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Community service learning & het 
belang van partnerschappen



Hybride leerkracht

• Leerkracht met verschillende rollen (coach,
facilitator, projectmanager)
• Sociaal ondernemer
• Passies:

sociale innovatie + onderwijsinnovatie



Missie

Give a Day verbindt, matcht en 
enthousiasmeert alle actoren in de 
samenleving om samen sociale en 
ecologische uitdagingen aan te gaan via 
vrijwillige inzet. 

We geloven dat een levendig ecosysteem en 
samenwerking leidt tot een duurzame sociale 
impact.



Zoek – Match – Doe - Meet

Digitale tools

Participatieprojecten





“We dagen jongeren uit 
om zich in te zetten  voor 
een lokale organisatie en 
om zelf acties op te zetten 
in het kader van SDGs”



Projectmatig werken 
vanuit maatschappelijke 
betrokkenheid

via onderzoekend en ontwerpend 
leren (Design thinking)



Community service learning (CSL)
ten dienste stellen, reflecteren en leren

Pedagogie van service-learning draagt bij tot:
• Onderwijs en vorming
• Brede persoonsvorming 
• Ontwikkeling van sociale en persoonlijke vaardigheden
• Ontwikkeling tot verantwoordelijke en kritische burger

Onderwijs
+ wederkerigheid



Design thinking + pedagogie

+ evaluatie en reflectie
+ maatschappelijk



Iteratie = creëren
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Design thinking + pedagogie

Uitvoeren Reflectie

Herinneren Begrijpen Toepassen & Analyseren (& 
creëren)

Evalueren

OVUR

Taxonomie van 
Bloom



www.devooruitdaging.be



Didactische tools: kick-off box + projectplanner + naslagwerk



www.giveaday.be/devooruitdaging



Expertisenetwerk
“Een cultuur van leren van elkaar”

à professionalisering

Sociale participatie
kenniscreatie
waardecreatie

Tijd

Ruimte

Online omgeving

+

Reële omgeving

www.facebook.com/groups/DeVooruitdagingExpertisenetwerk/



Co-
creatie



Goed bezig projecten





Secundair onderwijs
Stedelijk Lyceum Waterbaan



Living lab - Sociaal leerlab
“Hoe stimuleren we de burgers van Merelbeke om 

vrijwilligerswerk te doen?”



“Create your future”
Een design thinking proces waarbij jongeren in samenwerking met externen een 
antwoord bieden op een maatschappelijke behoefte of probleemstelling (die 
gekoppeld worden aan de SDGs). Ze ontwikkelen projecten en/of producten via social 
engineering die een maatschappelijke impact hebben.



Mondiale uitdagingen



Bootcamp

De Vooruitdaging

Bootcamp sociaal
ondernemerschap



Dirk Saeys
Stedelijk Lyceum Waterbaan



https://youtu.be/SvbaPcYg1ik



https://youtu.be/JK3aLK_ZrGc







www.industrialdesigncenter.be/shop



Bootcamp

De Vooruitdaging

Bootcamp sociaal
ondernemerschap



Wereld

Land



Stad

School



Digital storytelling

Appreciate (waarderen) = (h)erkenning, waarde geven aan en 
bevestigen van talenten, successen en mogelijkheden.

Inquire (onderzoeken) = ontdekken en exploreren, staat open om 
nieuwe mogelijkheden en nieuw potentieel te ontdekken.

www.comundos.org



Wat ligt je nauw aan het hart?



Wat zou je kunnen doen?
Welke ideeën komen boven?

Wie kan jou helpen?

Waarom? Wat wil je bereiken?

Wat zal je doen? Voor wie zal je dit doen?

Hoe zal je dit aanpakken?



Wat kan je doen?

• Deelnemen als vrijwilliger
• Een bewustmakingscampagne voeren
• Een gedragsveranderende campagne voeren
• Fondsenwerving doen
• Materialenwerving doen
• Opkomen voor bepaalde rechten (advocacy)
• Onderzoek doen
• Een spel ontwikkelen
• Nieuwe producten of diensten ontwikkelen

Via directe of indirecte betrokkenheid



Rol van de leerkracht
• Coach (volgen, tools/kennis aanreiken, reflectievragen stellen, …)

OPGEPAST: eigenaarschap bewaken van de lln, laat ze falen – snel en goed

• Facilitator (stel de nodige info, ruimte en tools ter beschikking)

• Projectmanager
Rapportage/reflectie
Na elke sprint een oplevering (evaluatie van het proces)
Bewaak de risico’s (tijdsbelasting, emotioneel, financieel)
Wanneer is het project af? (eindreflectie)



Q&A



“What we design gains
value as it moves from

hand to hand; context to
context; need to need. 

If all of this movement
harmonizes, it gains a 

life of its own and turns
into a shared experience

that enhances life and
brings people and the

world to its full 
potential”

shapeofdesignbook.com/



Leren doen we samen

Meer informatie 
nik@giveaday.be (NL)

www.giveaday.be




