
 

Executive summary 
Faciliteren van strategieën voor institutionalisering van 
Maatschappelijk Betrokken Onderwijs (MBrO) binnen verschillende 
type kennisinstellingen 
Een project uitgevoerd door G. Tijsma (VU), F. Wichers (HvA), R. Andeweg (HvA) en M. Zweekhorst (VU) in het 
kader van Onderzoeksregeling City Deal Kennis Maken. 
 
Dit onderzoek is een samenwerking tussen de Vrije Universiteit (VU) en de Hogeschool van 
Amsterdam (HvA). Binnen dit onderzoek is gekeken naar Maatschappelijk Betrokken Onderwijs 
projecten (vanaf nu afgekort als; MBrO- projecten) binnen verschillende type 
kennisinstellingen. Specifiek hebben we gekeken naar 5 a 4 ‘goede voorbeelden’ binnen 3 
verschillende kennisinstellingen namelijk het Regionaal Opleidingscentrum (ROC), de HvA en de 
VU in Amsterdam.  
 
Om te kwalificeren voor een ‘goed voorbeeld’ moesten het MBrO-project gekoppeld zijn aan 
een cursus, waar studiepunten voor worden gegeven, en moesten studenten in opbracht voor 
een externe partij een bijdrage leveren aan een maatschappelijk probleem (zie appendix voor 
de beschrijving van geïncludeerde MBrO-projecten). Na het identificeren van de MBrO-
projecten zijn er diepte-interviews gehouden met nauw betrokken medewerkers (n=13). Er is 
gevraagd naar de intenties bij het opzetten van het project, faciliterende factoren en factoren 
die het juist complexer maakte hun MBrO-project uit te voeren.  
 
Dit onderzoek laat zien dat de intentie om een MBrO-project te starten wordt ingegeven door: 
 
1) de overtuiging dat het belangrijk is om bij te dragen aan de behoefte van de doelgroep  
2) het nodig is voor goede student voorbereiding op de arbeidsmarkt  
3) de vraag van de arbeidsmarkt of  
4) het onderscheiden van je programma. Binnen deze laatste intenties is MBrO meer een 
middel waardoor deze intenties meer gegrond lijken in het kapitalistische transactionele 
waardesysteem.  
 
Elk type kennisinstelling laat in meer of mindere mate bepaalde coherentie zien m.b.t. MBrO-
projecten wat betekend dat er in elke type kennisinstelling zowel faciliterende factoren, als 
factoren die conflicteren met de intenties zijn vastgesteld. Vervolgens is er gekeken naar hoe 
medewerkers met eventueel conflicterende factoren zijn omgegaan in het doen van hun MBrO-
project. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Tabel 1. Inzichten van medewerkers ten aanzien van het interen van een MBrO-project, faciliterende en 
conflicterende factoren in het uitvoeren van een MBrO-project en manier van omgang met mogelijk conflict.  

Intentie start MBrO-
project Faciliterende factoren en conflicterende factoren  

Individuele suggesties voor 
omgang met conflicterende 
factoren 

Regionaal Opleidingscentrum Amsterdam (ROC) 
Het vergroten van het 
welzijn van de 
doelgroep (1x), het 
belang van goede 
student voorbereiding 
(1x) en marktwerking 
van vraag en aanbod 
binnen opleidingen (3x) 

+ gevoel van vrijheid om 
zelf invulling te geven 
aan MBrO-projecten 
+ hoge betrokkenheid 
van docenten, partners 
en studenten vóór en 
tijdens MBrO-projecten 
+ geformaliseerde 
programma managers* 
die een full time 
netwerkfunctie vervullen  

- studenten zouden 
kunnen worden 
‘gebruikt’ voor 
goedkope arbeid 
- de programma 
manager heeft veel 
afstand tot de 
werkvloer 
- de 
onvoorspelbaarheid van 
MBrO-projecten kan 
leiden tot lagere 
student-beoordelingen 
voor docenten 
- veel externe 
financiering is voor 
korte termijn  

‘uitbreiding’ waarbij de 
samenwerking overgaat 
naar gaat naar co-creatie. 
Dit betreft alle lagen (ook 
de programma manager) en 
leidt tot passende inzet van 
studenten en positieve 
beoordelingen  
‘Innovatie’ waarin 
financiering compleet 
anders wordt vormgegeven 
namelijk binnen een 
stichting in plaats van 
binnen een project om 
korte termijn karakter 
tegen te gaan 

Hogeschool van Amsterdam (HvA) 
Het vergroten van het 
welzijn van de 
doelgroep (2x), het 
belang van goede 
student voorbereiding 
(2x)   

+ gevoel van vrijheid om 
MBrO-projecten op te 
starten 
+ hoge betrokkenheid 
van docenten, partners 
en studenten vóór en 
tijdens MBrO-projecten 
+ een geformaliseerde 
buurtcampus** 
+ maatschappelijke 
betrokkenheid als 
onderdeel van de 
accreditatie  

- studenten zouden 
kunnen worden 
‘gebruikt’ voor 
goedkope arbeid 
- er is beperkte 
uitwisseling tussen 
verschillende 
afdelingen  
- studentaantallen en 
kwaliteit is een lastige 
balans  

‘bescherming’ van het 
huidige systeem en 
daarmee ook waarborging 
van het niveau en de 
studenten; zo gaf een 
geïnterviewde  aan dat de 
beoordeling altijd bij de 
docent moet liggen en niet 
bij de partner. 
‘afscherming’ van het 
maatschappelijk betrokken 
project voor invloeden van 
buiten de praktijk.   

Vrije Universiteit Amsterdam (VU) 
Een bijdragen leveren 
voor de partner (1x), het 
belang van goede 
voorbereiding van 
studenten (2x) en het 
onderscheiden van je 
programma en 
begeleidingsdruk 
verminderen (1x) 

+ gevoel van vrijheid 
binnen MBrO-projecten  
+ ten gevolge van hogere 
studentaantallen komt 
meer financiering vanuit 
onderwijs 
+ MBrO als formeel 
onderdeel van 
het jaarlijkse 
beoordelingsformulier 
+ een ondersteunend 
CSL-onderzoeksteam***  

-Binnen de 
wetenschappelijke 
wereld ligt de nadruk 
op onderzoek en 
publicaties en minder 
op onderwijs 
- In lijn met 
bovenstaande punt 
kunnen verkleinde 
carrièrekansen ontstaan 
binnen het 
internationaal speelveld 
- er is weinig 
uitwisseling binnen en 
tussen faculteiten (wat 
leidt tot beperkt 
gedeeld eigenaarschap) 

‘hybridisatie’ waarbij een 
bestaande, algemene 
onderwijsprijs nominatie 
een nieuwe invulling krijgt 
en daarmee bijdraagt aan 
het meer nadruk leggen op 
maatschappelijke 
betrokkenheid binnen de 
professionalisering  

 



 

*Het ROC telt in totaal 10 programma managers binnen de verschillende domeinen die een full 
time aanstelling hebben om contact te leggen tussen externe partners en het curriculum 
binnen hun specifieke domein.  
**De Buurtcampus is een samenwerking tussen HvA en ObA (Openbare Bibliotheek 
Amsterdam) waar studenten, docenten en professionals nauw samen met externe organisaties 
en burgers aan complexe maatschappelijke vraagstukken. 
***Het Community Service Learning (CSL) onderzoeksteam ondersteunt docenten binnen de 
VU door contact te leggen met maatschappelijke partners en samen cursussen te 
(her)ontwerpen om zo ruimte te geven aan MBrO-projecten. 
 
Over het algemeen kunnen we stellen dat het ROC de hoogste mate van institutionele 
coherentie van MBrO-projecten heeft, gezien de hoge mate van formalisering middels 
programma managers. Toch zien we dat ook hier conflicten worden ervaren bijvoorbeeld met 
betrekking tot het mogelijk ‘gebruiken’ van studenten en eventuele lagere 
studentbeoordelingen voor docenten; ‘Dus dan krijg je niet altijd een hoge studentbeoordeling 
[..] dit betekent dat de docenten die deelnamen werden geconfronteerd met hun eigen 
onzekerheid. Je hebt geen boek, je hebt geen methode’. Het uitbreiden van bestaande 
samenwerkingen naar meer co-creatie lijkt een oplossing te bieden gezien op deze manier 
wordt er minder nadruk gelegd op beoordeling en meer op creatie en samenwerking. 
 
Binnen de HvA zien we dat gemotiveerde docenten de vrijheid ervaren om MBrO-projecten op 
te zetten, dat er binnen de projecten een hoge mate van betrokkenheid is en dat er 
geformaliseerde ondersteunende structuren zijn (accreditatiesystemen, de Buurtcampus). Ook 
hier worden echter conflicten ervaren m.b.t. mogelijk uitbuiten van studenten en de nadruk op 
studentenaantallen boven kwaliteit. In reactie op deze conflicten gaf een medewerker aan dat 
ze haar project afschermt van de geformaliseerde structuren; ‘Bij de HvA willen we het vaak 
heel snel in systemen inbouwen. Terwijl juist de creativiteit in de randen en daarbuiten 
ontstaat.’  
 
Tot slot zien we dat ook binnen de VU, gemotiveerde docenten de vrijheid ervaren om MBrO-
projecten op te starten en dat hier ook ruimte voor is (bijvoorbeeld door meer inkomsten 
vanuit onderwijs). Ook bestaan er meer geformaliseerde ondersteunende structuren (jaarlijkse 
beoordelingsformulier en het ondersteunende CSL-onderzoeksteam). Het belangrijkste conflict 
dat er binnen deze kennisinstelling werd ervaren is gerelateerd aan professionalisering; ‘Je 
wordt gewoon afgerekend op publicaties dat is het enige wat telt’. Als reactie op dit conflict gaf 
een medewerker aan dat ze door gebruik te maken van een onderwijsprijs; ‘op dat moment 
krijg je wel even veel exposure zeg maar [..] en uiteindelijk is het ook goed voor je 
leidinggevende die dan ziet wat heb je gedaan’ hiermee wordt een bestaande structuur, die 
niet per se nadruk legt op MBrO, gehybridiseerd.  
 
In conclusie moeten kennisinstellingen zich beseffen dat het breken met oude cultuur niet over 
één nacht ijs gaat. De nadruk op studentbeoordelingen, studentaantallen en (in het geval van 
de VU) op publicaties zal niet zomaar verdwijnen. Deze conflicterende factoren dragen bij aan 
een lagere coherentie m.b.t MBrO binnen de kennisinstelling. Dit onderzoek laat echter zien dat 
medewerkers middels uitbreiding, innovatie, bescherming, afscherming of hybridisatie om 
weten te gaan met conflicterende factoren.  
 
 



 

Kennisinstellingen verbonden aan de City Deal Kennismaken kunnen middels de bovenstaande 
tabel een strategisch plan opstellen dat; kennisneemt van de verschillende intenties, factoren 
die bijdragen versterkt en ruimte geeft aan de reacties op conflicterende factoren. Op deze 
manier kan ruimte worden gecreëerd voor grenswerkers die bezig zijn met vernieuwende 
MBrO-projecten, deze zullen op hun beurt weer inspiratie leveren voor andere medewerkers 
wat op termijn zal leiden tot het verduurzamen (ofwel institutionaliseren) van MBrO.  
 
Appendix met beschrijving van geïncludeerde goede voorbeelden van MBrO-
projecten per kennisinstelling 

• Het eerste ROC MBrO-project betreft een samenwerking tussen ROC en Amsta, een 
zorginstelling in Amsterdam. De ROC-studenten werken rechtstreeks samen met de staf 
en assisteren hen op verschillende manieren bij de ouderenzorg binnen deze 
zorginstelling. 

• Het tweede ROC  MBrO-project betreft 
'lokale leerknooppunten' waar ROC-
studenten direct contact hebben met 
bewoners terwijl ze zich richten op 
sporten maar ook op verzorging. Dit 
creëert tegelijkertijd nieuwe banen. Het 
achterliggende doel is het terugdringen 
van eenzaamheid, een structureel 
probleem binnen de gemeente 
Amsterdam. 

• In het derde ROC MBrO-project wordt 
gekeken naar de inspanningen van ROC-
studenten om bij te dragen aan de 
duurzame energietransitie binnen de gemeente Amsterdam. Studenten dragen bij aan 
deze doelen door het plaatsen van windmolens, zonnepanelen en warmtepompen maar 
ook door te helpen bij het onderhoud van elektrische auto's.  

• Het vierde ROC MBrO-project betreft het 'huis van de logistiek' waar studenten samen 
met bedrijven nieuwe vormen van kennis en onderwijs co-creëren om betekenis te 
geven aan nieuwe vormen van denken over logistiek. In dit proces dagen studenten ook 
bedrijven uit om na te denken over nieuwe manieren van denken en ontwerpen. 

• Het vijfde ROC MBrO-project betreft het 'huis van gastvrijheid' dat tot doel heeft de 
verschillende partners te verbinden om samen te werken aan een meer inclusieve 
omgeving en de meest gastvrije regio van Europa te worden. Er wordt gebruik gemaakt 
van hybride onderwijsvormen waarbij studenten les krijgen op locatie. 

 
• Het eerste HvA MBrO-project betreft 

'communities of practice' waar 
studenten, binnen een vak, twintig 
weken lang een halve dag per week 
mantelzorg verlenen aan mensen in 
nood. De studenten spelen bijvoorbeeld spelletjes, gaan wandelen of geven 
bewegingsadviezen. Naast het bijdragen aan het oefenen met stakeholders trainen de 
studenten ook hun professionele, sociale en communicatieve vaardigheden. 

• Het tweede HvA MBrO-project, betreft een kennisalliantie rond onbegrepen gedrag 
waarin studenten van de opleiding sociaal werk binnen de HvA samen met studenten 



 

van het MBO samenwerken en bewoners ondersteunen door hen te bezoeken en hun 
specifieke behoeften en manieren in kaart te brengen om aan deze behoeften te 
voldoen. 

• Het derde HvA MBrO-project betreft een initiatief genaamd 'buurtdragers' waarbij 
studenten van de stedenbouwkundige studie binnen de HvA interviews afnemen over 
een specifiek stedelijk thema binnen die wijk. Resultaten worden teruggekoppeld naar 
de Stedenbouwkundige. 

• Binnen het vierde HvA MBrO-project helpen studenten bedrijfskunde en economie 
leden van de gemeenschap bij financiële zaken zoals belastingaangifte. Samen met 
openbare bibliotheken worden speciale inloopuren georganiseerd voor financiële 
vragen van buurtbewoners. 

 
 

• Binnen het eerste VU MBrO-project 
nemen studenten 
gezondheidswetenschappen vragenlijsten 
af bij ouderen om inzicht te krijgen in hun 
algemeen welzijn. Op basis van de 
uitkomsten doen studenten aanbevelingen aan de woningcorporaties over, hoe zij zich 
kunnen aanpassen aan de behoeften van hun oudere bewoners. 

• Binnen het tweede VU MBrO-project geven sociologie studenten beleidsadviezen aan 
de gemeente Amsterdam over hoe zij de energietransitie het beste kunnen managen 
met betrekking tot sociale cohesie binnen een specifieke regio van Amsterdam. Deze 
aanbevelingen zijn gebaseerd op de perspectieven en behoeften van omwonenden. 

• Binnen het derde VU MBrO-project structureren studenten binnen de opleiding 
kunstmatige intelligentie gegevens van bijvoorbeeld musea of bibliotheken. Dit kunnen 
allerlei soorten gegevens zijn, afhankelijk van de opdracht. 

• Binnen het vierde VU MBrO- project leveren studenten, op basis van literatuur en data 
online, een plan van aanpak over hoe de externe opdrachtgever het voor consumenten 
aantrekkelijker kan maken om op een duurzame manier te consumeren. 

 
 
 


