijs is in het wegwerken van die ongelijkheden, en 
daar kunnen ze als tutor zijnde dus actief een steentje aan toe bijdragen. 
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Korte formulering van mogelijke noden en behoeften:   
Vat het project in eigen woorden samen. 

Tutoraat zoekt studenten uit verschillende opleidingen die zich gedurende één semester (in geval 
van CSL gedurende het tweede semester) willen inzetten als tutor en dus wekelijks een 
leerlingengroepje willen begeleiden in een secundaire school in Antwerpen.  

Dat de coronacrisis het aantal kwetsbare leerlingen met nood aan extra studiebegeleiding heeft 
doen toenemen, staat buiten kijf. Het hoeft geen betoog dat de genomen maatregelen, zoals het 
sluiten van de scholen en het opschorten van alle lessen, voor tutees negatieve gevolgen hebben 
gehad. Onze tutees zijn een bijzonder kwetsbare groep leerlingen, die thuis niet de nodige middelen 
hebben en ondersteuning krijgen om deze coronacrisis ongeschonden door te komen. Niet alle 
tutees hebben thuis een rustige plek en digitale middelen om online taken voor te bereiden, en veel 
tutees missen een ouder die hen hierin inhoudelijke en emotioneel kan ondersteunen. 
Studenttutoringprojecten zoals Tutoraat zullen hun belang dus meer dan ooit kunnen en moeten 
bewijzen. Want voor leerlingen die het vertrouwen in zichzelf volledig kwijt zijn, die bang zijn om 
(opnieuw) te falen en waar veel mensen in hun omgeving de hoop al voor opgeborgen hebben kan 
een tutor écht het verschil kan maken. 

De grootste nood stelt zich aan tutoren die vakken zoals wiskunde, fysica en Frans kunnen geven. 
Maar ook andere vakken komen aan bod: Nederlands, Engels, Duits, chemie, natuurwetenschappen, 
PAV, GIP begeleiding, cultuurwetenschappen, boekhouden, economie, voorbereiding 
toegangsexamen geneeskunde, informatica, elektromechanica, PAV.  

De student stelt zich kandidaat door het kandidaatstellingsformulier in te vullen op de website 
www.uantwerpen.be/tutoraat. Op dit formulier geeft de student aan voor welke vakken hij/zij 
ondersteuning wil geven. Nadien wordt voor ieder leerlingengroepje een geschikte tutor gezocht. De 
tutor zal telefonisch gecontacteerd worden met een concreet voorstel. Ter voorbereiding volgen de 
tutoren een uitgebreide vorming. Gedurende het volledige tweede semester zal de tutor op 
wekelijkse basis samenkomen met zijn of haar leerlingengroepje.  

 
Inschatting van de werkbelasting per student (in uren): 
 
1. activiteiten in de school/organisatie: 24 uur 
- Vorming februari 2020: 6 uur 
- Tutoraatbijeenkomsten (+/- 12 lessen van 90 min) 18 uur 
 
2. (individuele) voorbereiding:  
- Lesvoorbereidingen: +/- 12 uur (1 uur per Tutoraatbijeenkomst) 
 
3. Delen van expertise en kennis met andere tutoren:  
- Lesvoorbereidingen en tips delen op online platform “Yammer”: 2 uur  
 
4. overleg: 6 uur 
-Overleggen met de schoolcoördinator/vakleerkracht over de leerlingen, leerstof, aanpak, … 
-Tutormeet ergens in maart: tussentijds uitwisselmoment tussen de tutoren  
 
5. nazorg: 2 uur 
- Evaluatie van Tutoraat: bijlesevaluatie, projectevaluatie, evaluatie van de vorming 
- Terugkoppelen aan de vakleerkracht over de gemaakte vooruitgang van de leerlingen 
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Totale tijdsbesteding per student: 40 uur (= optelsom van 1 t/m 5) 
 
Meer informatie op www.uantwerpen.be/tutoraat 
 
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? 
 
Tutoren geven zelf invulling aan de wekelijkse contactmomenten met hun tutees. Tijdens een 
verplichte vorming vooraf wordt uitgebreid ingegaan op de competenties en attitudes waaraan ze 
kunnen/moeten werken en wordt hen een waaier aan werkvormen aangereikt die hen kan helpen 
om hun tutoraatlessen (orgineel) in te vullen.  
 
De vormingsdag bestaat uit sessies over:  
- Pedagogisch-didactische vaardigheden: 'Inspiratiesessie, actief aan de slag als tutor', gegeven door 
Eef Rombaut, praktijkassistente bij de School of Education (UAntwerpen). Tijdens deze sessie krijgen 
studenten een waaier aan pedagogische handvaten aangereikt om hun tutoraatbijeenkomsten 
invulling te geven. Rekening houdend met de evaluaties van voorgaande jaren, werd er nog meer 
ingezet op vakspecifieke tips rond werkvormen en lesaanpak.  
 
- Divers-sensitief communiceren: workshop gegeven door Anne Van Den Bril, docente 
maatschappelijk werk aan Thomas More Hogeschool. Een belangrijk aspect van Tutoraat is dat de 
vrijwilligers en stagiair(e)s met bepaalde doelgroepleerlingen (migratieachtergrond, kansarm, 
beperkte taalkennis Nederlands, vluchteling, …) leren omgaan. Dit is vaak een belangrijke drijfveer 
voor studenten om zich kandidaat te stellen voor dit project. Voor veel studenten is het ook de 
eerste keer dat ze een multiculturele school van binnenuit leren kennen. Gedurende de vorming 
wordt er aandacht besteed aan de omschrijving van de doelgroep, de culturele verschillen en het 
belang van interculturele communicatie. Tutoren staan ook stil bij hun eigen referentiekader. Vooral 
studenten met een kansrijke achtergrond krijgen een realistisch beeld van de realiteit waarin 
leerbedreigde leerlingen leven. 
 
- Getuigenissen van ervaren tutoren en praktische afspraken, gegeven door een personeelslid van 
het Tutoraatteam, bijgestaan door ervaren tutoren. 
 
Bovendien worden nieuwe tutoren gedurende de hele vorming bijgestaan door een ervaren tutor 
binnen hun vakgebied, waar ze ongedwongen al hun vragen aan kunnen stellen en die hen 
belangrijke 'tips en tricks' meegeven. Indien ze gedurende hun tutoraattraject hierover vragen 
hebben, kunnen ze altijd terecht bij de schoolcoördinator, de projectcoördinator, de docenten van 
de vorming, de vakleerkrachten en hun medetutoren (via het leerplatform "Yammer"). Ervaring leert 
ons ook dat tutoren al doende veel bijleren 
 
 
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 
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