
REPAIR CAFÉ
ASHOKA EDUCATION

HET PROJECT IN EEN NOTENDOP

«LEERLINGEN UIT TECHNISCHE RICHTINGEN 

ZETTEN HUN TALENTEN EN VAARDIGHEDEN IN 

VOOR DE LOKALE GEMEENSCHAP DOOR OUDE 

APPARATEN EEN NIEUW LEVEN IN TE BLAZEN »

UITDAGING

Leerlingen die uit het algemeen onderwijs komen en overstappen naar het technisch 
onderwijs hebben het vaak moeilijk in hun eerste jaar van heroriëntatie, omdat het voor 
hen een grote verandering betekent. Ze hebben meestal een gebrek aan zelfvertrouwen 
en zien hun heroriëntatie soms als een mislukking. Het is dan ook uiterst belangrijk dat 
zij betrokken worden bij zinvolle projecten die hun nieuwe oriëntatie kracht bijzetten 
en hen motiveren om er helemaal voor te gaan.

PROJET

Het project heeft tot doel de leerlingen te mobiliseren om niet goed werkende apparaten 
die toebehoren aan de inwoners van de gemeenschap rond de school te repareren. 
Dit stelt zowel technische als beroepsleerlingen in staat om concrete problemen aan 
te pakken die vergelijkbaar zijn met de problemen waarmee zij in hun toekomstige 
beroepsleven zullen worden geconfronteerd. Het versterkt ook hun banden met de lokale 
gemeenschap, in het bijzonder met ouderen en kansarmen. Ten slotte helpt het project 
hen om hun technische en ondernemersvaardigheden te verwerven en te verbeteren, 
terwijl het hen bewuster maakt van duurzaamheid en kringloopeconomie.

Naast de deelname van de leerlingen zelf 
vereist het project: 
Leerkrachten: om de leerlingen te begeleiden 
bij de reparatieprocedures.Begungstigden: 
leden van de lokale gemeenschap die hulp 
nodig hebben om hun apparaten een nieuw 
leven in te blazen.
Lokale  gastheer: een  gemeenschapscentrum 
dat bereid is om het event gratis te hosten.

PARTNERS

WERKLAST
Het organiseren van een Repair Café kan heel eenvoudig zijn als 
je al de interne middelen en de lokale partner hebt om het event 
in jouw gemeenschap te hosten. Het duurt meestal 4 tot 5 uur om 
een sessie voor te bereiden (zie hieronder voor meer details).

MIDDELEN
Dit project vereist reparatietools zoals een mobiele werkbank 
en het gereedschap van de school. Het is ook belangrijk om een 
schriftelijke toestemming te hebben van je lokale gastheer.



HET PROJECT UITVOEREN IN JOUW SCHOOL

Stel een team samen 
van 2-3 gemotiveerde 
leerkrachten in jouw 
school die zich graag voor 
het project willen inzetten. 
Zoek ondertussen een 
groep gemotiveerde 
leerlingen die eraan mee 
willen doen.

Neem contact op met de 
Repair Café community 
(repaircafe.org). Maak een 
profiel aan en praat met 
de gemeenschap die zich 
het dichtst bij jouw school 
bevindt om te kijken hoe zij 
je kunnen helpen.

Je kan het Repair Café in je 
school organiseren, maar 
als je een band wil creëren 
met de buurt, dan vind je 
best een plaats buiten de 
school.

Doe een enquête om na te 
gaan of er bij de inwoners 
van de gemeenschap 
interesse is voor jouw 
initiatief. Als je een lokale 
gastheer hebt, kan die 
je helpen om met hen in 
contact te komen.

VIND JOUW TEAM CONTACTEER REPAIR CAFÉ VIND EEN LOKALE GASTHEER PEIL NAAR DE INTERESSE

Bekijk samen met de Repair 
Café community en met 
je lokale gastheer welke 
datum het best past voor 
het event om te voorkomen 
dat er verschillende events 
tegelijkertijd plaatsvinden.

VIND EEN DATUM

Maak een online 
registratieformulier aan in 
de Repair Café community 
(of doe dit manueel). Via 
dit formulier kunnen 
deelnemers zich registreren 
voor een reparatiemoment.

MAAK EEN FORMULIER

Promoot jouw event via 
verschillende kanalen:
- het schoolnetwerk
- de sociale netwerken
- het netwerk van je gastheer
- de Repair Café community

COMMUNICEER OVER JOUW EVENT

HET REPAIR CAFÉ VOORBEREIDEN2

TIJDENS EN NA HET REPAIR CAFÉ3

1 JOUW TEAM EN GEMEENSCHAP BIJ HET PROJECT BETREKKEN

Verwelkom de deelnemers 
op de dag van het event en 
zorg ervoor dat ze online 
geregistreerd zijn. Schrijf 
hen indien nodig in op 
het platform alvorens hen 
door te sturen naar de 
leerlingen.

REGISTREER DE DEELNEMERS

Het Repair Café is een 
geweldig moment om een 
speciale band te creëren 
tussen de leerkrachten en 
de leerlingen. Maak van de 
gelegenheid gebruik om 
die dag de rol van coach of 
mentor op jou te nemen.

BEGELEID DE LEERLINGEN

Neem na het event even de 
tijd om het volgende met 
je leerlingen te bespreken: 
wat hebben ze geleerd? 
waar hebben ze het meest 
van genoten? wat kan er 
nog beter? wat betekent 
duurzaamheid voor hen?

MEET JOUW IMPACT

Kies samen met je leerlingen 
de tools en het materiaal dat 
jullie nodig hebben voor 
de dag zelf. Laat t-shirts 
bedrukken of zorg voor een 
herkenningsteken om een 
sterke teamgeest te creëren!

MOTIVEER JE LEERLINGEN



BESTE PRAKTIJKEN EN GELEERDE LESSEN

CONTACT
Ontmoet de initiatiefnemer
Guy Brunin 
asty-moulin@repaircafenamur.be 
www.repaircafe.org

VIDEO
Ontdek het verhaal achter 

het project en hoe het is 
ontstaan op ons platform

Dit project is een geweldige manier om de talenten van 
de leerlingen in de kijker te zetten en betekenis te geven 
aan hun beroepsopleiding. Het geeft leerkrachten de 
kans om dichter bij hun leerlingen te staan door zich de 
rol van mentor aan te meten. 

Een van de belangrijkste succesfactoren van dit project 
is dat er leerlingen en leerkrachten uit verschillende 
disciplines aan deelnemen (elektriciteit, houtbewerking, 
lassen, informatica, mechanica, ...). 
Het is ook van essentieel belang om na het event een 
terugkommoment in te lassen om de geleerde lessen 
te consolideren en de resultaten te bespreken. Een 
partnervereniging vinden die de brainstormworkshops 
over een duurzame levensstijl wil geven, kan zeer nuttig 
zijn.

PLUS D’INFORMATIONS POUR ALLER PLUS LOIN

GENERATIES

THIBAULT, 16 JAAR
Door een Repair Café te organiseren en 
eraan mee te doen, leren we om samen te 
werken. We moeten anderen vertrouwen, 
hun vertrouwen verdienen en leren van 
elkaars ervaring. We zijn allemaal heel 
erg blij en trots wanneer een voorwerp 
gerepareerd is. En ook al werken we alleen 
soms sneller, samen komen we altijd verder!

«

«

De impact van een Repair Café 
kan nog groter zijn wanneer 
ouderen uit de gemeenschap 
bij het event betrokken worden 
in het vrijwilligersteam. Zij 
kunnen leerlingen begeleiden, 
hun kennis overdragen en zo de 
intergenerationele band in de 
gemeenschap versterken.

VERZEKERING
Ook de publieke 
aansprakelijkheidskwestie is 
van essentieel belang. Houd er 
rekening mee dat deelnemers die 
een apparaat meenemen altijd een 
disclaimer moeten ondertekenen 
waarin staat dat het Repair Café niet 
aansprakelijk kan worden gesteld in 
het geval van een ongeval of wanneer 
een apparaat na de reparatie niet 
goed werkt.

UITHANGBORD
Het belangrijkste doel is duidelijk 
het werk van de leerlingen in de 
kijker te zetten en de school te laten 
schitteren. Communicatie is daarbij 
fundamenteel en mag niet worden 
verwaarloosd. Foto’s, video’s en op 
maat gemaakte T-shirts zijn meer 
dan welkom om mensen bewust te 
maken van het initiatief!


