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Dimension Components 
I. Philosophy and Mission of Service-Learning  •Definition of Service-Learning  

•Strategic Planning  
•Alignment with Institutional Mission, vision, … 

II. Faculty Support for and Involvement in Service-Learning  •Faculty Awareness  
•Faculty Involvement and Support  
•Faculty Leadership  
•Faculty Incentives and Rewards   

III. Student Support for and Involvement in Service-Learning  •Student Awareness  
•Student Opportunities  
•Student Leadership  
•Student Incentives and Rewards  

IV. Community Participation and Partnerships  •Community Partner Awareness  
•Mutual Understanding  
•Community Agency Leadership and Voice  

V. Institutional Support for Service-Learning •Coordinating Entity  
•Staffing  
•Funding  
•Departmental Support  
•Evaluation and Assessment  

Furco, A. (2002). Self-assessment rubric for the institutionalization of service-learning in 
higher education. Berkeley, CA: University of California.  



CONCEPT 
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WHAT’S IN THE NAME? 
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CONCEPTAFBAKENING  
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DEFINIËRING 
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CSL is… 
…een ervaringsgerichte onderwijsvorm die academische 
leerinhouden koppelt aan een maatschappelijk 
engagement en waarover studenten kritisch reflecteren 
(Cress 2005, Eyler & Giles 1999, Furco 1996, Jacoby 
1996).  

 
 



KWALITEITSSTANDAARDEN (STARK)  
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̶ Essentiële principes die CSL omvatten, waarover de 

meeste onderzoekers het eens zijn 
̶ Minimum standaarden (‘Zorg ervoor dat’) waaraan 

voldaan moet worden bij het design 
̶ Basis voor evaluatie, best practice, standaardisering, 

… 



KWALITEITSSTANDAARDEN 
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̶ Theorie – Praktijk – Reflectie 
̶ Maatschappelijk engagement in reële context 

(gemeenschap) 
̶ Wederkerigheid 
̶ Academische en persoonlijke & maatschappelijke 

leerdoelen (‘civic learning’) 
̶ Curriculair 



THEORIE 
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̶ readings, artikels, theorieën, …  
̶ Hoorcolleges, werkcolleges, … 
̶ Toepassing en beter begrip 
̶ Gericht op uitbreiding academische competenties, 

voorbereiding op maatschappelijk engagement en 
reflectie 

̶ Evaluatie  



PRAKTIJK: MAATSCHAPPELIJK ENGAGEMENT 
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Civic engagement means the challenge of facing real social needs of an 
individual, group, neighbourhood and/or community as a whole (in short the 
‘community’) and contribute to the quality of life (of members) in the community 
(Report on the definition of Service-Learning according to Europe Engage, 2015).” 
 
 

 
Reële sociale noden 
• Gebrek aan basisnoden als water, voedsel, veiligheid,  

huisvesting, kleding, gezondheid, … 
• Sociale problemen (sociale exclusie, armoede, …) 
• Tewerkstellingsproblemen 
• Onderwijsproblemen 
• Milieuproblemen 
• Landbouw en voedselproductieproblemen 
• Schending van rechten (kinderrechten, mensenrechten, …) 
• Kennisongelijkheid (vb.: digitale kloof) 
• Ongelijke culturele participatie (vb.: door armoede) 
• Participatieproblemen (vb. door verstandelijke of fysieke 

beperking). 



MAATSCHAPPELIJK ENGAGEMENT 
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̶ Direct CSL: face-to-face, directe impact op doelgroep 
̶ Indirect CSL: indirecte invloed op personen 
̶ Research-based CSL: actie-onderzoek, 

maatschappelijk relevant onderzoek 



 
 
 
 
 
 
 
REFLECTIE 
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̶ Gestructureerd 
̶ Voor, tijdens en na de praktijkervaring 
̶ Brug tussen theorie en praktijk 
̶ Reflectie op incidenten, problemen, ervaringen, … 
̶ Reflectie op competentieontwikkeling 
̶ Reflectie-instrumenten: portfolio, intervisie, dagboek, 

… 
 
 



COMMUNITY - GEMEENSCHAP 
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Organisatie afgebakend: maatschappelijk middenveld en/of bij non-profit 
organisaties, waarbij de werking focust op bepaalde maatschappelijke 
doelen en problemen (vb.: Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Kind & gezin, 
…). 
 
Doelgroep afgebakend: individu, groep waar het engagement op gericht 
is (vb.: kansarmen, groep ouderen, personen met een beperking, …)  
 
Geografisch afgebakend: lokaal, regionaal, mondiaal waar het 
engagement op gericht is (vb.: 19de eeuwse stadsgordel Gent) 



WEDERKERIGHEID 
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̶ Service: meerwaarde voor de gemeenschap 
(maatschappelijke noden en doelen) 

̶ Learning: meerwaarde voor de student (leerdoelen) 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjynaf-8ObQAhWK6xQKHQH8ARcQjRwIBw&url=https://www.kristaalhelder.nl/2013/05/overtuigingstechnieken-wederkerigheid-of-voor-wat-hoort-wat/&bvm=bv.141320020,d.ZGg&psig=AFQjCNGJ6R8QLnGY3QwKLILc9EiA3BJNug&ust=1481365034096938


 
 
 
 
 
 
 
CIVIC LEARNING 
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Maatschappelijke kennis 
• Kennis van problemen of noden in bepaalde contexten 
• Kennis van systematische processen van ongelijkheden, uitsluiting en 

onderdrukking 
• Kennis van gemeenschaps- of organisatieprocessen 
Maatschappelijke vaardigheden 
• Interculturele vaardigheden 
• Leiderschapsvaardigheden 
• Kritisch denkvermogen 
Maatschappelijke verantwoordelijkheidszin 
• Actief burgerschap 
• Maatschappelijke activiteit 
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PRAKTIJKEN 
HERKENNEN 
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INVENTARISEREN GOEDE PRAKTIJKEN UGENT 
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1ste screening 
̶ Survey UGent lesgevers (AAP, WP & ZAP) 
̶ Gesprekken onderwijsdirecteurs faculteiten 
̶ Gesprekken sleutelfiguren 
̶ Screening studiefiches 
2de screening 
̶ Gesprek lesgevers: toetsing criteria 
 
 
 

Presenter
Presentation Notes
Na een uitgebreide literatuurstudie hebben we het concept goed gedefinieerd en afgeabkend. Dit diende als basis voor de screening het inventariseren van goede prakijken.



INVENTARISEREN GOEDE PRAKTIJKEN UGENT 
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̶ Cocreatie (EA) 
̶ Gemeenschapsgerichte eerstelijnsgezondheidszorg 

(GE, PP, PS) 
̶ Coaching en begeleiding (PP) 
̶ Coaching en diversiteit (universiteitsbreed) 
̶ Strategisch management (EB) 
̶ Orthopedagogische coaching en consultatie (PP) 
̶ Maatschappij en gezondheid (GE) 

 

Presenter
Presentation Notes
7 good practices uit voortgekomen uit verschillende faculteiten. Deze gebruiken we als stokpaartjes voor de verdere promotie.



INVENTARISEREN GOEDE PRAKTIJKEN  

21 

https://www.youtube.com/watch?v=Z6OGxmtzJLA


DISCUSSIE 
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̶ Vind je een afbakening van het onderwijsconcept CSL 
belangrijk? Waarom wel/niet? 

̶ Welke strategie zou je in jouw instelling hanteren om 
goede praktijkvoorbeelden van CSL te detecteren? 

̶ Zijn er nog vragen? 



Guillaume Tuytschaever 
Medewerker Community Service Learning 
 
DIRECTIE BESTUURSZAKEN 
BELEIDSCEL DIVERSITEIT EN GENDER 
 
E Guillaume.Tuytschaever@ugent.be 
T +32 9 264 98 23 
 
 
www.ugent.be/communityservicelearning 
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