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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) indien er 
genoeg vrijwilligers aanwezig zijn  
○ kan niet aanwezig/beschikbaar zijn op het ontmoetingsmoment van 30 september 2020 (14u) 
 
2. SOCIALE ORGANISATIE 
 

Naam organisatie: Slim Huiswerkklas  
Statuut: VZW 
Naam contactpersoon: Veerle en Hilde    
Functie: Penningmeester (administratie) - voorzitter  
Adres: Krugerstraat 232   
Telefoonnummer:  0475/38.74.74 
Mailadres:    info@slim-huiswerkklas.be           

 
Kort overzicht capaciteit  
Haalbaar aantal studenten die onder begeleiding binnen organisatie kunnen worden tewerkgesteld: 
2  
 
 
 
 

Korte formulering van doelstellingen organisatie: 
Onze VZW begeleidt kinderen van het lager onderwijs en 10 kinderen van het eerste middelbaar bij 
het maken van hun huiswerk. Het begeleiden houdt meer in dan enkel helpen met hun huistaken. 
We helpen de kinderen om te leren plannen, schema’s te maken, boekbesprekingen, power points,… 
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In samenwerking met de scholen is er soms ook pre-teaching of herhaling van de reeds geziene 
leerstof 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Korte formulering van mogelijke noden en behoeften:  

Al onze kinderen hebben een allochtone achtergrond. We merken dat de communicatie met heel 
wat ouders stroef loopt door het gebrek aan de kennis van de Nederlandse taal. Deze communicatie 
is zeer belangrijk vooral de communicatie naar school toe of om de kinderen te helpen met hun 
schoolwerk. Tijdens de lockdown is duidelijk hoe groot de achterstand wordt als de communicatie 
niet vlot verloopt. De kinderen zijn de tolk voor hun ouder wat tot enorme misverstanden lijdt. Het 
zou ideaal zijn moesten we de moeders kunnen overhalen om lessen Nederlands te volgen. 
 
 
 
 
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? 
 
We geven enkel begeleiding maar het zou voor de studenten zeer interessant zijn om midden in de 
praktijk mee te draaien en de verschillende pijn punten te ontdekken. We werken met vrijwilligers 
en zouden voor hen graag weten hoe we hen kunnen voorbereiden op wat ze kunnen verwachten 
binnen onze organisatie. 
 
 
 
 
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 
 
 


