
Maatschappelijke stage 

 

De maatschappelijke stage is een onderdeel van Community Service Learning (CSL). 

 

CSL is een ervaringsgerichte onderwijsvorm waarbij studenten binnen een opleidingsonderdeel: 

• Academische competenties en leerinhouden verwerven, 

• Deze toepassen in een maatschappelijke context (gemeenschap) waarbij ze een 

maatschappelijk engagement aangaan, 

• Waarover ze kritisch reflecteren 

De maatschappelijke stage is binnen onze opleiding sterk verbonden aan het vak Identiteit in 

Diversiteit 2.  

 

 

Dit academiejaar werken we met 3 maatschappelijke stageplaatsen: 

- Boekenbende 



- Ladder’op 

- Cultureghem 

  



 

 

Wanneer? 
Briefing: 20 oktober van 13.30u-16u: briefingsmoment met algemene uitleg: bedoeling stage, uitleg 

Boekenbende aan huis, concrete werking bibliotheek en info over de  aanpak van de 

voorleesmomenten (Campus Odisee). 

Opstartmoment: 02 maart op de school van het kind. 

- 13u30: uitleg in de bib over het bibliotheekspel, boeken kiezen/lenen,...  

- 14u30: kennismaking op de school met de leerkracht en de voorleeskinderen. Eerste 

voorleesmoment.  

- 15u30: kennismaking met de ouders van het voorleesgezin.  

 

8 keer voorlezen aan huis vanaf maart tot eind schooljaar: op wekelijkse basis. 

Binnen deze 8 keer voorlezen wordt één bezoek aan de bib verwacht. Hierop zijn 

student+kind+ouder aanwezig. 

Studenten spreken samen met gezin af wanneer dit zal plaatsvinden. 

Verwachtingen voor de stage 
Kijk naar het filmpje van de Boekenbende op www.boekenbende.be. 

Engagement in de  stage 
 

Studenten gaan boeken en verhalen (geen huiswerkbegeleiding) brengen bij kinderen uit de 3de 

kleuterklas en het 1ste leerjaar. Zoals de projectnaam aangeeft, gaat de voorlezer van de 

Boekenbende normaal bij de kinderen thuis voorlezen. Naar gelang de situatie rond covid-19 

evolueert, zal de voorlezer instructies krijgen om eventueel op school of in de bib te gaan voorlezen 

met zijn voorleeskind, of om digitaal voor te lezen. 

Kinderen van scholen: Sint-Joost- aan- Zee (Sint-Joost-ten- Node) en Sint-Lukas (Schaarbeek). 

Met de ouders wordt open en meertalig gecommuniceerd met respect voor de privacy van de 

gezinnen. 

http://www.boekenbende.be/


Verwachtingen na de stage 
Na deze stage vullen de studenten een evaluatiedocument in om hun ervaringen te delen met de 

medewerkers van BAH en de scholen. 

Contact 
Els Patoor - els.patoor@vgc.be - 00 32 (0)2 563 06 86    

mailto:els.patoor@vgc.be


 

Wanneer? 
Opstart: 21 oktober 12.30u in Cultureghem 

Programma:  
● 12u30: intro Cultureghem & briefing met de 
andere animatoren van KETMET door onze Master 
of the Grounds Philippe 
● 13u: start KETMET doorlopend animaties rond 
onze PLAYBOXen en speelpleinanimatie 
● 16u: afscheid van de kinderen, afbouw en 
debriefing, kinderen terugbrengen 
● 17u-17u30: slot 
Woensdagnamiddagen:(13-17u)  
6 woensdagnamiddagen (samen in te vullen met 
Cultureghem) 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 
 
 



 

Verwachtingen voor de stage 
Volgende video’s bekijken: 
https://vimeo.com/106368085 
https://vimeo.com/224445366 
Surfen naar cultureghem.be en https://www.facebook.com/cultureghem 
 

Engagement in de  stage 
Als team zijn studenten verantwoordelijk om op woensdagnamiddag gezinnen en kinderen uit de Brusselse              
winteropvang de coolste WINTERKETMET ooit voor te schotelen. Ze maken daarvoor gebruik van alle tools van 
Cultureghem en worden daarbij begeleid door onze Master of the Grounds, Philippe De Bont.    

Belangrijke eigenschappen van een Cultureghemvrijwilliger:  
-  flexibel zijn  
- in team kunnen werken 
-  niet bang zijn om Frans te praten, zelfs al ben je ervan overtuigd dat je ‘t eigenlijk niet kan 
-  jezelf durven vuil maken, buiten de lijntjes kleuren en enorm veel plezier maken  
-  and remember... there is always something to do. 

Verwachtingen na de stage 
Na de stage/bij het indienen van het werkstuk: graag een 1-minute video voor Cultureghem waarin je                
vertelt hoe je de stage ervaren hebt en wat je geleerd hebt.  

Contact 
Philippe De Bont philippe@cultureghem.be   02 5 56 11 79  - 0498 534 979 

Cultureghem vzw-Ropsy Chaudronstraat 24, 1070 Brussel  

https://vimeo.com/224445366
https://www.facebook.com/cultureghem
mailto:philippe@cultureghem.be


 

Wanneer? 
Briefing:  

- 20 oktober van 13.30u-16u: briefingsmoment met algemene uitleg Ladder’op (Campus 

Odisee) 

- November- januari:  

o 1e kennismaking tussen student, gezin en Ladder’op: wordt door Ladder’op 

georganiseerd (virtueel) 

o Eerste moment is een LIVE moment: waarin het kind  (en een ouder) wordt 

opgehaald aan de deur van het huis en er een kleine buurtwandeling is met de kind 

door zijn buurt (maximaal 1u). Concrete afspraken worden gemaakt bij de digitale 

kennismaking. 

- Februari-juni: 15u onderwijsondersteuning op maat van het kind, zelf te plannen in 

samenspraak met het gezin, februari -juni. Binnen deze 15u zit : 

o DIGITALE onderwijsondersteuning 

▪ 2/3 van die ondersteuning gebeurt live (synchroon): kind en student zitten 

samen voor PC/ tablet en spreken live met elkaar 

▪ 1/3 kan asynchroon gebeuren: je spreekt een filmpje in, je voorziet een 

sportchallenge, je leest een boek voor met een verwerkingsopdracht,… en 

het kind kan deze opdracht uitvoeren op het moment dat voor hem/haar het 

beste past. Er wordt steeds gekozen voor iets dat het kind op dat moment 

nodig heeft. 

o Eén activiteit LIVE: spel in het park, samen naar theater,… (max. 3u).  

Verwachtingen voor de stage 
Website www.ladderop.be bekijken. 

Kennismakingsfiche invullen tegen 16 oktober. 

Engagement in de  stage 
- Onderwijsondersteuning aan huis op maat van het kind: één op één begeleiding 
- Met de ouders wordt open en meertalig gecommuniceerd met respect voor de privacy van de 

gezinnen. 
- Invullen van een digitaal heen – en weerschriftje na de ondersteuning aan huis (je ontvangt hier een 

login voor). 

Verwachtingen na de stage 
Ladder’op heeft graag tegen eind academiejaar een één minuutvideo waarin ofwel het kind en jij samen in 
actie te zien zijn (vraag wel toestemming op papier van ouders en kind) of een filmpje waarin geduid wordt hoe 
je de stage ervaren hebt en wat je geleerd hebt. 

http://www.ladderop.be/


 

Contact 
Luna Batota-luna.batota@ladderop.be-0485 07 83 01  

 

 

 

mailto:luna.batota@ladderop.be

