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Community Engaged Learning; een onderzoek naar het effect van een rijke leeromgeving op de 

ontwikkeling van vaardigheden bij studenten sociale geografie en planologie. 
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Samenvatting 

 

De laatste jaren is er een trend zichtbaar binnen academische instellingen om het contact 

met de maatschappij middels onderwijs en onderzoek te versterken. Het raam staat 

vooralsnog op een kier maar biedt zodoende een inkijkje in de onderwijsvormen waarbij 

de interactie tussen het hoger onderwijs en de samenleving tot stand komt. Ook de 

Universiteit Utrecht geeft in haar strategisch plan aan om dit te komende jaren te 

stimuleren.  

 Dit onderzoeksverslag is gebaseerd op een door het departement Sociale 

Geografie en Planologie (SGPL) van de Universiteit Utrecht uitgevoerde pilotcursus 

Community Engaged Learning – Future Citizens. Het doel van dit onderzoek is om te 

achterhalen welke vaardigheden studenten nu daadwerkelijk opdoen in een dergelijke 

rijke leeromgeving en hoe deze vaardigheden gebruikt kunnen worden ten bate van de 

samenwerking met de maatschappelijke actoren. Hiervoor is de volgende 

onderzoeksvraag gebruikt: 

 

Welke vaardigheden ontwikkelen bachelorstudenten sociale geografie en planologie 

tijdens het identificeren-, en uitwerken van maatschappelijke relevante thema’s op 

(buurt)niveau, en welke vaardigheden zijn hierbij relevant om een effectieve 

samenwerking met lokale actoren te onderhouden? 

 

De onderwijsvorm community engaged learning (service learning) heeft als uitgangspunt 

de reciprociteit tussen studenten en lokale actoren. Het leren en ontwikkelen binnen deze 

leeromgeving gebeurt middels actieve participatie samen met deze maatschappelijke 

actoren waarbij het van belang is dat zij in gelijke mate bijdragen aan de relevante 

sociale-, en maatschappelijke kwesties. 

 Om een antwoord op de onderzoeksvraag te geven is gebruik gemaakt van 

diverse methoden, waaronder een enquête vooraf en achteraf, aanvullende semi-

gestructureerde interviews en ondersteunende pairwise comparisons. Uit de analyse 

komt naar voren dat de vaardigheden maatschappelijke betrokkenheid, flexibiliteit, 

communicatievaardigheden, en autonomie binnen het leerproces (leiding nemen) zich het 

meest ontwikkelen gedurende de cursus. Daarbij is er door de gehele linie een stijging 

zichtbaar van vrijwel alle in kaart gebrachte vaardigheden, terwijl er juist een daling 

zichtbaar is bij bewustwording en houding(en) jegens andere groepen. Opvallend is dat 

de vaardigheden samenwerkingsvaardigheden (samen met organisatievermogen en 

systeemdenken) zelfs een negatieve ontwikkeling laten zien. Om een effectieve 

samenwerking met lokale actoren te bewerkstelligen en onderhouden is het van belang 

om open te communiceren, vooraf elkaars positie en belangen helder te hebben en 

gebruik te maken van organisatievermogen. Daarbij wordt in het onderzoek duidelijk dat 

ook het openstaan voor diversiteit, inlevingsvermogen, maatschappelijk bewustzijn én 

persoonlijk bewustzijn bijdragen aan (wederzijds) begrip en ruimte tot samenwerking. 

 

Op basis van dit onderzoek wordt aanbevolen om het raam wat verder open te zetten. 

Rijke leeromgevingen zoals community engaged learning bevatten een hoge potentie wat 

betreft het ontwikkelen van (overdraagbare) vaardigheden in directe samenwerking met 

lokale actoren. Met gegarandeerd positieve uitkomsten gevolg voor het hoger onderwijs 

en diens omgeving. 
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1. Inleiding 

 
Het SENECA project is een initiatief van het departement sociale geografie en planologie 

binnen de Universiteit Utrecht, dat is ontstaan dankzij een subsidie van het Nationale 

Regieorgaan naar praktijkgericht onderzoek (SIA). Het richt zich op het zichtbaar maken 

van de leereffecten die optreden binnen een rijke leeromgeving. Hierbij richt het specifiek 

op de leereffecten van bachelorstudenten sociale geografie en planologie middels de 

onderwijsvorm community engaged learning. Het SENECA onderzoeksproject sluit hierbij 

aan op een trend binnen het hoger onderwijs waarbij onderzoek en onderwijs zich steeds 

meer richten op het actief toepassen van kennis en ontwikkelen van vaardigheden bij 

studenten (Universiteit Utrecht, 2021, p. 13). 

 

Het onderzoek naar de effecten van een rijke leeromgeving zoals deze binnen de 

pilotcursus worden gefaciliteerd staat daarentegen nog in haar kinderschoenen. 

Community engaged learning is daarbij een overkoepelend concept dat binnen de 

relevante literatuur verschillende varianten en uitwerkingen kent. Binnen de pilotcursus 

ligt de focus op wat Ferrarri en Worrall (2000) kenmerken als community based service 

learning. Met als uitgangspunt de reciprociteit tussen studenten en lokale actoren, 

waarbij de studenten leren middels de actieve participatie samen met deze 

maatschappelijke actoren, en waarbij zij tegelijkertijd tegemoet komen aan de relevante 

sociale en maatschappelijke noden (Ferrari & Worrall, 2000, p. 35). 

 

Het SENECA onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de mogelijke vaardigheden 

en competenties die studenten opdoen gedurende de pilotcursus. Hierbinnen wordt 

samengewerkt met de Utrechtse maatschappelijke organisatie New Dutch Connections 

waar samen het Future Citizens project wordt uitgevoerd. Een project gericht op het 

bevorderen van de (arbeids)integratie van een groep geselecteerde statushouders. In 

samenwerking met de studenten sociale geografie en planologie wordt getracht om de 

doelen van de deelnemers van NDC nader bij te brengen waarbij een wederzijdse 

leercurve gerealiseerd kan worden. 

 

Zo worden er verschillende competenties geassocieerd met community based service 

learning, zoals Koekkoek, van Ham en Kleinhans (2021) duiden in het literatuuroverzicht 

dat zij hierover schreven. Zij geven aan dat dit betrekking heeft op het verkrijgen van 

hogere cijfers en professionele vaardigheden, verbeterde communicatie, analyse, schrijf- 

en dataverzamelingsvaardigheden, alsook een verhoogde mate  van maatschappelijke 

betrokkenheid, een hogere mate van waardering voor diversiteit, persoonlijke groei, 

gevoel van autonomie, en de ontwikkeling van een professionele identiteit (Koekkoek, 

Van Ham & Kleinhans, 2021; Blouin & Perry, 2009; Hardwick, 2013; Klein et al., 2011). 

De variatie en verschillen in de ontwikkeling van dergelijke competenties is afhankelijk 

van de leeromgeving en de bijbehorende organisatie (Billett, 2014). Er is zodoende nog 

geen consensus over de impact en mogelijkheden van een cursus gericht op community 

engaged service learning. Dit onderzoek levert een bijdrage aan dit vraagstuk door aan 

de hand van de onderstaande hoofdvraag hier een antwoord op te formuleren. 

 

Welke vaardigheden ontwikkelen bachelorstudenten sociale geografie en planologie 

tijdens het identificeren-, en uitwerken van persoonsgebonden maatschappelijke doelen 

van Utrechtse statushouders, en welke vaardigheden zijn hierbij relevant om een 

effectieve samenwerking met relevante lokale actoren onderhouden? 
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2. Literatuuroverzicht 

 
 

Onderzoek naar leeromgevingen is grotendeels ingebed in de constructivistische traditie 

en gewijd aan het conceptualiseren, beoordelen en onderzoeken naar wat er met 

studeten gebeurt tijdens hun studie (Fraser & Fisher, 1994, p.23). Het leerproces wordt 

hier teruggebracht tot een individueel gebaseerd construct in een bepaalde sociale 

omgeving (Lorsbach & Tonin, 1995, p.20). Deze individuele ervaringen en kennisopname 

worden gefaciliteerd en mogelijk gemaakt door de sociale omgeving waarbij de interactie 

en wisselwerking met anderen van belang is (Lorsbach & Jinks, 1999, p. 158). De 

leeromgeving wordt hierbij vormgegeven door de tijdperiode die men aanwezig is binnen 

de leeromgeving, de actoren die hierbinnen participeren alsook de fysieke kenmerken 

van de gebeurtenis en omgeving (Ibid.). Leren is zodoende een actieve bezigheid waarbij 

kennis wordt opgebouwd middels interactie en ervaringen (Durmus, 2016, p. 186).      

De leeromgeving speelt hierbinnen een grote rol door de ontwikkeling van kennis en 

vaardigheden binnen het leerproces van de individuele student te beïnvloeden (Entwistle 

& Peterson, 2004). Dat betekent dat vanuit het constructivistisch perspectief, het creëren 

van een specifieke relevante leeromgeving een positieve uitwerking kan hebben op de 

ontwikkeling van kennis en vaardigheden bij studenten (Lorsbach & Jinks, 1999, p. 27). 

 

Tegelijkertijd pleit dat voor een breder pallet aan leeromgevingen die inspelen op de 

ontwikkelingsdoelen van de instituties en studenten. Het vormgeven van een 

leeromgeving behoort namelijk tot het instrumentarium van de docent, die de 

leeromgeving als zijnde leermiddel kan inzetten (Entwistle & Peterson, 2004, p. 421). 

Hoewel het traditionele klassikale onderwijs middels hoorcolleges en werkgroepen nog 

altijd de boventoon voert binnen het hoger onderwijs is er tegelijkertijd een trend 

zichtbaar van onderwijsinnovatie. Volgens Barcus en Trudeau worden er de laatste jaren 

binnen het hoger onderwijs steeds meer verschillende leeromgevingen ingezet die zich 

meer richten op een directere impact binnen de maatschappij. Universiteiten en 

Hogescholen zoeken hierbij meer toenadering tot de maatschappij middels coöperatieve 

onderzoeken en onderwijs waarbij studenten getraind worden om direct inzetbaar te zijn 

in de samenleving (Barcus & Trudeau, 2018, p. 271). Het strategisch plan voor de 

komende jaren van de Universiteit Utrecht sluit zich aan bij deze visie en spreekt van een 

overgang van kennisoverdracht naar het actief opdoen van kennis toepassen en het 

ontwikkelen van vaardigheden (Universiteit Utrecht, 2021, p. 13). Er wordt zodoende 

ingezet op een toekomstbestendige onderwijscultuur waar studenten zowel 

specialistische kennis als bredere vaardigheden opdoen, in samenwerking met andere 

disciplines en maatschappelijke actoren (Universiteit Utrecht, 2021, p. 21). Deze 

onderwijsdoelen sluiten aan bij het construeren van leeromgevingen die gebaseerd 

dienen te zijn op situatie-specifieke kennis die studenten gedurende hun aanwezigheid en 

betrokkenheid op kunnen doen om tijdens hun latere levensfase, onder andere 

omstandigheden, te kunnen inzetten (Billett, 1996, p. 269). Een dergelijke leeromgeving 

zorgt namelijk voor een overgang van reproductief leren zoals dat bij de traditionele 

vormen van onderwijs geleerd wordt naar een meer constructieve vorm van kennis-, en 

vaardigheden ontwikkeling (Kanselaar en Wierstra, geciteerd in Entwistle & Peterson, 

2004, 422). 

 

Desalniettemin wordt het integreren van leerdoelen en maatschappelijke-, professionele 

doelen veelal als problematisch ervaren in empirische studies (Pylväs et al., 2019, 

Stenström & Tynjäla, 2009, Baartman & de Bruijn, 2011, Bouw, Zitter, en de Bruijn, 

2020). Het construeren van een dergelijke leeromgeving op de grens van opleiding en 

maatschappij wordt in een recente studie van Bouw, Zitter en de Bruijn (2020) dan ook 

getracht te conceptualiseren in een vijftal bouwblokken die gezamenlijk de leeromgeving 

vormen. 
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 Epistemische elementen (opdrachten, opbouw van de lessen) 

 Instrumentele elementen (hulpmiddelen) 

 Temporele elementen (rooster, werktempo) 

 Ruimtelijke elementen (locatie, digitale/analoge omgeving) 

 Sociale elementen (actoren, groepswerk, werkverdeling) 

 

Hoewel studenten tijdens het leerproces sterk gedreven worden door hun interesses, 

capaciteiten en cognitieve ervaringen (Billett, 2014), zorgt een gedegen constructie van 

de leeromgeving voor een positieve ontwikkeling van competenties binnen deze 

leeromgeving (Oonk, 2017). De opbouw de leeromgeving draagt zodoende bij aan de 

waardering en betrokkenheid van studenten (Bouw, Zitter en de Bruijn, 2020). 

De opbouw van de cursus, aan de hand van leerdoelen is een cruciaal onderdeel van het 

vormgeven van de leeromgeving. Die specifiek zijn weerslag heft op de motivatie van de 

participanten wanneer de focus hierbij meer wordt gelegd op het leerproces dan op het 

behalen van de leerdoelen (Darling-Hammond, Flook, Cook-Harvey, Barron, Osher, 2020, 

p. 123). Leerdoelen stimuleren namelijk inzet en betrokkenheid van studenten wanneer 

deze worden ondersteund door (h)erkenning van inzet en de mogelijkheid tot 

ontwikkelen. Misstappen, obstakels of fouten worden volgens de auteurs niet gekoppeld 

aan afstraffing en als onderdeel van individuele competitie maar als leermomenten die 

gezamenlijk besproken en geëvalueerd kunnen worden ter stimulans voor de voortgang 

(Darling- Hammond et. al. 2020, p. 123).  

 

Daarbij is het cruciaal dat het leerproces ingebed wordt binnen een maatschappelijke 

context (Brown & Campione, 1994). Dergelijke leeromgevingen die het leerproces 

plaatsen buiten een andere omgeving dan de traditionele leeromgevingen staat bekend 

als situated learning (Billet, 1996, p. 263-294). Hierbinnen is het leren effectiever 

vanwege de interactie met andere studenten en lerende alsook de maatschappelijke 

relatie (Zhu & Baylen, 2005, p. 252). De ontwikkeling van het individuele leerproces 

wordt hier breder uiteengezet naar een meer holistische benadering die zowel formele als 

informele leercontexten bevat. In lijn met Ewell (1997) benaderen de auteurs iedere 

leeromgeving als een mogelijkheid tot ontwikkeling waarbij ze onderscheid maken in drie 

effectieve vormen; school based learning communities, communities of practice en 

community learning. Deze pedagogische onderwijsvormen die zich afspelen buiten het 

klaslokaal, zorgen voor een gecultiveerde ontwikkeling van ieder individu door middel 

van interactie met medestudenten, docenten en maatschappelijke actoren (Zhu & 

Baylen, 2005, p. 255). Volgens Kember en Leung (2005, p. 245) ligt de focus bij een 

dergelijke leeromgeving op het begrijpen van de situatie en de omgeving, de actieve 

deelname van studenten aan leeractiviteiten, een coherent curriculum en is de 

beoordeling gericht op analytische-, en zelflerende vaardigheden. 

 

Dergelijke leeromgevingenvinden vinden hun oorsprong in problem based learning en 

richten zich zodoende op het construeren van leeromgevingen waarbij het leerproces 

geënt is op (maatschappelijke) interactie, actief leren en student gedreven onderwijs 

(Hmelo-Silver & Barrows, 2006). Varianten die in de loopt der tijd ontwikkeld zijn hebben 

zo hun eigen focuspunt afhankelijk van gekoppelde leerdoelen en onderwijsvisie.  

In deze studie staat de variant van community engaged learning centraal, die nog 

specifieker geënt is op de beschrijving en kenmerken van wat Ferrarri en Worrall (2000) 

definiëren als zijnde community based service learning. Ook hier is het uitgangspunt de 

reciprociteit tussen studenten en lokale actoren.  
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Het leerproces van de studenten komt hier tot stand door de actieve participatie met de 

maatschappelijke actoren, met als uniek kenmerk de wederkerigheid tussen alle 

betrokken. Dit vanwege de rol die studenten spelen in het actief ondersteunen en 

bijdragen aan mogelijk oplossingen van relevante sociale en maatschappelijke noden 

(Ferrari & Worrall, 2000, p. 35).  

 

Community engaged op zichzelf is term die voor allerhande (deels) gerelateerde 

onderwijsvormen waarover niet altijd consensus bestaat. Zo benadrukt Farnell in zijn 

rapport over dit onderwerp dat er in een eerder studie maar liefst 48 verschillende 

definities over community enaged zijn gecategoriseerd (Cuthill, 2011 in Farnell, 2020, p. 

22). In zijn analyse komt de veelzijdigheid van het concept naar voren. Waarbij wordt 

onderbouwd dat community engagement tegelijkertijd een methode betreft, vanwege het 

betrekken van meerdere samenwerkingsverbanden en partnerschappen. Alsook, een 

principe met als uitgangspunt de wederzijdse voordelen, maar eveneens betreft het een 

doelstelling die is gebaseerd op het bijdragen aan maatschappelijke ontwikkeling 

(Farnell, 2020, p. 94). Zodoende dient een authentieke vorm van community 

engagement zich te richten op een gebalanceerde samenwerking met gemeenschappen 

die niet gemakkelijk in contact komen, de middelen hebben of toegang hebben tot de 

Universiteit.  

 

De inbedding van community engagement in het hoger onderwijs speelt in op de 

zorgvuldige gedestilleerde definitie van Farnell. Waarbij de wederkerigheid wordt gezocht 

in enerzijds de bijdrage van studenten aan de betrokken maatschappelijke omgeving en 

anderzijds aan het leerproces van deze studenten. Studenten worden hierdoor betrokken 

bij de samenleving en diens maatschappelijke verantwoordelijk wordt vergroot (Bednarz 

et al., 2008, p. 91). Hierbij is het uitgangspunt dat studenten binnen deze leeromgeving 

zelfgestudeerd leren waardoor zij controle hebben over het proces en hun eigen 

voortgang (Hardwick, 2013, p. 360). De genoemde balans dient ook aanwezig te zijn 

tussen de leeractiviteiten en de interventies en activiteiten gericht op de 

maatschappelijke inbreng. De balance beam, (figuur 1) opgesteld door Furco (1996, p.3) 

laat deze classificering zien door service learning e.a. overlappende activiteiten te 

visualiseren. De uitgangspunten van service learning worden hiermee benadrukt, de 

wederkerigheid en wederzijds voordeel, door zichtbaar te maken dat het zowel gaat om 

een gelijke inzet en opbrengst van leeractiviteiten en maatschappelijke impact (Furco & 

Norvell in Aramburuzabala, McIlrath & Opazo, 2019, p.22).  

 

      Figuur 1. De balance beam (Furco, 1996) 
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De Universiteit Utrecht heeft geheel in lijn met de wildgroei aan terminologie een 

uitgangspunt beschreven voor community engaged learning, zoals zij de term hanteren 

en waaronder de casestudy die in dit rapport besproken wordt valt. Belangrijk om in 

ogenschouw te nemen is dat deze beschrijving en criteria in lijn zijn met de balance 

beam (Furco, 1996) en definitie van Ferrari & Worrall (2000). 

Community engaged learning wordt hier geduid als een experimentele onderwijsvorm 

waarbinnen studenten, docenten en externe partners samenwerken aan 

maatschappelijke vraagstukken. Deze onderwijsvorm combineert academisch onderwijs 

met maatschappelijke betrokkenheid evenals reflectie. Enerzijds richt deze leeromgeving 

zich op het verrijken en ontwikkelen van de leerervaringen en uitkomsten van de 

studenten. Anderzijds is het gericht op het bijdragen aan de maatschappelijke 

vraagstukken die de partners aandragen (Universiteit Utrecht, Centre for Global 

Challenges, p.2). Zij hanteren hierbij de volgende criteria: 

 

 De focus ligt op (lokale/globale) maatschappelijke vraagstukken waaraan 

wetenschappelijke kennis en vaardigheden een bijdrage kan leveren. 

 Er wordt gewerkt middels (hulp)vragen uit de samenleving. 

 Studenten, wetenschappers en externe partners onderzoeken gezamenlijk de 

maatschappelijke vraagstukken waarbij de reciprociteit in het proces centraal staat. 

 De cursus is onderdeel van het curriculum. 

 De onderwijsvorm is experimenteel, gericht op het handelen van studenten en ervaren 

van actief participeren binnen de maatschappij. 

Wetenschappelijke en maatschappelijke reflectie is de fundering voor het leren van alle 

betrokkenen. 

 

Binnen de discipline van de (sociale) geografie, waarbinnen deze cursus plaatsvind 

bestaat een lange traditie van het werken in de kopgroep van actief, participatief en 

onderzoekend leren op de grens van geografische kennis en community engaged learning 

(Barcus & Trudeau, 2018, p. 270). Geografen kunnen hierbij putten uit een sterk 

assortiment van vaardigheden die waardevol zijn voor de gemeenschap waarin wordt 

gewerkt. Zij kunnen namelijk van toegevoegde waarde zijn door verbindingen te leggen 

tussen verschillende schaalniveaus, individuen, de buurt en/of een grotere regio en 

hierbij gebruik maken van kaartvaardigheden en een breder perspectief (Barcus & 

Trudeau, 2018, p. 274). Anderzijds kan de gemeenschap waarin zij werken de studenten 

juist ook helpen om dergelijke vaardigheden te oefenen en om vaardigheden gerelateerd 

aan democratisch burgerschap te ontwikkelen door hierbinnen actief te zijn en gebruik te 

maken van reflectie (Barcus & Trudeau, 2018, p. 270).  

 

Community engaged learning leent zich zodoende als geschikte leeromgeving voor het 

opdoen van de bredere vaardigheden zoals de Universiteit Utrecht die hoopt te realiseren 

in de komende jaren (Universiteit Utrecht, 2021, p. 21). Dergelijke competenties worden 

namelijk voornamelijk ontwikkelt door een type onderwijs dat zich richt op actieve 

betrokkenheid van studenten binnen de leeromgeving alsmede een hoge mate van 

contact tussen studenten, docenten en gelijken (Kember & Leung, 2005, p. 261). 

Onderwijskundig schuilt het gevaar in de balans bewaken tussen het leerproces en de 

sociale interactie. Duidelijkheid omtrent de positie van een dergelijke cursus in de 

balance beam (Furco, 1996) en de bijbehorende uitwerking en leerdoelen zorgt voor een 

heldere positionering van alle betrokkenen. Daaropvolgende is de vraag welke 

competenties men nu daadwerkelijk leert binnen een dergelijke leeromgeving, en of deze 

gerepliceerd en geïntegreerd kunnen worden om een consistent curriculum op te 

bouwen. Empirische studies bieden hier een breed perspectief op de mogelijke 

leerpunten van studenten in wisselende leercontexten. Desalniettemin hebben 

verschillende auteurs getracht hier vaardigheden uit te destilleren die in veel gevallen 

naar voren zijn gekomen tijdens dergelijke empirische studies.  
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Zo worden het verkrijgen van hogere cijfers en professionele vaardigheden, verbeterde 

communicatie, analyse, schrijf- en dataverzamelingsvaardigheden, alsook een verhoogde 

mate  van maatschappelijke betrokkenheid, een hogere mate van waardering voor 

diversiteit, persoonlijke groei, gevoel van autonomie, en de ontwikkeling van een 

professionele identiteit geassocieerd met de te verkrijgen competenties binnen 

community engaged learning (Koekkoek, Van Ham & Kleinhans, 2021; Blouin & Perry, 

2009; Hardwick, 2013; Klein et al., 2011).  

 

De literatuur toont aan dat de verschillende vormen van onderwijs en betrokkenheid van 

invloed zijn op de leeromgeving en leerresultaten, alsmede de specifieke context die van 

toepassing is dergelijke community engaged learning cursussen en projecten. Simpelweg 

is er behoefte aan meer empirische studies om in kaart te brengen wat studenten nu 

daadwerkelijk leren binnen een dergelijke leeromgeving (Koekkoek, Van Ham & 

Kleinhans, 2021, p. 17). Om de ontwikkeling van democratische vaardigheden en 

beroepscompetenties te verbeteren en inzichtelijk te maken is het dan ook zaak om meer 

onderzoek te verrichten naar de praktische implementatie van programma’s en cursussen 

zoals community engaged learning (Nortomaa & Henrietta in Aramburuzabala, McIlrath & 

Opazo, 2019, p.90). 

 

Dit onderzoek sluit aan bij de vraag om meer inzicht in het opdoen van mogelijke kennis 

en vaardigheden binnen een leeromgeving van community engaged service learning. Er 

wordt voortgebouwd op basis van de beschrijvingen omtrent de leeromgeving, 

uitgangspunten community engaged learning en veel geobserveerde vaardigheden. 
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3. Opzet en uitvoering van het onderzoek 
 

In dit hoofdstuk worden de toegepaste methodologische beslissingen toegelicht. Hierbij 

wordt de gehanteerde onderzoeksmethode uiteengezet en zal het proces van data- 

analyse worden besproken. Eveneens wordt de doelpopulatie, het selectieproces 

(steekproeftrekking) en de totstandkoming van de enquête, topiclist en pairwise 

comparison, beschreven alsmede de classificering van de vaardigheden. Tot slot wordt 

ingegaan op het moment van afname, privacy, ethiek en reflectie op de genomen 

methodologische beslissingen en proces. 

 

3.1 Methodiek 
Het doel van dit onderzoek is achterhalen welke vaardigheden studenten sociale 

geografie en planologie ontwikkelen gedurende de cursus community engaged learning. 

Het onderzoek richt zich zodoende op de invloed van een specifieke leeromgeving waarin 

de deelnemers specifieke kennis tot zich nemen die ze vervolgens zouden kunnen 

toepassen in andere omstandigheden (Billett 1996, p. 269). 

 

Het betreft hier een leeromgeving die situationeel en veranderlijk kan zijn en middels de 

juiste balans georganiseerd dient te worden ten bate van het leerproces (Furco, 1996). 

Vanwege de kleinschaligheid en ingangseisen ontstaat een gesloten groep respondenten 

die middels gemengde methoden onderzoek in beeld is gebracht. De kwantitatieve 

benadering maakt gebruik van een enquête die is opgesteld op basis van relevante 

literatuur (Hou, 2014; Klein et al., 2011, p. 432; Makani & Rajan, 2016, p. 83, 88; 

Hardwick, 2013, p. 359; Koekkoek et al. 2021, p. 13; Bednarz et al., 2008, p. 97).) en 

relevante gevalideerde vragenlijsten (Moely, Mercer, Ilustre, Miron, & McFarland, 2002).  

Deze vragenlijst is opgesteld op basis van de gebruikelijke onderzoekstechnieken binnen 

de sociale-, en gedragswetenschappen (Scheepers, Tobi & Boeije, 2016). De enquête is 

voor aanvang  van de cursus afgenomen als zijnde nulmeting, alsmede na afloop van de 

cursus om de mogelijke ervaringen en ontwikkelen in kaart te brengen. 

Aanvullend zijn kwalitatieve semi-gestructureerde interviews gehouden met de 

participanten evenals een pairwise ranking. 

 

3.2 Data-analyse 

De analyse van de primaire data, verkregen middels de afgenomen enquêtes is verwerkt 

met het programma qualtrics. De enquête bestaat enerzijds uit persoonskenmerken, die 

a.h.v. beschrijvende statistiek zijn onderzocht. Anderzijds wordt er in de enquête 

gevraagd naar enkele stellingen gericht op vaardigheden en houdingen. Deze zijn in de 

enquête opgenomen middels meerdere likertschalen; waardoor inductieve statische 

toetsing mogelijk is. Belangrijk is dat het hier een omkaderde groep respondenten betreft 

in een specifieke leeromgeving; wat van invloed is op de generaliseerbaarheid van de 

gegevens. De analyse beperkt zich tot het beschrijven van de statistische gegevens i.p.v. 

statistische toetsing vanwege de invloed op de representativiteit van de lage N. 

 

3.3.1 Respondenten 

De doelpopulatie van dit onderzoek betreffende alle deelnemende studenten aan de 

cursus community engaged learning. Op basis van de ingangseisen van de cursus en een 

motivatiebrief zijn de studenten geselecteerd op deel te nemen aan de cursus. Dit betreft 

een kleinschalige pilotcursus met N=6.  
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3.3.2 Doelgerichte clustersteekproef 
Het onderzoek is specifiek gericht op vaardigheden die studenten mogelijk opdoen binnen 

de specifieke leeromgeving vormgegeven binnen en door de cursus community engaged 

learning. Vanwege de kleinschaligheid worden alle studenten meegenomen in het 

onderzoek. Er is vooraf geen verwacht non-respons percentage aangestipt, vanwege de 

relatieve intensiviteit waarmee er wordt samengewerkt in deze casestudy alsook 

vanwege de gesloten groep waarbinnen het onderzoek wordt uitgevoerd. Zodoende was 

de verwachting dat het onderzoek bij iedere respondent afgenomen zou kunnen worden. 

In lijn met de algemene richtlijnen binnen kwantitatief onderzoek wordt er gewerkt met 

een foutmarge van 5% en een betrouwbaarheidsinterval van 95%. 

 

3.4 Opzet en operationalisatie enquête 
De enquête bestaat uit twee typen vragen; persoonskenmerken, en specifieke vragen 

gericht op vaardigheden en maatschappelijke houdingen. De gehele enquête is terug te 

vinden in bijlage 1 (vragenlijst A) en bijlage 2 (vragenlijst B). De persoonskenmerken 

zijn aan het begin van de enquête opgenomen en bestaan uit gestandaardiseerde vragen 

aangaande geslacht, leeftijd, en opleidings(niveau). 

Het tweede type vragen richt zich op de mogelijk te ontwikkelen vaardigheden en 

maatschappelijke houding binnen de  leeromgeving. Allereerst zijn hiervoor vragen 

opgesteld om belangrijke vaardigheden die vanuit de literatuur naar voren zijn gekomen 

in kaart te brengen. Alsmede de verwachte ontwikkeling van deze vaardigheden 

gedurende de cursus, in tabel 1 zijn deze vaardigheden zichtbaar (Koekkoek et al. 2021; 

Hou, 2014; Klein et al., 2011, p. 432; Makani & Rajan, 2016, p. 83, 88; Hardwick, 2013, 

p. 359; Barcus & Trudeau, 2015; Fallows & Stevens, 2000; Kember & Leung, 2005; 

Bednarz et al., 2008, p. 97; Malmqvist, Rådberg & Lundqvist, 2015; Zhu & Baylen, 

2005). 

Vervolgens  zijn middels stellingen enkele veel voorkomende en gewaarde vaardigheden 

en maatschappelijke houdingen vanuit de literatuur opgenomen in de enquête. Deze      

vaardigheden zijn a.h.v. likert-stellingen bevraagd, wat de mogelijkheid geeft om de 

resultaten middels het interval-meetniveau te onderzoeken. Deze vragen zijn gebaseerd 

op soortgelijk onderzoek naar dergelijke vaardigheden en houdingen binnen een liberal 

arts and sciences cursus aan een Amerikaanse Universiteit (Moely et al. 2002). 

 
De enquêtes zijn voorafgaand aan de cursus digitaal afgenomen middels het programma 

qualtrics. Het nadeel hiervan is dat de normaliter verwachte non-respons lager zal liggen 

en er geen toelichting op de vragen mogelijk is. Vanwege de lage N en de toelichting op 

voorhand van de cursus was de verwachting dat dit geen problemen zou opleveren. De 

enquête is in het Nederlands afgenomen vanwege de voertaal van de cursus gedurende 

het onderwijs (Nederlands) en de voltallige Nederlandse studentengroep. De enquêtes 

zijn niet naam gebonden en op een later moment ingevoerd en onderzocht om de 

anonimiteit van de respondenten te waarborgen. 
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Tabel 1; bevraagde vaardigheden enquête  

1. Maatschappelijke betrokkenheid 

2. Oplossingsgerichtheid 

3. Samenwerkingsvaardigheden 

4. Communicatievaardigheden 

5. Professionele vaardigheden (analytisch denken, kritisch denken onderzoeksvaardigheden) 

6. Maatschappelijk bewustzijn 

7. Persoonlijke weerbaarheid 

8. Adaptatievermogen 

9. Organisatievermogen 

10. Verantwoordelijkheidsgevoel 

11. Systeem denken (erkenning belang multidisciplinariteit en transdisciplinariteit) 

12. Sociaal rechtvaardigheidsgevoel 

13. Culturele competenties 

14. Inlevingsvermogen 

          (Dingemans, 2021)

3.5 Opzet en operationalisatie interviews & pairwise comparison 
De interviews zijn gebaseerd op het literatuuroverzicht waarin de belangrijkste 

concepten, vaardigheden en maatschappelijke houdingen binnen community engaged 

learning worden besproken (Koekkoek et al. 2021; Hou, 2014; Klein et al., 2011, p. 432; 

Makani & Rajan, 2016, p. 83, 88; Hardwick, 2013, p. 359; Barcus & Trudeau, 2015; 

Fallows & Stevens, 2000; Kember & Leung, 2005; Bednarz et al., 2008, p. 97; 

Malmqvist, Rådberg & Lundqvist, 2015; Zhu & Baylen, 2005). De operationalisatietabel is 

te vinden in bijlage 3 en bevat alle relevante concepten voor de interviews.  

De interviews worden ondersteund met een door de respondenten achteraf ingevulde 

pairwise comparison. Een pairwise comparison helpt persoonlijke voorkeuren of 

waardeoordelen van respondenten inzichtelijk te maken en meetbaar te maken (Pérez-

Ortiz & Mantiuk, 2017). De bevraagde vaardigheden in de interviews en pairwise 

comparison komen voort uit de opgestelde enquête en relevante literatuur (tabel 2). In 

bijlage 4 is de hierop gebaseerde topiclist te vinden, in bijlage 5 het formulier van de 

pairwise comparison. Beide onderdelen zijn afgenomen aan het einde van de cursus.1 

 

Tabel 2: Vaardigheden interviews & pairwise comparison 

         (de Meijer, 2021) 

3.6 Privacy en ethiek 

Het onderzoeksrapport is gebaseerd op een kleinschalig onderzoek. Zowel de gesloten 

doelpopulatie alsmede de contactmomenten en opzet van de leeromgeving zorgen voor 

een vrij  intieme onderwijssfeer waarbij deelnemers en stafleden elkaar in een kort 

tijdbestek (persoonlijk) leren kennen. De primaire data die gebruikt is in dit onderzoek 

en naar voren is gekomen middels de enquêtes is dan ook geanonimiseerd en niet op 

naam of middels andere variabelen te traceren. De primaire data is met zorg behandeld 

en wordt niet verspreid onder derden. Respondenten is voor aanvang toestemming 

gevraagd voor het  gebruik van de data in relatie tot de eerdergenoemde doelstelling van 

het onderzoek en nogmaals middels de enquêtes). Hiermee worden de fundamentele 

ethische principes uit het Belmont-rapport in acht genomen (Scheepers et al., 2016, p. 

22). 

                                                
1 De interviews zijn afgenomen door Lisette Meijer die de opzet hier mede heeft vormgegeven. Ook heeft zij de 

pairwise comparison opgesteld en afgenomen. 

1. Zelf leiding nemen over je leerproces 2. Flexibiliteit 
3. Data verzamelen 4. Analyse vaardigheden 

5. Schrijfvaardigheid 6. Maatschappelijke betrokkenheid 

7. Communicatievaardigheden 8. Samenwerking 
9. Kritisch en Oplossingsgericht denken 10. Kennis en waardering van andere culturen 
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4. Resultaten 
In dit hoofdstuk worden de relevante statistische gegevens en empirische data getoond 

en geanalyseerd die een antwoord geven op de hoofdvraag van dit onderzoek:        

Welke vaardigheden ontwikkelen bachelorstudenten sociale geografie en planologie 

tijdens het identificeren-, en uitwerken van maatschappelijke relevante thema’s op 

buurtniveau, en welke vaardigheden zijn hierbij relevant om een effectieve 

samenwerking met lokale actoren te onderhouden? 

 

De resultaten zijn gebaseerd op de doelpopulatie, bestaande uit alle deelnemers aan de 

cursus community engaged learning (N=6). Enkele basale persoonskenmerken zijn 

verzameld vanuit de survey zichtbaar in tabel 3. 

 

Tabel 1: Persoonskenmerken respondenten 

Aantal 

respondenten 

N=6 

Geslacht 

(verdeling) 

M=4 – V=2 

Leeftijd 

(gemiddelde) 

µ = 21.5 

Studie(s) Bachelor sociale geografie en 

planologie 

Studiejaar 

(verdeling) 

Jaar 2 (n=4) 

Jaar  3 (n=2)  

    (Dingemans, 2021)     

 

4.1 verwachtte te ontwikkelen vaardigheden 

Aan de hand van de literatuur zijn 14 vaardigheden (zie ook grafiek X) opgesteld die 

voorafgaand aan de cursus bevraagd zijn middels de enquête in hoeverre studenten deze 

vaardigheden naar eigen inschatting al beheersen en in hoeverre zij verwachten deze te 

ontwikkelen. Hier gaven de respondenten aan dat verantwoordelijkheidsgevoel (Mean; 

76.50), sociaal rechtvaardigheidsgevoel (M; 73.50), oplossingsgerichtheid (M; 72.5) en 

organisatievermogen (M; 71.83) de onderdelen zijn die zij het beste beheersen. 

Daarentegen worden maatschappelijke betrokkenheid (M; 54.00) en persoonlijke 

weerbaarheid (M; 56.50)2 als minder sterk aanwezig beschouwt. 

 

De sterkste ontwikkeling die de respondenten verwachten m.b.t. de vaardigheden en 

houdingen betreft: samenwerkingsvaardigheden (M; 76.67), adaptatievermogen (M; 

76.50), maatschappelijke betrokkenheid (M; 75.67) en oplossingsgerichtheid (M; 74.83).  

De vaardigheden die juist laag worden ingeschat m.b.t. een mogelijke ontwikkeling zijn 

organisatievermogen (M; 50.33), professionele vaardigheden (M; 55.00), 

verantwoordelijkheidsgevoel (M; 57.67) en persoonlijke weerbaarheid (M;57.83).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Hoge standaarddeviatie (σ=23.49) 
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Grafiek 1: Ontwikkeling vaardigheden 1 

 

 
         (Dingemans, 2021) 

 

4.2 Ontwikkeling vaardigheden 

Opvallend is dat alle vooraf geïndiceerde vaardigheden en houdingen een stijging laten 

zien met een gemiddeld percentage van 11,4%. Alleen maatschappelijke betrokkenheid 

(+23.83) stijgt hier boven uit, terwijl oplossingsgerichtheid (+2.83), 

organisatievermogen (+3.34) en verantwoordelijkheidsgevoel (+6.83) hier een 

beduidende lagere stijging laten zien. Zie grafiek 2 voor een totaaloverzicht.  

 

Hoewel de vraag m.b.t. het bezitten van een bepaalde vaardigheid of houding laat zien 

dat deze in vergelijking met voor de cursus allen zijn gestegen, laat een specificatie met 

vaardigheid en houding zien dat dit niet overeenkomt. Hieruit komt namelijk naar voren 

dat 11/14 vaardigheden/houdingen een stijging laten zien, met een gemiddelde stijging 

van 5.7 procentpunt. Verantwoordelijkheidsgevoel (+17.33), maatschappelijke 

betrokkenheid (+11.66), communicatievaardigheden (+11,34) en professionele 

vaardigheden (+10,33) springen er hier bovenuit.  

Samenwerkingsvaardigheden (-9,5), organisatievermogen (-4) en systeemdenken (-2) 

laten juist een negatieve ontwikkeling zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Beheersing vaardigheden vooraf ontwikkeling vaardigheden

Beheersing vaardigheden achteraf



16 
 

Grafiek 2: Ontwikkeling vaardigheden 2 

 

         (Dingemans, 2021) 

 

Een rangschikking van de benoemde vaardigheden gedurende de semi-gestructureerde 

interviews laat een soortgelijke ontwikkeling zien. Hier komen maatschappelijke 

betrokkenheid, flexibiliteit, en communicatievaardigheden naar voren als de 

vaardigheden die men het meest heeft ontwikkeld. 

 

“Ik heb als eerste de communicatievaardigheden, dat is echt wel een van de hoofdzaken. Bij 

andere vakken ben je ook bezig met communicatie, maar dan lees je vooral veel artikelen. 

Communicatie is dan vooral tussen jezelf en degene met wie je samenwerkt. Dat is een andere 

studenten die ook vooral aan het lezen is. Als je met je match [statushouder] praat, kom je echt in 

gesprek met diegene. Dat is heel anders dan wanneer je een case study leest”. 

        – Respondent B- 

 

Ook de later afgenomen pairwise comparison duidt op een ontwikkeling van flexibiliteit 

en communicatievermogen. Vrijwel alle respondenten verkiezen in 15% van de gevallen 

flexibiliteit boven een andere vaardigheid, en in 14% van de gevallen 

communicatievaardigheden. De hoogst daaropvolgende genoteerde vaardigheid die 

verkozen werd is kritisch-, en oplossingsgericht denken. Dat is in vergelijking met de 

resultaten uit de enquête waarin deze vaardigheden los bevraagd werden 

(oplossingsgerichtheid, en kritisch denken als onderdeel van professionele 

vaardigheden) én de interviews enigszins verrassend gezien die in beiden gevallen niet 

(sterk) naar voren kwamen.  
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Grafiek 3 – resultaten pairwise ranking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

          (de Meijer, 2021) 

 

4.3 Maatschappelijke betrokkenheid 

Er is een lichte stijging zichtbaar in de vaardigheden en houdingen gerelateerd aan de 

maatschappelijke actie(s) die de respondenten nemen ten opzichte van de aanvang van 

de cursus. Waar zij zichzelf vooraf al relatief hoog inschalen m.b.t. de maatschappelijke 

actie(s) die zij ondernemen (M; 3.26) is die toegenomen met 0.38 procentpunt, wat 

gelijkstaat aan een stijging van 7,6%. Binnen deze vraag is opvallend het vooraf laagst 

ingeschatte onderdeel (het innemen van een actieve rol binnen de eigen wijk) zelfs is 

gedaald met 0.16 procentpunt, ofwel 3,2%. Daarentegen is juist een aanzienlijke stijging 

zichtbaar binnen ik ben van plan anderen te helpen die in nood zijn en ik ben toegewijd 

om een positief verschil te maken (beiden +13.4%). 

 

Maatschappelijke betrokkenheid wordt volgens de respondenten sterk ontwikkelt. Zowel 

in de enquête, als de interviews en de pairwise comparison komt dit naar voren als een 

sterk ontwikkelde houding en vaardigheid. Respondenten benoemen dit eveneens als een 

van de meest waardevolle aspecten van community engaged learning. 

 

“Ik denk de maatschappelijke betrokkenheid. Het is belangrijk dat je kan zien dat je niet alleen 

maar theorie kent en dat toe past, maar laat zien dat je samengewerkt hebt met iemand in de 

praktijk en vanuit daar kennis hebt opgedaan. Dat is waardevol denk ik”.  

          -Respondent E- 
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4.4 Interpersoonlijke-, en probleemoplossende vaardigheden 

Een dergelijke houding en vaardigheden is minimaal gestegen gedurende de cursus. Dit 

betreft een minimale stijging van 11 procentpunten, 2.2%. Respondenten geven aan een 

lichte ontwikkeling te hebben doorgemaakt binnen dit onderdeel ofwel gelijk gebleven 

zijn m.b.t. deze aspecten. De grootste stijging is zichtbaar bij Ik heb de neiging 

problemen op te lossen door ze uit te praten (+10%). Gedaald zijn de aspecten Ik ben 

goed in de omgang met andere mensen (-6.4%) Goed kunnen luisteren naar andermans 

mening is gedaald met 0.16 procentpunt (-3.2%). 

 

De respondenten geven tijdens de interviews aan het communiceren met de deelnemers 

(als onderdeel van de samenwerking) cruciaal is. Hoewel dit subonderdeel binnen de 

enquête een minimale stijging laat zien, zijn de bijbehorende aspecten wel zichtbaar 

hierboven. Respondenten ervoeren het communiceren als lastig maar van belang om 

verwachtingen uit te spreken, problemen op te lossen en duidelijkheid te verschaffen. 

Het was belangrijk om een persoonlijke vertrouwensband op te bouwen met de 

deelnemers en te onderhouden om het proces te versoepelen. 

 

4.5 Maatschappelijk-, politiek bewustzijn 

Het maatschappelijke-, politiek bewustzijn is gedurende de cursus verrassend gedaald 

met 0.5 procentpunt (-1%). Respondenten schatten zich vooraf maatschappelijk-, 

politiek bewuster in dan achteraf. Zo scoort ik ben op de hoogte van de problemen 

waarmee de wereld wordt geconfronteerd aanzienlijk lager achteraf (-10%) en daalt 

eveneens ik begrijp de problemen waarmee het land wordt geconfronteerd (-6.8%). De 

enige gestegen variabele heeft betrekking op het voornemen om politiek betrokken te 

raken (+13.4%). 

 

Het reflecteren op het proces komt tijdens de interviews naar voren als een goede 

vaardigheid die helpt om zelfbewuster te worden. Dit draagt onder andere bij aan hun 

kritische blik, met name op zichzelf en het proces. In relatie tot het maatschappelijke-, 

en politieke bewustzijn is dit zichtbaar in de ontwikkeling die men hier heeft 

doorgemaakt. 

 

4.6 Leiderschapsvaardigheden 

Een dergelijke houding en vaardigheden zijn wisselend ontwikkeld gedurende de cursus. 

Door de gehele linie is er een minimale ontwikkeling zichtbaar van 0.3 procentpunt 

(0.6%). Opvallender is dat de respondenten aangeven een verschil in de wereld te 

kunnen maken (+16.8%) evenals de daling die te zien is bij ik heb liever dat iemand 

anders het voortouw neemt bij het formuleren van een oplossing (-13.6%).  

 

In de pairwise comparison en interviews is dit onderdeel verwoord als het leiding nemen 

binnen het leerproces wat daar naar voren komt als een sterk ontwikkelt punt. In 

vergelijking met reguliere cursussen geven de respondenten aan dat het binnen 

community engaged learning nodig is om meer regie te nemen wat een waardevolle 

vaardigheid is. 

 

Je moet zelf leiding nemen als niet alles vaststaat. Wat willen wij eruit halen? Daar had ik nog nooit 

eerder over nagedacht. Normaal staan de leerdoelen altijd vast, dan zie je wel hoe dat gebeurt. Nu 

moest je zelf denken over wat je wilde leren en hoe je dat kon bereiken. 

        – Respondent I- 
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4.7 Sociale rechtvaardigheid 

De houding jegens sociale rechtvaardigheid is gemiddeld ietwat gestegen met een kleine 

stijging van 10 procentpunt (2%). De respondenten zijn gedurende de cursus 

voornamelijk bevestigd in hun houding ten opzichte van sociale rechtvaardigheid. De 

grootste ontwikkelingen binnen dit onderdeel bevatten de versterking in het geloof om 

hervormingen door te voeren binnen het huidige systeem om de gemeenschappen te 

veranderen (+6.6%) , individuen zijn verantwoordelijk voor hun eigen tegenslagen 

(+6.8%), en bij het beoordelen van zijn/haar problemen moeten we niet verder kijken 

dan het individu (-6.6%).  

 

Eveneens is er specifiek op verantwoordelijkheidsgevoel (+17.33%) een flinke stijging 

zichtbaar. Terwijl ook de losse indicator sociaal rechtvaardigheidsgevoel een ontwikkeling 

laat zien (+7.83%). 

 

4.8 Houding ten opzichte van diversiteit 

De houding ten opzichte van diversiteit toont een lichte stijging van 30 procentpunt (6%) 

ontstaan gedurende de cursus. Een aanzienlijke stijging (26.6%) is zichtbaar bij Ik vind 

het leuk om mensen te ontmoeten die een andere achtergrond hebben dan mij. Evenals 

bij culture diversiteit binnen een groep maakt de groep effectiever en interessanter 

(+16.6%). Een relatief flinke daling is te vinden bij ik vind het moeilijk om met mensen 

van een andere cultuur of etniciteit om te gaan (-13.4%). 

 

In de interviews komt dit voornamelijk naar voren in combinatie met andere 

vaardigheden zoals samenwerken, communicatievaardigheden, 

verantwoordelijkheidsgevoel en leiding nemen. De ervaring van een andere verhouding 

tussen studenten en deelnemers zorgt namelijk voor een andere verhouding binnen de 

samenwerking. 

 

“Ik probeer te zorgen dat zij niet het gevoel heeft dat ze een onderzoeksobject is. Zij wil ook graag 

mij helpen, maar ze snapt niet zo goed dat het onderzoeksproces mij juist helpt. Het is een hele 

andere manier van samenwerking, niet zoals wanneer je een project samen doet. Het initiatief ligt bij 

mij en niet bij haar”. – Respondent E- 

 

De samenwerking met deelnemers met een achter etnische achtergrond wordt gezien als 

interessant en waardevol maar eveneens lastig. 

 

“Het maakt mij meer bewust van mijn eigen positie in de maatschappij en de wereld. En ook de 

positie van andere en de behoeften die zij hebben. Dat ervaar ik als erg positief. Ik denk dat het 

een waardevolle ervaring is voor in de toekomst”. – Respondent F- 
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4.9 Vaardigheden community engaged learning 

Zowel diagram 1 als diagram 2 toont aan dat studenten zowel vooraf als achteraf 

aangeven het belang van (alternatieve) vaardigheden te (h)erkennen binnen de cursus 

community engaged learning.  

Tijdens de interviews benoemen de respondenten dat community engaged learning de 

mogelijkheid biedt om een aantal vaardigheden te ontwikkelen die handig en relevant 

zijn voor hun professionele ontwikkeling. Communicatievaardigheden, maatschappelijk 

bewustzijn, oplossingsgerichtheid, professionele vaardigheden, samenwerken en zelf 

leiding nemen (over het leerproces) worden hierbij veelvuldig genoemd.  

 

Diagram 1: Redenen deelname cursus community engaged learning 

 
          (Dingemans, 2021) 

 

Diagram 2: Redenen toekomstige deelname cursus community engaged learning 

  
          (Dingemans, 2021) 
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Conclusie 
In dit onderzoeksrapport is in kaart gebracht welke vaardigheden bachelorstudenten 

sociale geografie en planologie van de Universiteit Utrecht ontwikkelen gedurende de 

cursus community engaged learning – future citizens. Hierbij is gebruik gemaakt van de 

volgende onderzoeksvraag: 

 

Welke vaardigheden ontwikkelen bachelorstudenten sociale geografie en planologie 

tijdens het identificeren-, en uitwerken van maatschappelijke relevante thema’s op 

buurtniveau, en welke vaardigheden zijn hierbij relevant om een effectieve 

samenwerking met lokale actoren te onderhouden? 

 

De cursus community engaged learning is geconstrueerd als een rijke leeromgeving met 

als uitgangspunten de reciprociteit tussen studenten en lokale maatschappelijke actoren, 

de wederkerigheid en wederzijds voordeel, het leren van studenten middels actieve 

participatie waarbij tegemoet wordt gekomen aan de relevante sociale-, 

maatschappelijke kwesties (Ferrari & Worrall, 2000, p. 35; Furco & Norvell in 

Aramburuzabala, McIlrath & Opazo, 2019, p.22).  Door binnen een dergelijke 

leeromgeving empirische data te verzamelen en in kaart te brengen sluit het aan bij de 

algemene tendens in de relevante literatuur waarbinnen wordt aangespoord tot het 

uitbreiden van dergelijke onderzoek om de betreffende vaardigheden en houdingen te 

achterhalen.  

 

Het onderzoek naar de vaardigheden die studenten binnen de cursus community 

engaged learning – future citizens ontwikkelen laat zien dat deze cursus aansluit bij de 

tendens in de literatuur. Respondenten geven aan dat voornamelijk de vaardigheden 

maatschappelijke betrokkenheid, communicatievaardigheden, flexibiliteit, en autonomie 

binnen het leerproces (leiding nemen) sterk ontwikkeld zijn. Daarbij is er door de gehele 

linie een stijging zichtbaar van alle in kaart gebrachte vaardigheden, of is een daling 

zichtbaar in bewustwording en houding jegens specifieke groepen of actoren. 

Het samenwerken met maatschappelijke actoren is gedurende de cursus als lastig en 

leerzaam ervaren. Uit het onderzoek komt naar voren dat deze vorm van samenwerken 

ervoor zorgde dat andere vaardigheden aangeboord dienden te worden om tot 

samenwerking tot komen. Het aftasten, communiceren, opbouwen van een 

vertrouwensband en alternatieve wereldbeelden zorgden daardoor soms voor lastige 

situaties die uiteindelijk bijdroegen aan het ontwikkelen van alternatieve vaardigheden. 

Zo werd aangegeven dat het open communiceren, duiden van ieders belangen en positie, 

en organisatievermogen bij zouden dragen aan een effectievere samenwerking. Daarbij 

laat het onderzoek zien dat ook juist het openstaan voor diversiteit, inlevingsvermogen, 

maatschappelijk bewustzijn én persoonlijk bewustzijn bijdragen aan begrip en ruimte tot 

samenwerking. 
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Discussie & Reflectie 

 

De onderzoeksresultaten maken duidelijk dat de cursus community engaged learning – 

future citizens bijdraagt aan het opdoen van verschillende vaardigheden. Deze 

vaardigheden komen overeen met algemene opvatting binnen de literatuur over de 

mogelijk te ontwikkelen vaardigheden. Vaardigheden zoals professionele vaardigheden, 

verbeterde communicatie, analyse, schrijf- en dataverzamelingsvaardigheden, alsook een 

verhoogde mate  van maatschappelijke betrokkenheid, een hogere mate van waardering 

voor diversiteit, persoonlijke groei, gevoel van autonomie, en de ontwikkeling van een 

professionele identiteit worden gekoppeld aan community engaged learning (Koekkoek, 

Van Ham & Kleinhans, 2021; Blouin & Perry, 2009; Hardwick, 2013; Klein et al., 2011; 

Hou, 2014; Makani & Rajan, 2016).). De vaardigheden die vanuit de literatuur naar 

voren komen maar in mindere mate ontwikkeld worden gedurende de cursus zijn de 

ontwikkeling van een professionele identiteit. Die discrepantie is eenvoudig te verklaren 

doordat de nadruk in de onderzoeksmethoden op andere variabelen lag en er binnen de 

cursus weinig (directe) aandacht is besteed aan deze ontwikkeling.  

 

De verwachtingen van de studenten m.b.t. de ontwikkeling van de vaardigheden 

gedurende de cursus richtte zich op samenwerkingsvaardigheden, adaptatievermogen 

(flexibiliteit), maatschappelijke betrokkenheid, oplossingsgerichtheid. Uiteindelijk is 

maatschappelijk betrokkenheid een vaardigheid die zich ook dusdanig sterk heeft 

ontwikkeld. Samen met communicatievaardigheden, verantwoordelijkheidsgevoel en 

professionele vaardigheden, vaardigheden die vooraf niet werden ingeschat als de meest 

voor de hand liggende vaardigheden om te ontwikkelen. Anderzijds is het opvallend dat  

samenwerkingsvaardigheden (samen met organisatievermogen en systeemdenken) zelfs 

een negatieve ontwikkeling laten zien. Die observatie is interessant m.b.t. het 

ontwikkelingsproces waar community engaged learning, maar ook andere gerelateerde 

(onderwijs)vormen op richten. De constatering dat men ook achteruit kan gaan in zijn of 

haar ontwikkeling, of althans indruk van zijn/haar handelen. Het samenwerken met 

doelgroepen waar men niet eerder mee werkte zorgde er in dit geval voor dat men het 

standpunt en perspectief op het eigen handelen en kunnen diende te heroverwegen, wat 

een dergelijke afname van vaardigheden verklaart. Een dergelijke observatie is ook 

interessant gezien dit totaal afwezig is binnen de huidige literatuur en de algemene 

tendens louter gericht is op ontwikkeling en groei.  

 

Opvallend is ook het feit dat er weinig tot geen vaardigheden aan het licht komen die niet 

opgenomen zijn in de methoden. Hoewel er binnen de interviews ruimte was om 

vaardigheden aan te geven (gericht op de professionele ontwikkeling) zijn hier geen 

verrassende of alternatieve vaardigheden uitgekomen. Het gevaar bestaat met een 

dergelijke, ietwat gesloten, benadering van de te leren vaardigheden dat studenten 

daarop worden gestuurd. Desalniettemin is de opvatting voor dit onderzoek dat er binnen 

de reflectiemomenten en interviews voldoende ruimte bestond om andere punten te 

indiceren. Ook sluit dit onderzoek juist aan bij de recente bevindingen omtrent de meest 

bevonden vaardigheden en draagt hier op deze wijze aan bij. 

In het grotere geheel bestaat er wel het gevaar dat dergelijke mechanismen bijdragen 

aan strategisch gedrag en ‘gaming’ door opleidingen en instituties (Farnell, 2020, p.52). 

Immers het aanpassen van het curriculum / leerdoelen vanwege standaardisering om 

aan te sluiten bij sociale verwachtingen in de maatschappij, aan de hand van statistieken 

en rubrieken werkt een dergelijk gedrag in de hand (Wilsdon et al., 2015). 
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Afsluitend de notitie dat de onderzochte cursus in het academische jaar 2020-2021 een 

derde uitvoering betreft van de pilotcursus community engaged learning. Een dit jaar 

door externe omstandigheden noodgedwongen andere uitvoering op een hoger 

schaalniveau én met een andere maatschappelijke partner. In de voorgaande edities 

vond het onderwijs plaats binnen de Utrechtse wijk Lunetten in intensieve samenwerking 

met lokale actoren. Is deze editie is dat niet mogelijk gebleken vanwege de nationale 

covid-19 regulatie. Dientengevolge is er besloten om het schaalniveau te vergroten en 

om de cursus binnen de gehele geografische afbakening van Utrecht te kunnen uitvoeren 

in samenwerking met de organisatie New Dutch Connections. In allen gevalle is gewerkt 

met een kleine groep studenten, iets dat in alle evaluaties als positief naar voren is 

gekomen. Ondanks de hierdoor ontstane tijdsdruk binnen de onderlinge samenwerking is 

dit redelijk verlopen. Uiteraard is het voor de duurzaamheid van een cursus als 

community engaged learning van belang om juist een vertrouwensband op te bouwen 

met de gemeenschap waarbinnen gewerkt wordt. Vanuit de eerdere edities is dat de wijk 

Lunetten, die qua schaal en inhoudelijke aspecten goed aansluit bij de opleiding sociale 

geografie. De onderzochte editie binnen Utrecht met NDC biedt eveneens mogelijkheden 

maar heeft ook zijn beperkingen.  
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Aanbevelingen 
Het inbedden van academisch onderwijs in de maatschappij betreft een precaire balans. 

Van belang is helder te hebben welke vorm onderwijs je wilt toepassen met de daarbij 

horende aspecten en mogelijke leerdoelen van dien. De variaties in mogelijke 

‘maatschappelijk onderwijs’ zijn talrijk waardoor ook de uitwerking van een dergelijke 

cursus relatief sterk kan veranderen. De cursus community engaged learning zoals 

uitgevoerd in de verschillende pilotedities heeft aangetoond potentie te hebben op het 

gebied van verschillende maatschappelijke (overdraagbare) vaardigheden. Vaardigheden 

die studenten nodig hebben in hun professionele carrière en die nu niet aanwezig zijn in 

het huidige curriculum. De kracht ligt in de verbinding tussen theorie en praktijk waarbij 

moet worden opgepast niet te traditioneel te handelen qua onderwijssetting, uitvoering 

of opdrachten maar de ruimte te bieden voor alternatieve werkwijzen / invulling van 

vraagstukken en methoden. Het reflecteren op het proces, de maatschappelijke interactie 

en zichzelf is hierbij een ideaal middel dat door studenten wordt gewaardeerd. De vorm 

van wekelijkse vlogs leent zich hiervoor en wordt dan ook als geschikt aangemerkt om te 

blijven gebruiken. Een versterking kan worden ingebracht door het te behandelen 

onderwerp strakker aan te geven per vlog. De praktijk aan de andere kant laat zich 

moeilijk sturen, maar dat is dan ook de waarde van deze samenwerking. Om dit zo goed 

mogelijk te kunnen controleren zijn duidelijke afspraken tussen de Universiteit en 

maatschappelijke partner nodig, de rollen, invulling van het programma en communicatie 

dient vooraf helder te zijn om studenten hier niet mee te confronteren. Dat betekent dat 

de Universiteit dient te zorgen voor alle randvoorwaarden zoals de structuur van het 

lesprogramma, de (leer)doelen, mogelijke tijdrovende organisationele aspecten en 

heldere opdrachten vanuit de opleiding. Vervolgens ligt de kracht van de cursus in het 

geven van autonomie aan de student om binnen dit kader zijn of haar eigen leerproces 

vorm te geven. Uiteraard binnen de grenzen van het programma en de leerdoelen. 

 

Bij een mogelijk vervolg van een dergelijke onderwijsvorm is het van belang om de 

groepsgrootte in ogenschouw te nemen. De kleinschaligheid is een gewaardeerd element 

dat zorgt voor een directe relatie met sterke band tussen docent en student. Hierdoor 

ontstaat ruimte voor een kwalitatieve benadering van het leerproces middels intensieve 

feedback, procesbesprekingen, vooruitblikken, instructies, kennisoverdracht en 

ondersteuning. Zaken die gegarandeerd minder worden beoordeeld bij een opschaling 

van een dergelijke cursus. Ook is de vraag hoe een dergelijke wederkerigheid tussen 

maatschappelijk partner en Universiteit zich dan verhoudt. Juist die eerdergenoemde 

balans zorgt voor een positief resultaat voor beiden partijen, iets wat mogelijk moeilijker 

te benaderen is bij een (grote) ophoging van de studentenpopulatie. Dat gaat ook hand 

in hand met de begeleidingstijd van docenten. Community engaged learning vraagt 

simpelweg een grote tijdsinvestering vanuit de opleiding én maatschappelijk partner. In 

eerste instantie in de (voorafgaande) organisatie, vervolgens ook in de begeleiding en 

afsluiting. Een gerichte investering in een wederkerige relatie tussen buurt, wijk en/of 

lokale partner zorgt niet alleen voor een duurzame relatie maar ook voor een 

tijdsbesparing op de lange termijn. Anderzijds is een aanstelling van een ‘projectgroep’ 

een mogelijke oplossing om de organisatie uit handen te geven van de docenten en deze 

taken neer te leggen bij nieuw aan te stellen collega’s die zich dan bezighouden met het 

identificeren van geschikte partners, deels de organisationele taken overnemen en 

relaties onderhouden. Dit heeft als positief gevolg dat de docentenstaf zich kan richten op 

het lesprogramma en begeleiding. 
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Bijlage 1 – vragenlijst SENECA A 

 

SENECA vragenlijst A 

Q1 Wat is uw geslacht? 

o Man  (1)  

o Vrouw  (2)  

o Anders  (3)  

 

 

Q2 Wat is uw leeftijd? 

______________________________________________________________ 

 

Q3A Welke studie volgt U? 

o Bachelor Sociale Geografie en Planologie  (1)  

o Bachelor Liberal Arts  (2)  

o Anders, namelijk:  (3) ________________________________________________ 

 

 

Q3B In welk studiejaar zit u op dit moment? 

o Jaar 1  (1)  

o Jaar 2  (2)  

o Jaar 3  (3)  

o Jaar 4  (4)  

o Jaar 5  (5)  
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Q4 Deze vraag (a t/m j) bestaat uit een aantal vaardigheden en houdingen.  

Geef per onderdeel aan in hoeverre je dit beheerst middels een oplopende score van      

0-100. 

 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
 

Maastschappelijke betrokkenheid () 

 

Oplossingsgerichtheid () 

 

Samenwerkingsvaardigheden () 

 

Communicatievaardigheden () 

 

Professionele vaardigheden (analytisch 

denken, kritisch denken 
onderzoeksvaardigheden) () 

 

Maatschappelijk bewustzijn () 

 

Persoonlijke weerbaarheid () 

 

Adaptatievermogen () 

 

Organisatievermogen () 

 

Verantwoordelijkheidsgevoel () 

 

Systeem denken (erkenning belang 
multidisciplinariteit en transdisciplinariteit) ()  

Sociaal rechtvaardigheidsgevoel () 

 

Culturele competenties () 

 

Inlevingsvermogen () 
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Q5 Geef van de volgende vaardigheden en houdingen aan in hoeverre u inschat deze te 

ontwikkelen gedurende de cursus community engagement middels een oplopende schaal 

van 0-100. 

 Helemaal 
niet 

Click to 
write 

Label 2 

Click to 
write 

Label 3 

Click to 
write 

Label 4 

Click to 
write 

Label 5 
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Q6 De volgende vragen (6 t/m 11) gaan over verschillende vaardigheden en 

maatschappelijke houdingen. Geef per stelling aan in hoeverre je het hier mee (on)eens 

bent. 

 
Zeer oneens 

(1) 
Oneens (2) Neutraal (3) Eens (4) 

Zeer eens 
(5) 

Ik ben van plan om 
(meer) 

vrijwilligerswerk te 
gaan doen (1)  

o  o  o  o  o  

Ik ben van plan om 
onderdeel te zijn 

binnen mijn 
(woon)gemeenschap 

(2)  

o  o  o  o  o  

Ik ben van plan om 
actief te zijn in 

gemeenschappelijke 
projecten en acties 

(3)  

o  o  o  o  o  

Ik ben van plan om 
een actieve rol te 

nemen binnen mijn 
(woon)gemeenschap 

(4)  

o  o  o  o  o  

In de toekomst ben 

ik van plan om 
actief te zijn binnen 
een organisatie die 
actief is binnen de 

gemeenschap (5)  

o  o  o  o  o  

Ik ben van plan 
andere te helpen die 

in nood zijn (6)  
o  o  o  o  o  

Ik ben toegewijd om 

een positief verschil 
te maken (7)  

o  o  o  o  o  
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Q7 De volgende vragen (6 t/m 11) gaan over verschillende vaardigheden en 

maatschappelijke houdingen. Geef per stelling aan in hoeverre je het hier mee 

(on)eens bent. 

 

 Zeer oneens (1) Oneens (2) Neutraal (3) Eens (4) Zeer eens (5) 

Ik kan goed 

luisteren naar 

andermans 
mening (1)  

o  o  o  o  o  
Ik kan goed 

samenwerken met 

een groep mensen 

(2)  

o  o  o  o  o  
Ik kan logisch 

nadenken bij het 
oplossen van 

problemen (3)  

o  o  o  o  o  
Ik kan goed 

communiceren 

met anderen (4)  
o  o  o  o  o  

Ik kan conflicten 
met anderen goed 

oplossen (5)  
o  o  o  o  o  

Ik ben goed in de 

omgang met 

anderen mensen 

(6)  

o  o  o  o  o  
Ik probeer 

effectieve 

manieren te 

vinden om 

problemen op te 

lossen (7)  

o  o  o  o  o  

Wanneer ik 

anderen probeer 
te begrijpen 

probeer ik mezelf 

in hun situatie te 

verplaatsen (8)  

o  o  o  o  o  

Ik maak 

gemakkelijk 

nieuwe vrienden 

(9)  

o  o  o  o  o  
Ik kan analytisch 

denken bij het 

oplossen van 

problemen (10)  

o  o  o  o  o  
Ik probeer mezelf 

in anderen te 
verplaatsen bij het 

beoordelen van 

hun situatie (11)  

o  o  o  o  o  
Ik heb de neiging 

problemen op te 

lossen door ze uit 

te praten (12)  

o  o  o  o  o  
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Q8 De volgende vragen (6 t/m 11) gaan over verschillende vaardigheden en 

maatschappelijke houdingen. Geef per stelling aan in hoeverre je het hier mee (on)eens 

bent. 

 
Zeer oneens 

(1) 
Oneens (2) Neutraal (3) Eens (4) 

Zeer eens 
(5) 

Ik ben op de 
hoogte van de 

actualiteit (1)  
o  o  o  o  o  

Ik begrijp de 
problemen 

waarmee het 
land wordt 

geconfronteerd 
(2)  

o  o  o  o  o  

Ik ben op de 
hoogte van de 

problemen 
waarmee de 
wereld wordt 

geconfronteerd 
(3)  

o  o  o  o  o  

Ik ben mij 
bewust van de 
gebeurtenissen 

die spelen in 
mijn lokale 

omgeving (4)  

o  o  o  o  o  

Ik ben van 
plan om 

betrokken te 
geraken in het 

politieke 

proces (5)  

o  o  o  o  o  

Ik begrijp de 
problemen 

waarmee de 
gemeenschap 

van (mijn 
stad) wordt 

geconfronteerd 
(6)  

o  o  o  o  o  
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Q9 De volgende vragen (6 t/m 11) gaan over verschillende vaardigheden en 

maatschappelijke houdingen. Geef per stelling aan in hoeverre je het hier mee (on)eens 

bent. 

 
Zeer oneens 

(1) 
Oneens (2) Neutraal (3) Eens (4) Zeer eens (5) 

Ik ben eerder 
een volger 

dan een leider 
(1)  

o  o  o  o  o  

Ik ben een 
goede leider 

(2)  
o  o  o  o  o  

Ik heb het 
vermogen om 

een groep 
mensen te 

leiden (3)  

o  o  o  o  o  

Ik heb liever 
dat iemand 
anders het 
voortouw 

neemt bij het 
formuleren 

van een 

oplossing (4)  

o  o  o  o  o  

Ik heb het 
gevoel dat ik 
een verschil 

kan maken in 

de wereld. (5)  

o  o  o  o  o  
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Q10 De volgende vragen (6 t/m 11) gaan over verschillende vaardigheden en 

maatschappelijke houdingen. Geef per stelling aan in hoeverre je het hier mee (on)eens 

bent. 

 
Zeer oneens 

(1) 
Oneens (2) Neutraal (3) Eens (4) 

Zeer eens 
(5) 

Ik begrijp niet 
waarom mensen 

arm zijn terwijl 
er grenzeloze 
mogelijkheden 

voor hen 
beschikbaar zijn 

(1)  

o  o  o  o  o  

Mensen zijn arm, 
omdat ze kiezen 

om arm te zijn 
(2)  

o  o  o  o  o  

Individuen zijn 
verantwoordelijk 
voor hun eigen 
tegenslagen (3)  

o  o  o  o  o  

Bij het 
beoordelen van 

zijn/haar 

problemen 
moeten we niet 
verder kijken 

dan het individu 
(4)  

o  o  o  o  o  

Om problemen 
op te lossen 

moeten we het 

overheidsbeleid 
aanpassen (5)  

o  o  o  o  o  

We moeten 
hervormingen 
doorvoeren 
binnen het 

huidige systeem 

om onze 
gemeenschappen 

te veranderen 
(6)  

o  o  o  o  o  

We moeten de 

houding van 
mensen 

aanpassen om 

sociale 
problemen op te 

lossen (7)  

o  o  o  o  o  

Het is belangrijk 
dat er gelijke 

kansen 
beschikbaar zijn 
voor alle mensen 

(8)  

o  o  o  o  o  
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Q11 De volgende vragen (6 t/m 11) gaan over verschillende vaardigheden en 

maatschappelijke houdingen. Geef per stelling aan in hoeverre je het hier mee (on)eens 

bent. 

 
Zeer oneens 

(1) 
Oneens (2) Neutraal (3) Eens (4) Zeer eens (5) 

Het is moeilijk 
voor een 

groep om 
effectief te 

functioneren 
wanneer de 
betrokkenen 

diverse 
achtergronden 

hebben. (1)  

o  o  o  o  o  

Ik geef de 
voorkeur aan 

het gezelschap 
van mensen 

die erg op mij 
lijken in 

achtergrond 

en expressie 
(2)  

o  o  o  o  o  

Ik vind het 
moeilijk om 
met mensen 

van een 
andere cultuur 

of etniciteit 

om te gaan 
(3)  

o  o  o  o  o  

Ik vind het 
leuk om 

mensen te 
ontmoeten die 

een andere 

achtergrond 
hebben dan 

die van mij (4)  

o  o  o  o  o  

Culturele 
diversiteit 
binnen een 

groep, maakt 
de groep 

effectiever en 
interessanter 

(5)  

o  o  o  o  o  
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Q12 Wat is de belangrijkste reden om deel te nemen aan de cursus Community 

engagement? 

o Medestudenten hebben eerder deelgenomen en raden het aan  (1)  

o Het is handig i.v.m. mijn vervolgopleiding  (2)  

o Ik kan zo een positieve bijdrage aan de gemeenschap  (3)  

o Binnen deze cursus kan ik andere vaardigheden opdoen  (4)  

o Anders, namelijk:  (5) ________________________________________________ 

 

 

 

Q14 Ik ben bewust van het feit dat mijn antwoorden anoniem worden gebruikt ten bate 

van onderzoek gericht op de ontwikkeling van het onderwijs en geef hierbij toestemming 

om dit te analyseren en op verantwoorde wijze te verwerken door de auteurs. 

o Ja, ik geef hiervoor toestemming  (1)  

o Nee, ik geef hiervoor geen toestemming  (2)  
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Bijlage 2 – vragenlijst SENECA B 

 

SENECA vragenlijst B 
Q1 Wat is uw geslacht? 

o Man  (1)  

o Vrouw  (2)  

o Anders  (3)  

 

 

Q2 Wat is uw leeftijd? 

________________________________________________________________ 

 

 

Q3a Welke studie volgt U? 

o Bachelor Sociale Geografie en Planologie  (1)  

o Bachelor Liberal Arts  (2)  

o Anders, namelijk:  (3) ________________________________________________ 

 

 

Q3b In welk studiejaar zit u op dit moment? 

o Jaar 1  (1)  

o Jaar 2  (2)  

o Jaar 3  (3)  

o Jaar 4  (4)  

o Jaar 5  (5)  
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Q4 Deze vraag (a t/m j) bestaat uit een aantal vaardigheden en houdingen.  

Geef per onderdeel aan in hoeverre je dit beheerst middels een oplopende score van 0-100. 

 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 

Maastschappelijke betrokkenheid () 

 

Oplossingsgerichtheid () 

 

Samenwerkingsvaardigheden () 

 

Communicatievaardigheden () 

 

Professionele vaardigheden (analytisch denken, 
kritisch denken onderzoeksvaardigheden) () 

 

Maatschappelijk bewustzijn () 

 

Persoonlijke weerbaarheid () 

 

Adaptatievermogen () 

 

Organisatievermogen () 

 

Verantwoordelijkheidsgevoel () 

 

Systeem denken (erkenning belang 
multidisciplinariteit en transdisciplinariteit) () 

 

Sociaal rechtvaardigheidsgevoel () 

 

Culturele competenties () 

 

Inlevingsvermogen () 
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Q5 Geef van de volgende vaardigheden en houdingen aan in hoeverre u deze heeft ontwikkeld 

gedurende de cursus community engagement middels een oplopende schaal van 0-100. 

 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 

Maatschappelijke betrokkenheid () 

 

Oplossingsgerichtheid () 

 

Samenwerkingsvaardigheden () 

 

Communicatievaardigheden () 

 

Professionele vaardigheden (analytisch denken, 
kritisch denken onderzoeksvaardigheden) () 

 

Maatschappelijk bewustzijn () 

 

Persoonlijke weerbaarheid () 

 

Adaptatievermogen () 

 

Organisatievermogen () 

 

Verantwoordelijkheidsgevoel () 

 

Systeem denken (erkenning belang 
multidisciplinariteit en transdisciplinariteit) () 

 

Sociaal rechtvaardigheidsgevoel () 

 

Culturele competenties () 

 

Inlevingsvermogen () 
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Q6 De volgende vragen (6 t/m 11) gaan over verschillende vaardigheden en maatschappelijke 

houdingen. Geef per stelling aan in hoeverre je het hier mee (on)eens bent. 

 
Zeer oneens 

(1) 
Oneens (2) Neutraal (3) Eens (4) Zeer eens (5) 

Ik ben van plan om 
(meer) 

vrijwilligerswerk te 
gaan doen (1)  

o  o  o  o  o  
Ik ben van plan om 
onderdeel te zijn 

binnen mijn 
(woon)gemeenschap 

(2)  

o  o  o  o  o  

Ik ben van plan om 
actief te zijn in 

gemeenschappelijke 
projecten en acties 

(3)  

o  o  o  o  o  

Ik ben van plan om 
een actieve rol te 

nemen binnen mijn 
(woon)gemeenschap 

(4)  

o  o  o  o  o  

In de toekomst ben 
ik van plan om 

actief te zijn binnen 
een organisatie die 
actief is binnen de 
gemeenschap (5)  

o  o  o  o  o  

Ik ben van plan 
andere te helpen die 

in nood zijn (6)  
o  o  o  o  o  

Ik ben toegewijd om 
een positief verschil 

te maken (7)  
o  o  o  o  o  
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Q7 De volgende vragen (6 t/m 11) gaan over verschillende vaardigheden en maatschappelijke houdingen. Geef 

per stelling aan in hoeverre je het hier mee (on)eens bent. 

 Zeer oneens (1) Oneens (2) Neutraal (3) Eens (4) Zeer eens (5) 

Ik kan goed 

luisteren naar 

andermans 

mening (1)  

o  o  o  o  o  
Ik kan goed 

samenwerken met 

een groep mensen 
(2)  

o  o  o  o  o  
Ik kan logisch 

nadenken bij het 

oplossen van 

problemen (3)  

o  o  o  o  o  
Ik kan goed 

communiceren 

met anderen (4)  
o  o  o  o  o  

Ik kan conflicten 

met anderen goed 

oplossen (5)  
o  o  o  o  o  

Ik ben goed in de 

omgang met 
anderen mensen 

(6)  

o  o  o  o  o  
Ik probeer 

effectieve 

manieren te 

vinden om 

problemen op te 
lossen (7)  

o  o  o  o  o  

Wanneer ik 

anderen probeer 

te begrijpen 

probeer ik mezelf 

in hun situatie te 

verplaatsen (8)  

o  o  o  o  o  

Ik maak 

gemakkelijk 

nieuwe vrienden 

(9)  

o  o  o  o  o  
Ik kan analytisch 

denken bij het 

oplossen van 

problemen (10)  

o  o  o  o  o  
Ik probeer mezelf 

in anderen te 

verplaatsen bij het 

beoordelen van 

hun situatie (11)  

o  o  o  o  o  
Ik heb de neiging 
problemen op te 

lossen door ze uit 

te praten (12)  

o  o  o  o  o  
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Q8 De volgende vragen (6 t/m 11) gaan over verschillende vaardigheden en maatschappelijke 

houdingen. Geef per stelling aan in hoeverre je het hier mee (on)eens bent. 

 
Zeer oneens 

(1) 
Oneens (2) Neutraal (3) Eens (4) Zeer eens (5) 

Ik ben op de 
hoogte van de 
actualiteit (1)  

o  o  o  o  o  
Ik begrijp de 
problemen 

waarmee het 
land wordt 

geconfronteerd 
(2)  

o  o  o  o  o  

Ik ben op de 
hoogte van de 

problemen 
waarmee de 
wereld wordt 

geconfronteerd 
(3)  

o  o  o  o  o  

Ik ben mij 
bewust van de 
gebeurtenissen 
die spelen in 
mijn lokale 

omgeving (4)  

o  o  o  o  o  

Ik ben van plan 
om betrokken te 
geraken in het 
politieke proces 

(5)  

o  o  o  o  o  

Ik begrijp de 
problemen 

waarmee de 
gemeenschap 

van (mijn stad) 
wordt 

geconfronteerd 
(6)  

o  o  o  o  o  
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Q9 De volgende vragen (6 t/m 11) gaan over verschillende vaardigheden en maatschappelijke 

houdingen. Geef per stelling aan in hoeverre je het hier mee (on)eens bent. 

 
Zeer oneens 

(1) 
Oneens (2) Neutraal (3) Eens (4) Zeer eens (5) 

Ik ben eerder 
een volger dan 
een leider (1)  

o  o  o  o  o  
Ik ben een 

goede leider (2)  o  o  o  o  o  
Ik heb het 

vermogen om 
een groep 
mensen te 
leiden (3)  

o  o  o  o  o  

Ik heb liever 
dat iemand 
anders het 
voortouw 

neemt bij het 
formuleren van 
een oplossing 

(4)  

o  o  o  o  o  

Ik heb het 
gevoel dat ik 

een verschil kan 
maken in de 
wereld. (5)  

o  o  o  o  o  
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Q10 De volgende vragen (6 t/m 11) gaan over verschillende vaardigheden en maatschappelijke 

houdingen. Geef per stelling aan in hoeverre je het hier mee (on)eens bent. 

 
Zeer oneens 

(1) 
Oneens (2) Neutraal (3) Eens (4) Zeer eens (5) 

Ik begrijp niet 
waarom mensen 
arm zijn terwijl 
er grenzeloze 
mogelijkheden 

voor hen 
beschikbaar zijn 

(1)  

o  o  o  o  o  

Mensen zijn arm, 
omdat ze kiezen 
om arm te zijn 

(2)  

o  o  o  o  o  
Individuen zijn 

verantwoordelijk 
voor hun eigen 
tegenslagen (3)  

o  o  o  o  o  
Bij het 

beoordelen van 
zijn/haar 

problemen 
moeten we niet 
verder kijken 

dan het individu 
(4)  

o  o  o  o  o  

Om problemen 
op te lossen 

moeten we het 
overheidsbeleid 
aanpassen (5)  

o  o  o  o  o  

We moeten 
hervormingen 
doorvoeren 
binnen het 

huidige systeem 
om onze 

gemeenschappen 
te veranderen 

(6)  

o  o  o  o  o  

We moeten de 
houding van 

mensen 
aanpassen om 

sociale 
problemen op te 

lossen (7)  

o  o  o  o  o  

Het is belangrijk 
dat er gelijke 

kansen 
beschikbaar zijn 
voor alle mensen 

(8)  

o  o  o  o  o  
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Q11 De volgende vragen (6 t/m 11) gaan over verschillende vaardigheden en maatschappelijke 

houdingen. Geef per stelling aan in hoeverre je het hier mee (on)eens bent. 

 
Zeer oneens 

(1) 
Oneens (2) Neutraal (3) Eens (4) Zeer eens (5) 

Het is moeilijk 
voor een groep 
om effectief te 
functioneren 
wanneer de 
betrokkenen 

diverse 
achtergronden 
hebben. (1)  

o  o  o  o  o  

Ik geef de 
voorkeur aan 

het gezelschap 
van mensen die 
erg op mij lijken 
in achtergrond 

en expressie (2)  

o  o  o  o  o  

Ik vind het 
moeilijk om met 
mensen van een 
andere cultuur 
of etniciteit om 

te gaan (3)  

o  o  o  o  o  

Ik vind het leuk 
om mensen te 
ontmoeten die 

een andere 
achtergrond 

hebben dan die 
van mij (4)  

o  o  o  o  o  

Culturele 
diversiteit 
binnen een 

groep, maakt de 
groep 

effectiever en 
interessanter 

(5)  

o  o  o  o  o  

 

 

 

 

Q12 Waarom zouden toekomstige studenten deel moeten nemen aan de cursus Community 

engagement? 

o Om de theorie en de praktijk verbinden  (1)  

o Het is handig i.v.m. ieders vervolgopleiding  (2)  

o Men kan zo een positieve bijdrage aan de gemeenschap leveren  (3)  

o Binnen deze cursus kun je alternatieve vaardigheden opdoen  (4)  

o Anders, namelijk:  (5) ________________________________________________ 
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Q13 Ik ben bewust van het feit dat mijn antwoorden anoniem worden gebruikt ten bate van 

onderzoek gericht op de ontwikkeling van het onderwijs en geef hierbij toestemming om dit te 

analyseren en op verantwoorde wijze te verwerken door de auteur(s). 

o Ja, ik geef hiervoor toestemming  (1)  

o Nee, ik geef hiervoor geen toestemming  (2)  
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Bijlage 33: Operationalisatietabel  
 

Deelconcept Omschrijving Te herkennen aan Theoretische 
achtergrond 

Motivatie Waarom de 
studenten 
gedreven 
worden om te 
leren 

 Interesse 

 Relevantie 

 Werkdruk 
 Verwachtingen 

 Toewijding docent 

 Lesmethode 
 sociale verbinding (met 

klasgenoten) 

 Vrijheid qua leren 

 Relatie docent-student 

 Actief leren 
 Cijfers 

Ramsden 
(1979) en 
Kember, Ho & 
Hong (2010) 

Ontwerp – 
sociaal 

Sociale interactie  Deelnemers 

 Docenten 

 Statushouder/Match 
 Buurtbewoners 

 Samenwerken 

 Groepswerk 

 Werkverdeling 
 Achtergrond 
 Cultuur 

Bouw, Zitter & 
de Bruijn 
(2020) 

Vaardigheden Lijst van P21  Flexibility and adaptability 
 Creativity and Innovation 

 Initiative and self-direction 

 Critical thinking and problem 
solving 

 Social and cross-cultural skills 
 Communication 
 Productivity and 

accountability 

 Collaboration 

 Leadership and responsibility 

 ICT Literacy 

 Media Literacy 
 Information Literacy 

Battelle for 
Kids (2019) 

Professionele 
vaardigheden 

Zorgvuldig en 
onafhankelijk 
analyseren en 
beoordelen 

 Onafhankelijk 
 Alleen of zelfstandig werken 

 Reflecteren 

 Evalueren 
 Proces 

 Denken 

 Analyse 

 Vraagstukken oplossen 

Koekkoek, Van 
Ham & 
Kleinhans, 
2021; Blouin & 
Perry, 2009; 
Hardwick, 2013; 
Klein et al., 
2011; Barcus & 
Truduea, 2018) 

                                                
3 Operationalisatietabel opgesteld voor een breder onderzoek m.b.t. community engaged learning, lijst in 
aangepast m.b.t. de specifieke benadering van dit onderzoek. 
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Communicatie 
en 
samenwerking 

Interactie tussen 
personen 

 Samenwerken 

 Groepsopdracht 

 Rolverdeling/taakverdeling 

 Partner 

 Gesprekken 
 Communicatiemiddelen 

(mail/telefoon/persoonlijk) 

 Doel bereiken 

Koekkoek, Van 
Ham & 
Kleinhans, 
2021; Blouin & 
Perry, 2009; 
Hardwick, 2013; 
Klein et al., 
2011). 
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Bijlage 44: Topiclist interviews 
 

Concept Deelconcept Toespitsing Vraag 

Kennismaking  Introductie interviewer Introductie van het onderwerp en 
verwachtingen van het interview 

  Introductie respondent Studie, fase studie 

Leren en 
leeromgevingen 

Motivatie Actief leren Wat zijn aspecten waardoor jij gemotiveerd 
wordt tijdens de les? Is de manier waarop 
je met de stof bezig bent hierbij belangrijk? 

Vaardigheden 21e -eeuwse skills Algemeen Ranking laten maken van de 10 
vaardigheden die het meest verbeterd zijn. 
Waarom ziet jouw ranking er zo uit? 

   Hoe denk je dat je deze vaardigheden hebt 
opgedaan/verbeterd? 

  Leervaardigheden Vind je dat je kritisch kan denken? Heb je 
deze vaardigheid verbeterd tijdens de 
cursus? 

   Wat vind je van het reflectieve onderdeel 
van de cursus? Heeft de reflectie 
bijgedragen aan jouw kritische 
vaardigheden? 

   Vind je dat je goed kan samenwerken? Is 
dit verbeterd sinds de cursus? 

Leren en 
leeromgevingen 

Ontwerp 
leeromgeving 

Sociaal Met welke actoren werk je samen? 
Hoe groot is de groep studenten met wie jij 
samenwerkt? 
Werk je samen met de andere deelnemers 
van de cursus? Rolverdeling? 

   Is het werk evenredig verdeeld tussen 
deelnemers of tussen deelnemers en 
partners? 

                                                
4 Topiclist opgesteld voor een breder onderzoek m.b.t. community engaged learning, lijst in ingekort m.b.t. de 

specifieke benadering van dit onderzoek. 



 

   Hoe vind je het samenwerken met mensen 
met een andere (academische) 
achtergrond? Heb je hier voordeel aan of 
juist niet? 

Vaardigheden 21e-eeuwse skills Leervaardigheden Welke rol speelt communicatie tijdens de 
samenwerking? Welke middelen gebruik je 
voor communicatie? (persoonlijk, mail, 
telefoon, Whatsapp) 
Is er sprake van een barrière qua 
communicatie tussen jou en je partner? 

   Ben je vaardiger in je communiceren nu 
dan voor de cursus? 

  Voorbereiding op 
loopbaan 

Welke vaardigheden zijn belangrijk in jouw 
werkveld? 

   Leer je tijdens je opleiding vaardigheden 
die belangrijk zijn in jouw werkveld? 

   Denk je dat de cursus je helpt met het 
opdoen/verbeteren van deze 
vaardigheden? 

CEL Maatschappelijke 
partner 

 Hoe vind je de samenwerking met NDC? 
Hoe vond je het samenwerken met de 
buurtbewoners van Lunetten? 

   Hoe is de taakverdeling tussen jou/de uni 
en NDC/de buurtbewoners? 

   Zou je iets in de verhoudingen willen 
aanpassen? Denk aan initiatief, leidende 
rol, samenwerking, informatievoorziening 

 Motivatie  Waarom heb je je aangemeld voor de 
Community Engagement? 

 Cursus  Zie je CEL als een aanvulling op of 
vervanging van een gewone cursus? 

   Vind je dat iedere UU-student een CEL- 
cursus moet volgen? (verplicht) 
Hoe zie je dat voor je? 
Welk jaar van de opleiding? 

Afsluiting   Zijn er nog andere aspecten van de cursus 
die voor jou belangrijk zijn? 

   Heb je nog andere vragen of opmerkingen? 
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Bijlage 5 – Pairwise comparison formulier 
Kun je voor de volgende vaardigheden aangeven wat je tijdens Community Engagement het meest 

geleerd of verbeterd hebt? Als je allebei evenveel hebt geleerd/verbeterd, kruis je allebei aan. 
 

Analyses uitvoeren of Dataverzameling 

Maatschappelijke betrokkenheid of Communicatievaardigheden 

Kennis/waardering voor andere culturen of Leiding nemen over je eigen leerproces 

Schrijfvaardigheid of Flexibiliteit 

Kritisch en oplossingsgericht denken of Dataverzameling 

Analyses uitvoeren of Maatschappelijke betrokkenheid 

Kennis/waardering voor andere culturen of Schrijfvaardigheid 

Flexibiliteit of Leiding nemen over je eigen leerproces 

Communicatievaardigheden of Kennis/waardering voor andere culturen 

Leiding nemen over je eigen leerproces of Analyses uitvoeren 

Schrijfvaardigheid of Maatschappelijke betrokkenheid 

Dataverzameling of Communicatievaardigheden 

Analyses uitvoeren of Flexibiliteit 

Leiding nemen over je eigen leerproces of Schrijfvaardigheid 

Communicatievaardigheden of Samenwerking 

Kritisch en oplossingsgericht denken of Kennis/waardering voor andere culturen 

Schrijfvaardigheid of Communicatievaardigheden 

Analyses uitvoeren of Kritisch en oplossingsgericht denken 

Samenwerking of Kritisch en oplossingsgericht denken 

Flexibiliteit of Communicatievaardigheden 

Kritisch en oplossingsgericht denken of Leiding nemen over je eigen leerproces 

Maatschappelijke betrokkenheid of Samenwerking 

Dataverzameling of Kennis/waardering voor andere culturen 

Maatschappelijke betrokkenheid of Kritisch en oplossingsgericht denken 

Kennis/waardering voor andere culturen of Flexibiliteit 

Samenwerking of Schrijfvaardigheid 

Leiding nemen over je eigen leerproces of Maatschappelijke betrokkenheid 

Communicatievaardigheden of Analyses uitvoeren 

Kennis/waardering voor andere culturen of Maatschappelijke betrokkenheid 

Leiding nemen over je eigen leerproces of Dataverzameling 

Samenwerking of Analyses uitvoeren 

Maatschappelijke betrokkenheid of Flexibiliteit 

Dataverzameling of Samenwerking 

Analyses uitvoeren of Kennis/waardering voor andere culturen 

Schrijfvaardigheid of Kritisch en oplossingsgericht denken 

Kritisch en oplossingsgericht denken of Flexibiliteit 

Dataverzameling of Schrijfvaardigheid 

Schrijfvaardigheid of Analyses uitvoeren 

Communicatievaardigheden of Leiding nemen over je eigen leerproces 

Flexibiliteit of Samenwerking 

Kritisch en oplossingsgericht denken of Communicatievaardigheden 

Dataverzameling of Maatschappelijke betrokkenheid 

Leiding nemen over je eigen leerproces of Samenwerking 

Samenwerking of Kennis/waardering voor andere culturen 

Flexibiliteit of Dataverzameling 

 


