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projectoproep UNIVER.CITY: voor een duurzaam 

Community Service Learning onderwijsaanbod aan de VUB 

 SITUERING 

Wereldwijd actualiseren en verfijnen universiteiten hun missies, strategische plannen, visies op 

onderwijs en onderzoek. De maatschappelijke opdracht en verantwoordelijkheid van een universiteit 

neemt hierin een steeds prominentere rol.  Zo ook aan de VUB. Ter voorbereiding van de nieuwe 

beleidscyclus stond de vraag centraal welke veranderingen op gang moeten worden getrokken, zodat 

de VUB in 2030 onmisbaar is. Eén van de basispijlers is onze verbondenheid met Brussel. Om die 

verbondenheid scherper te stellen en meer actief uit te dragen, neemt de VUB de komende jaren 

diverse initiatieven onder de noemer weKONEKT.brussels.  

Ook in het deelbeleidsplan onderwijs- en studentenbeleid (2018-2021) vormt de reciproke interactie 

met onze thuisstad een belangrijke schakel voor de verdere uitbouw van kwaliteitsvol en 

toekomstgericht onderwijs. De VUB wil haar onderwijsaanbod de komende beleidstermijn nog beter 

afgestemd krijgen op de opportuniteiten, uitdagingen en noden  van onze metropolitaanse hoofdstad. 

Eén van de vooropgestelde doelen hieromtrent, is het ontwikkelen van een universiteitsbreed Service-

Learning (CSL) opleidingsaanbod.  

UNIVER.CITY is een drie jaar durend project, aangestuurd door het Departement Onderwijs- en 

Studentenbeleid. Het project wil actoren - betrokken bij diverse vormen van Service-Learning aan de 

VUB - samenbrengen in een leergemeenschap, met als doel (i) bestaande Service-Learning initiatieven 

te identificeren en  valoriseren, (ii) kennis, netwerken, informatie en expertise mbt Service-Learning 

uit te wisselen en (iii) een VUB-eigen Service-Learning visie, beleidskader, professionaliserings- en 

opleidingsaanbod tot ontwikkeling te brengen.  

UNIVER.CITY wil het voor alle VUB-studenten mogelijk maken om doorheen hun opleiding in aanraking 

te komen met Service-Learning, als stimulans voor kwaliteitsvolle academische, persoonlijke en 

maatschappelijke vorming, valorisatie van maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid 

en als concrete vertaalslag van de VUB-specifieke mens-, maatschappij- en onderwijsvisie. 

 

Deze projectoproep richt zich enerzijds naar lesgevers die vandaag al aan het werk zijn met Service-

Learning, opleidingsverantwoordelijken en onderwijsverstrekkers die ondersteund wensen te worden 

bij de ontwikkeling van een nieuw Service-Learning opleidingsonderdeel of de omvorming van een 

bestaand vak vanuit Service-Learning perspectief, anderzijds. Ook projecten zonder expliciete Brussel-

link komen hierbij in aanmerking. 
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 SERVICE-LEARNING: wat & waarom? 

 

Wat? 
Service-Learning (CSL) is een innovatieve onderwijsstrategie, waarbij academisch leren en 

maatschappelijk engagement hand in hand gaan. Studenten worden voorbereid om taken op te nemen 

in een concrete gemeenschap of organisatie. Door de ervaring die ze via die taken opdoen en door de 

koppeling met de academische leerinhouden via sterk begeleide reflectie over die ervaringen, 

verdiepen en verbreden ze hun competenties. De maatschappelijke interactie heeft eveneens tot doel 

wetenschappelijke kennis en expertise beschikbaar te maken voor maatschappelijke actoren en bij te 

dragen aan duurzame maatschappelijke verandering en vooruitgang. Waarden van vertrouwen, 

wederkerigheid, wederzijdse afhankelijkheid en co-creatie tussen de betrokken partners (studenten, 

docenten en gemeenschap) maken er de kern van uit. Diverse studies wijzen op de meerwaarde van 

Service-Learning voor zowel de student, de gemeenschap, als voor de onderwijsverstrekkers.   

 

Service-Learning omvat steeds drie zaken:  

(1) een theoretische component = academische leerinhouden. De community service kan beperkt zijn 

in omvang en onderdeel van een specifiek opleidingsonderdeel of kan over meerdere semesters lopen 

en gekoppeld zijn aan meerdere opleidingsonderdelen. In ieder geval is het de bedoeling dat de 

praktijkcomponent (de community service) niet los staat van het curriculum. De student heeft 

referentiekaders nodig om betekenis te geven aan de ervaringen. Vaste hoor- en werkcolleges kunnen 

ook aangevuld worden met lezingen, readers, workshops, etc.  

(2) een praktijkcomponent = dienstverlening aan een concrete gemeenschap/werkveld/organisatie 

die tegemoet komt aan concrete maatschappelijke noden en die studenten in de gelegenheid stelt hun 

maatschappelijke, professionele en persoonlijke ervaringsbasis uit te breiden en te verdiepen 

(3) een reflectiecomponent = studenten met het oog op academisch, maatschappelijk en persoonlijk 

leren doen stilstaan bij hun ervaringen en hun leerproces, hen kritisch laten reflecteren over het eigen 

handelen en denken, en hen helpen terugkoppelen naar leerinhouden in hun curriculum. 

Concreet kan de praktijkcomponent verschillende vormen aannemen. Bij directe Service zetten 
studenten zich rechtstreeks in voor een specifieke begunstigde of doelgroep, bijvoorbeeld daklozen, 
leerlingen, patiënten, … . Wanneer studenten(teams) met een organisatie aan een project werken dat 
tegemoet komt aan een maatschappelijke nood maar zonder lokaal en direct in contact te komen met 
de eindbegunstigden, spreekt men over indirecte vormen van Service-Learning, bijvoorbeeld het 
maken van een analyse van een mobiliteitsprobleem, het ontwerpen van een voorstel voor het 
herinrichten van de publieke ruimte in een onveilige buurt, … .  

Waarom? 
In haar visie op onderwijs stelt de VUB volgende waarden centraal: sociale bewogenheid, vrije 

oordeelsvorming, kritische vorming en verantwoordelijkheid. De VUB wil haar studenten opleiden tot 

geëngageerde wereldburgers en kundig-creatieve professionals, voorzien van die competenties nodig 

om als verantwoordelijk en onbevooroordeeld individu te functioneren in een complexe maatschappij. 

Service-Learning biedt hiertoe heel wat opportuniteiten. Brussel als wereldstad vormt hierbij de 

uitgelezen uitvalsbasis. 
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Service-Learning bouwt zich op rond concreet geformuleerde leerdoelen. Studenten gaan aan de slag 

met een praktische opdracht om tegemoet te komen aan reëel bestaande (gemeenschaps)noden.  Het 

gaat hierbij steeds om een win-win-win.  

Studenten verwerven academisch inzicht en passen dit toe op (complexe) maatschappelijke 

problemen, komen in contact met diverse maatschappelijke actoren en doelgroepen en ontwikkelen 

persoonlijke, academische, professionele en maatschappelijk relevante skills die hen in staat stellen 

om te gaan met maatschappelijke veranderingen en uitdagingen en om hier individueel en/of collectief 

verantwoordelijkheid rond op te nemen. Service-Learning stimuleert en valoriseert maatschappelijke 

betrokkenheid en verantwoordelijkheidszin bij studenten. Studies wijzen op de positieve impact van 

Service-Learning op leerresultaten en doorstroming van studenten. 

Het doelgericht inbrengen van een Service-Learning dimensie in opleidingen verhoogt de 

betrokkenheid van studenten bij en de maatschappelijke impact van het geboden onderwijs. De 

academische gemeenschap krijgt de mogelijkheid om aandacht voor maatschappelijke noden, diverse 

vormen van maatschappelijk engagement te benadrukken en haar maatschappelijke taakstelling en 

forumfunctie concreet gestalte te geven. Service-Learning biedt concrete kansen voor vernieuwing, 

valorisatie en regionale verankering.  

Op maatschappelijk vlak draagt Service-Learning bij aan duurzame en innovatieve oplossingen voor 

maatschappelijke uitdagingen door wetenschappelijke expertise te verbinden met de praktijk. Service-

Learning bevordert de uitbouw van duurzame stedelijke samenwerkingen en de valorisatie van 

onderzoekspotentieel. 
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 PROJECTOPROEP UNIVER.CITY 

‘De stad is en maakt de toekomst’ vormt één van de krachtlijnen in het nieuwe VUB-beleidsplan. 

Brussel heeft de VUB heel wat te bieden: haar rijke geschiedenis, de veelheid aan (internationale) 

experten, instellingen en bedrijven die hier gevestigd zijn, haar talige, etnisch-culturele, socio-

economische en levensbeschouwelijke diversiteit, etc. Maar de stad creëert niet alleen 

opportuniteiten, ze stelt ons ook voor vele uitdagingen. Hoe gaan we die stad samen vormgeven? Waar 

valt inspiratie te halen? Op welke manier kunnen beleidsmakers, burgers, wetenschappers, .. elkaar 

daarin inspireren en versterken?  

UNIVER.CITY wil de Brusselse contexten, uitdagingen en dynamieken inzetten als krachtige 

leeromgevingen. Omgekeerd, wil het project de wetenschappelijke expertise en kennis van onze 

studenten, docenten, onderzoekers actief ten dienste te stellen van Brusselse organisaties en 

belanghebbenden en bijdragen aan de uitstraling van de VUB als warme, geëngageerde instelling met 

een hart voor en verbonden met het Brussel van vandaag en morgen.  

 

Wil jij nagaan op welke manier maatschappelijke engagement kan bijdragen aan academische 

vorming of op welke manier maatschappelijke partnerschappen duurzaam kunnen worden 

geïntegreerd in je opleidingsonderdeel? Wil je de maatschappelijke kennis en betrokkenheid van je 

studenten verhogen, je studenten naast theoretische vorming ook brede maatschappelijke 

vaardigheden en verantwoordelijkheidszin bijbrengen? Heb je interesse om aan de slag te gaan met 

Service-Learning en wil je hiervoor de nodige ondersteuning krijgen?  

Dien een projectvoorstel in (template pg. 8). 

 

Ben jij al bezig met Service-Learning en wil je jouw ervaringen, instrumentarium en / of netwerken 

delen? Wens je meer uitstraling te kunnen verlenen aan je projectrealisaties? Draag je graag bij aan 

de verdere visie- en beleidsontwikkeling met betrekking tot Service-Learning aan de VUB?  

 

Maak je Service Learning project bekend door het meldingsformulier in te vullen (template pg. 10). 
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 PROJECTVOORSTELLEN: wie, wat & hoe? 

Voorliggende projectoproep nodigt VUB-opleidingsverantwoordelijken en -docenten uit om een 

voorstel in te dienen voor de (verdere) uitbouw van een Service Learning opleidingsonderdeel. 

Weerhouden projecten krijgen hiervoor de nodige pedagogische en logistieke ondersteuning.  

 

Individuele ondersteuning wordt geboden door een UNIVER.CITY kernteam (bestaande uit een 

projectverantwoordelijke, CSL-coachen en -bruggenbouwers). Op pedagogisch vlak, worden 

projectverantwoordelijken begeleid voor onder andere het schrijven van opleidingsonderdeelfiches, 

uitwerken van didactische werkvormen en tools, verkennen van mogelijke partnerschappen, nazorg 

met het oog op verankering, etc.  De logistieke ondersteuning omvat administratieve en 

organisatorische aspecten die verband houden met de maatschappelijke samenwerkingen en 

praktijkopdrachten, het opmaken van samenwerkingsakkoorden en verzekeringen, bijdrage aan het 

zichtbaar maken van projectrealisaties, de organisatie  van netwerkevents, etc. Er wordt een financiële 

incentive voorzien om de ontwikkeling van pilootprojecten aan te moedigen. Voor de ontwikkeling van 

een nieuw vak wordt 3500 euro vrijgemaakt, voor de herwerking van een bestaand vak 1500 euro. Dit 

budget dient te worden gebruikt in functie van de ontwikkeling en uitvoering van het Service-Learning 

leertraject (uitnodigen van een gastspreker, inschakelen van een jobstudent, werkingskosten, etc.).  

 

Binnen de leergemeenschap wordt vanuit breed en heterogeen perspectief  stilgestaan bij de 

mogelijkheden en eigenschappen van Service-Learning: wat is de plaats van Service-Learning in het 

VUB-curriculum, welke partnerschappen kunnen  hiertoe worden aangesproken, welke leerdoelen 

kunnen erbij worden ontwikkeld, welke onderwijs- en evaluatievormen zijn toepasselijk, etc.? 

Ervaringen en vragen van de betrokkenen worden afgetoetst aan onderzoeksgegevens, beleidskaders 

en voorbeelden van goede praktijk. Centraal staat de vraag naar de impact van het geleverde en / of 

ontwikkelde onderwijs op de betrokken studenten en gemeenschap.  Doel is om aan de hand van dit 

leertraject kennis, netwerken, informatie, instrumentaria en methodieken met betrekking tot Service-

Learning uit te wisselen waarmee onderwijsbegeleiders en docenten in hun onderwijspraktijk aan de 

slag kunnen, een kwaliteitsvolle bijdrage te leveren aan onderwijsontwikkeling, -innovatie en -

professionalisering en een VUB-eigen Service Learning visie, beleidskader, professionaliserings- en 

opleidingsaanbod tot ontwikkeling te brengen. Het leertraject sluit af met een netwerk- en 

uitstralingsevent waar de betrokkenen worden samengebracht, ervaringen, realisaties en aspiraties 

zichtbaar worden gemaakt.  Conclusies en ervaringen die doorheen de trajecten tot stand komen, 

worden online samengebracht op een webplatform dat binnen het kader van UNIVER.CITY wordt 

vormgegeven. 

 

Projectvoorstellen dienen ten laatste op 30 april 2019 te worden ingediend. Voorstellen kunnen 

betrekking hebben op de ontwikkeling van een nieuw Service-Learning-opleidingsonderdeel of de 

omvorming van een bestaand vak en / of module vanuit Service-Learning perspectief. Projecten mogen 

zowel door individuele docenten als door opleidingsverantwoordelijken worden ingediend. Zowel 

opleiding specifieke, interdisciplinaire als universiteitsbrede vakken en modules komen  in aanmerking.  

 

Ingediende projecten dienen te beantwoorden aan volgende ontvankelijkheidscriteria om in 

aanmerking te komen voor selectie: projectvoorstellen worden geïnitieerd door leden van het ZAP of 

leden van het AP die autonoom een onderwijsopdracht kunnen opnemen en krijgen formele steun van 
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de opleidingsraad (d.m.v. handtekening voorzitter); projectindieners engageren zich ertoe bij te 

dragen aan de UNIVER.CITY leergemeenschap (zie onder ‘kalender’); er dient gebruik gemaakt te 

worden van de template om projectvoorstellen in te dienen; en  de projectvoorstellen dienen tijdig te 

worden ingediend. 

 
De selectie van projecten gebeurt door de UNIVER.CITY selectiecommissie. Deze commissie bestaat 

uit vice-rector Onderwijs en Studentenbeleid, coördinator kwaliteitszorg, projectverantwoordelijke & 

academisch verantwoordelijke UNIVER.CITY, projectcoördinator weKONEKT.brussels. Er wordt een 

diversiteit nagestreefd wat betreft de meerwaarde die de ingediende voorstellen binnenbrengen in 

het VUB-curriculum. Voorstellen moeten bijdragen tot het realiseren van de ambities van 

weKONEKT.brussels en/of een interdisciplinaire component hebben en/of bijdragen tot het realiseren 

van één of meerdere van de onderwijspijlers van de VUB. Per academiejaar worden minimaal vier 

projecten weerhouden.  Maximaal zullen gedurende de looptijd van UNIVER.CITY 15 projecten worden 

begeleid. 

 

Voor meer informatie over selectievoorwaarden en -procedure of feedback op projectvoorstellen in 

ontwikkeling, kan contact worden opgenomen met de UNIVER.CITY projectverantwoordelijke: 

linde.moriau@vub.be. Achtergrondinformatie is te vinden op de UNIVER.CITY webpagina. 
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 KALENDER UNIVER.CITY 2019 - 2020 

Hieronder een planning voor het eerste UNIVER.CITY traject (academiejaar 2019 – 2020). Dit is een 

modelplanning. Concrete data voor de verschillende bijeenkomsten worden in overleg met de 

projectbetrokkenen overeengekomen.  

PERIODE   WAT   

FEB 2019           

30/04/19              

MEI 2019 

MEI/JUNI 2019             

JUN 2019 

OKT 2019 

NOV 2019 

JAN 2020  

FEB 2020 

APR 2020 

JUN 2020 

JUN 2020 

 PROJECTOPROEP 

DEADLINE INDIENEN PROJECTVOORSTEL 

SELECTIE PROJECTEN 

KICK-OFF LEERGEMEENSCHAP 

INDIVIDUEEL CONTACTMOMENT 

STARTMOMENT LEERGEMEENSCHAP 

UITWISSELINGSMOMENT LEERGEMEENSCHAP  

INDIVIDUEEL CONTACTMOMENT 

UITWISSELINGSMOMENT LEERGEMEENSCHAP  

UITWISSELINGSMOMENT LEERGEMEENSCHAP  

INDIVIDUEEL CONTACTMOMENT 

SLOTMOMENT 

 

 

In februari 2019 wordt een oproep gedaan voor Service-Learning projectvoorstellen.  De deadline voor 
het indienen van projectvoorstellen is 30 april 2019. Ten laatste op 30 mei 2019 beslist de 
selectiecommissie welke projecten worden weerhouden. Verantwoordelijken van de weerhouden 
projectvoorstellen worden uitgenodigd voor een individueel intakegesprek in juni 2019. In oktober 
2019 komt de Service-Learning leergemeenschap een eerste keer samen.  Tijdens dit startmoment 
worden individuele en gemeenschappelijke leerdoelen bepaald en wordt de UNIVER.CITY kalender 
verder fijngesteld.  Er worden minimaal 2 individuele ondersteuningsmomenten en 3 vormings- en 
uitwisselingsmomenten in groep vastgelegd. Geschatte workload voor projectverantwoordelijken 
bedraagt 6 halve dagen. 
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 AANVRAAGFORMULIER PROJECTVOORSTEL UNIVER.CITY 2019 

Dit formulier moet uiterlijk op 30 april  2019, om 16u00 elektronisch verzonden te worden 
naar linde.moriau@vub.be  
 
De geselecteerde projecten worden bekendgemaakt op uiterlijk 30 mei  2019.  

 
Contactgegevens projectverantwoordelijke 

Naam/functie:  

Faculteit:  

Telefoon:  

Email:  

 

Contactgegevens projectmedewerkers [te kopiëren naar gelang aantal projectmedewerkers] 

Naam/functie:  

Faculteit:  

Telefoon:  

Email:  

1. ALGEMENE INFORMATIE (vul aan wat van toepassing is): 

 
1.1 Voor een nieuw te ontwikkelen vak of module: voorgestelde naam en (korte) omschrijving 

 

 

 

 

 
1.2 Voor een te herwerken vak of module: naam, (korte) omschrijving, gewenste aanpassing(en), link 
naar opleidingsonderdeelfiche. 
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2. CONCRETE INFORMATIE: 
 
Vanwaar de interesse om Service-Learning in te zetten binnen dit vak / deze module? 

 

Wat zijn de vooropgestelde leerdoelen voor de student? 

 

Op welke manier kunnen onderstaande Service-Learning elementen worden ingevuld?  

(a) theoretische component 

(b) praktijkgerichte component 

(c) doelgerichte reflectie 

Aan welke maatschappelijke noden wil er met het opleidingsonderdeel tegemoetgekomen worden?  

 

Met welke partnerorganisaties zou kunnen worden samengewerkt? Beschrijf kort (doelgroep(en), 

missie,  activiteiten, …). 

 

Wat zijn de voornaamste verwachtingen wat betreft ondersteuning bij de (verdere) ontwikkeling van 

het opleidingsonderdeel?  

 

Welke ervaringen, netwerken, didactische tools, etc. kunnen doorheen dit project worden 

binnengebracht in de Service-Learning leergemeenschap?  

 

Waartoe zal het toegekende budget worden ingezet?  

 

 
 
[Handtekening projectverantwoordelijke]                                  [Handtekening opleidingsraadvoorzitter] 
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MELDINGSFORMULIER BESTAAND SERVICE-LEARNING PROJECT 

Ben jij al bezig met Service-Learning? Laat het weten!  

Contactgegevens  

Naam/functie:  

Faculteit:  

Telefoon:  

Email:  

1. ALGEMENE INFORMATIE: 

 
Naam opleidingsonderdeel, (korte) inhoudsomschrijving, link naar opleidingsonderdeelfiche. 

 

 

 
2. CONCRETE INFORMATIE: 

 
Binnen welke opleiding wordt dit opleidingsonderdeel aangeboden?  

 

Hoeveel studiepunten staan er tegenover?  

 

Wat zijn de leerdoelen voor de student?  

 

Aan welke maatschappelijke noden wil er met het opleidingsonderdeel tegemoetgekomen worden?  

 

Met welke partnerorganisaties wordt er samengewerkt? Beschrijf kort (doelgroep(en), missie,  

activiteiten, …). 

 

Welke ervaringen, netwerken, didactische tools, etc. kunnen doorheen dit project worden 

binnengebracht in de Service-Learning leergemeenschap?  

 

Mogen we je contacteren  om je ervaringen te delen (in de leergemeenschap, op de website, …) ?  

JA - NEE 

Bezorg dit formulier elektronisch terug aan linde.moriau@vub.be 


