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CDSL: Community Development 
through Service Learning



CDSL Traject
• opleidings (groeps-) overschrijdend

• Een autonoom onderdeel van het curriculum: 
systeemtheoretische aanpak

• Vergelijkbare studielast

• Vergelijkbare omkadering

• 3 evenwaardige pijlers
 cultuur en taal

 groepsdynamica

 inhoudelijk: ICOM’s/ professionele competenties

• Aandacht voor interdisciplinariteit en transdisciplinariteit

• International “disciplinary learning”



CDSL Wereldwijd

• Zuidwerking (Zuid-Afrika, Suriname, Marokko, Congo, 
Tanzania)

• Roemenië

• Polen

• Service Learning trajecten in België





http://www.netaxis.be/images/services.jpg



• SERVICE-LEARNING is een methode van lesgeven, leren en 
reflecteren, die vaak gekoppeld wordt aan dienstverlening door 
jongeren en studenten in en voor de  hele gemeenschap. 

• Als leermethode valt het onder de filosofie van ervaringsgericht 
leren. 

• Dienstverlening aan de gemeenschap wordt  zinvol gekoppeld aan 
onderwijs en reflectie. Doordat de leeromgeving een reële 
werkomgeving is waar de studenten ten dienste staan van de 
gemeenschap en haar leden, wordt het leerproces op een specifieke 
manier verrijkt en zinvoller gemaakt. 

• De student leert meteen wat burgerschap eigenlijk is. 

• Hij /zij leert burgerlijke verantwoordelijkheid op zich te nemen en te 
stimuleren. Deze ervaring kan leiden tot  levenslang 
maatschappelijk engagement, en tegelijkertijd versterkt deze 
leerervaring het algemeen belang van de gemeenschap.

• Voor het HO is dit de link tussen dienstverlening en 
maatschappelijk engagement (derde taak van het HO) en het 
onderwijs



http://blog.goodbarber.com/tags/Community/



3e taak: 
hoger onderwijs en maatschappelijk engagement 
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CDSL 
• Voorbereidende geïntegreerde module (LER-SAW)

• Uitgaan van respect voor de lokale oplossingen; we 
versterken de oplossingen (geen neo-koloniale attitudes)

• Vier opdrachten:

• Concentrische gemeenschappen: Limburg – UCLL–
Zuiden

• Inschakelen van de mensen en de gemeenschap 
PARTNERS

1. Professionele knowhow: stage
2. Project uitvoeren
3. Deelnemen aan 

gemeenschapswerk 
4. Samen met lokale mensen project 

volgend jaar in kaart brengen



Leermogelijkheden door gemeenschappelijk 
engagement – Kader voor interdisciplinariteit

Gemeenschap BEGUNSTIGDE Student
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Vrijwilligerswerk Stage



and the winner is ….
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ICOMS: Learning Outcomes

1. Persoonlijke groei (personal growth) 

2. Interculturele competentie

3. Taalbeheersing (vreemde taal) en taalhantering in een 
anderstalige context

4. Internationale betrokkenheid (global engagement – global
citizenship) 

5. Internationale vakkennis (international disciplinary learning) 



http://metaproducts.nl/book/chapter-4/4-mastering-transdisciplinarity



Inbedding in curricula 

• Voortraject X (9?-6?) credits

Inhoudelijke voorbereiding (onderzoeksvraag) 

Groepsdynamica, 

Culturele informatie, Taal: B1-B2 (keuzevak)

• Stage: X (30 ?) credits
 Implementatie BaP /AO /Proj

 Professionele competenties (incl team !)

 Reflectie

 Borging in terugkomtraject

• Lange CDSL-trajecten (30 à 40) • Korte CDSL-trajecten (9 à 12)

• Keuzetraject X credits 

• Voorbereiden, uitwerken, toepassen, 
evalueren van het ‘inleefprogramma’ 
(2x credits)

• Culturele informatie, Taal (x credits)

• Groepsdynamica / reflectie  (x credits)



Pedagogisch-didactisch concept

1. Learning outcomes
ICOMS

2. Werkvormen
projectonderwijs, reflecterend leren, 

bachelorproef

3. Leermateriaal
e-koffer

4. Terugkoppeling
naar inhoud (projecten)

naar (inter)persoonlijke groei



Pers

Limburgse studenten: ‘Wir schaffen das’

“Meer dan 400 studenten van de lerarenopleiding aan de 
UCLL verleggen dit schooljaar hun grenzen. Voor het project 
Move across borders trekken ze naar asielcentra in Lanaken, 
Heusden, Sint-Truiden, Overpelt en Helchteren. MO* ging op 
bezoek in de letterklas in Helchteren.”

MARIE VAN DYCK . 6 MAART 2016



ZUMA





Conclusies en verdere ontwikkeling

• ICOM’s: Internationale/interculturele competenties

• CDSL: meer impact dan andere (uitwisselings)programma’s 
(studenten keren terug)

• Studenten ontdekken en richten zich meer op de kern van 
hun vakdomein (wat is zorg, wat is onderwijs, enz.?)

• “International disciplinary learning”

• Interdisciplinair en transdisciplinair : 
OOF-dossier ingediend “Connecting Disciplines”

• Uitdaging: nog meer de lokale inbreng creëren bij de 
voorbereiding
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