
  

 

   

Leerdoel: 

Je kan systematische en doordacht kwaliteitsvol interage-

ren om de kleuters, door het inzetten van denk- en taal-

bevorderende interactievaardigheden enerzijds en van 

non-verbale impulsen anderzijds 

Met de steun van de KBS en de Nationale loterij 

COMMUNITY SERVICE LEARNING

Volunteerism = vrijwilligerswerk

Civic education = burgereducatie

Internship = stage (in onderwijsverband vaker ‘placement’

genoemd in het Engels)

Community involvement = maatschappelijk engagement

Practical experience = praktische ervaring

Academic study = academische studie

“Service-learning (ook bekend als

community service learning, leren door

maatschappelijk engagement…) is een

ervaringsgerichte pedagogie waarbij

dienstactiviteiten in een bepaalde

gemeenschap worden gecombineerd

met gestructureerde reflectie. Zoals

de term weergeeft krijgen de

‘dienstcomponent’ en de

‘leercomponent’ een evenwaardige

plaats, waarbij beide componenten

in het proces ‘getransformeerd’

worden. Om deze transformatie te

bereiken, is een sterk programma

nodig met wel overdachte

doelstellingen, activiteiten,

opdrachten, en een sterke reflectieve

component.”

Overgenomen uit ‘Service Learning – Dienen, reflecteren, leren’ van

Maaike Mottart en Nicolas Standaert, KULeuven (nd).

“SERVICE” EN “LEARNING”,
“DIENEN, REFLECTEREN EN

LEREN”

‘Service’ en ‘learning’ verdienen een

evenwaardige plaats in deze

onderwijsvorm. Er is een krachtige

wisselwerking tussen ‘dienen’, ‘reflecteren’

en ‘leren’, deze componenten versterken

mekaar ook doorheen het project.

Ann Martin, directeur studiegebied

onderwijs Odisee, 2016:

“We leggen in de opleiding even veel

nadruk op service als op learning: ze zijn

evenwaardig in deze ervaringen. Het gaat

dus niet om vrijblijvend vrijwilligerswerk

dat we onze studenten laten doen; of louter

en alleen om gestructureerde reflectie. We

koppelen engagement aan praktische,

concrete ervaringen maar ook aan

theoretische inhouden.”

Overgenomen uit Naar meer maatschappelijk

geëngageerde leraren, Ann Martin, directeur

studiegebied onderwijs Odisee, 2016.

Maatschappelijk engagement (community service)

Via het voorleesproject van de Boekenbende aan Huis willen we 

de (voor)leescultuur activeren bij (veelal allochtone en kansarme) 

gezinnen die nauwelijks in contact komen met boeken.

Praktische ervaring (learning)

Via de BaH werk je als student BaKO volop, met je beide voeten 

in de realiteit, aan de beroepscompetenties de leraar als 

cultuurparticipant, de leraar als begeleider van leer- en 

ontwikkelingsprocessen en de leraar als inhoudelijk expert.

Academische studie (learning)

De theoretische kaders van waaruit je vertrekt en waarop je 

doorheen het project ook grondig, gedetailleerd en 

diepgaand dient te reflecteren, krijg je aangeboden via 

Psychopedagogiek 2

Bij de BaH, dat als CSL beschouwd kan worden, ga je als

student op basis van een theoretisch kader een concreet

maatschappelijk engagement aan (praktijkervaring via

voorlezen aan huis), en je reflecteert hierover.

Je komt op deze manier werkelijk in contact met bepaalde

maatschappelijke noden en problemen, je levert een

bijdrage aan het oplossen ervan en krijgt een bredere en

realistische kijk op de maatschappij.

CSL is dus een onderwijsvorm die je de kans biedt wat je

leert in de praktijk om te zetten, en hier dan weer over te

reflecteren binnen een academische setting.

I N H O U D• ervaringsgericht leerpad: 

deze studenten doen +/- 20 uur aan community service
learning (CSL). Ze stellen hun ervaringen bloot aan
de aangeboden theoretische kaders.

• theoretisch leerpad: 

deze studenten maken een werkstuk van +/- 4000
woorden (of gelijkwaardig, indien mondeling
ingesproken) over een relevant onderwerp, gekozen
in overleg met de docent. Ze geven een presentatie
aan hun medestudenten.

• gecombineerd leerpad: 

• de studenten doen +/- 10 uur aan CSL en gaan zelf op 
zoek naar een theoretische achtergrond en 
interpretatiekaders om hun ervaringen mee in verband 

te brengen.

kansarmoede, beeldvorming op 

maatschappelijke thema's, vorming 

van referentiekaders (en de 

invloed van media en reclame 

hierop), het eigen stereotiepe 

denken en het eigen 

referentiekader, culturele 

diversiteit, de maatschappelijke rol 

van een leraar ...

D R I E  L E E R PA D E N


