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Wat:
- Kaderen binnen de civic university en binnen groter geheel van maatschappij-

betrokken activiteiten aan universiteit
- Definitie
- Oorsprong
- Onderzoek, onderwijs en actie
- Drie kernprincipes van CBR

Wie:
- Wie zijn betrokkenen, belanghebbenden, stakeholders in CBR-projecten

Waarom aan CBR doen?

Hoe:
- Hoe gaat het in zijn werk aan Princeton?
- Illustreren ahv voorbeeld van CBR-project waar ik in Princeton heb aan

meegewerkt.
- Zelf aan de slag ahv het POWER model en op basis van een checklist van vragen die 

het hele process sturen en begeleiden
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Wie ooit van gehoord?
Wel al van Community Service-learning gehoord?
En van Civic University?
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Een universiteit kan niet meer een ivoren toren zijn. We moeten van een instituut 
waar enkel excellentie de maatstaf was naar civic university, een universiteit die deelt 
met haar omgeving.
 impact van universiteiten op hun omgeving
 intensief betrokken zijn bij de maatschappij waar de universiteit is ingebed

CBR past perfect binnen de civic university, want het legt ook de nadruk op actief en 
plaatsgebonden engagement en wil ook bijdragen aan haar directe omgeving en een
positieve wisselwerking tussen campus en community creëren. 
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Manieren waarop universitaire gemeenschap zich engageert in de maatschappij.
Beweging naar steeds meer participatie en wederkerigheid in engagement.

Service-learning: ontstaan in Jaren 80 in VS
Ervaringsgerichte onderwijsstrategie, pedagogie
Jaren 90 was er een beweging naar critical service-learning: minder paternalistisch, 
meer diversiteitsgevoelig, meer inclusief, meer nadruk op impact in de gemeenschap
en sociale verandering en rechtvaardigheid

Community-based Learning:
 Leren vindt plaats niet in service (dienstbaarheid) maar in de community

Community-engaged Learning:
maatschappij-betrokken ipv maatschappij-gebaseerd leren
Niet leren in de gemeenschap, maar samen met een gemeenschap

Community-based Research:
 Samenwerking ipv leren van student
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Community-engaged Research:
Niet onderzoek gebaseerd in en op de maatschappij, maar onderzoek met de 

maatschappij, waarbij de maatschappij echt betrokken wordt

Community-engaged Scholarship:
Breder dan enkel research, alle vormen van scholarship
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CBLI opgericht in 1997 => ondertussen meer dan 20 jaar lang
Pace Center opgericht in 2001 (4 jaar later)

PACE center voorbeelden:
1. Semester les gegeven in een gevangenis in NJ (Prison Teaching Initiative) 

opgericht door bekende filosoof en activist Cornel West
2. Na orkaan Sandy in 2012 => meegedaan aan hulpactie om mensen aan Jersey 

Shore te helpen met ruimen van puin in huizen en op straat
Extracurriculair engagement
Past pedagogische principes van SL toe
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CBLI opgericht in 1997 => ondertussen meer dan 20 jaar lang
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CBLI opgericht in 1997 => ondertussen meer dan 20 jaar lang
Pace Center opgericht in 2001 (4 jaar later)
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Gebaseerd op de standaarddefinities waar meest naar verwezen wordt.

Organisatorische capaciteitsopbouw (draak) => capacity-building van 
maatschappelijke organisatie waarmee wordt samengewerkt

Belangrijk:
- Samenwerking tussen studenten, docenten en samenleving
- Participatief
- Veranderingsgericht => change-oriented
- Onderzoeksvragen komen uit de gemeenschap, niet vanuit de universiteit
- Kennis en expertise langs twee kanten erkend en benut
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Ontstaan in Jaren 90 als reactie op en uitbreiding van SL.

CBR was een kritische reactie op SL die stelde dat het niet voldoende is om 
maatschappelijk engagement als een louter pedagogische methode toe te passen, 
waarbij enkel de leereffecten van studenten geevalueerd worden, en enkel gekeken
wordt naar impact op studenten, want, er moet ook gekeken worden naar de impact 
in en op de gemeenschap.

Noordelijke traditie:
Duits-Amerikaanse psycholoog Kurt Lewin (1946) => grondlegger van action research, 
populair in Jaren 50
Actieonderzoek probeert theorie en praktijk te overbruggen door praktische
maatschappelijke problemen op te lossen door middel van een onderzoekscycle van 
plannen, actie en evaluatie van onderzoekresultaten.
Doel: pragmatisch, probleemoplossend
 tekortkomingen: geen nadruk op burgerparticipatie, bestaande machtsrelaties niet

in vraag getrokken, doelt niet op sociale rechtvaardigheid

Zuidelijke traditie:

10



Braziliaans pedagoog Paulo Freire => Educação popular uit Pedagogy of the 
Oppressed (1970)
Meer focus op sociale verandering, emancipatie en empowerment, gekaderd in 
social-justice beweging, politiek geinspireerd
Combineert activisme en solidariteit met wetenschappelijk onderzoek
Participatief actieonderzoek
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ONDERZOEK:
- participatief: onderzoek met en voor, niet over, de gemeenschap => samenwerking
- Community-driven => Verschil met traditioneel onderzoek: researcher-driven
- Community-identified needs (door de gemeenschap geïdentificeerde noden): 

onderzoeksvraag beantwoordt aan reële noden

ONDERWIJS: 
- SL Driehoek: engageren, reflecteren en leren => studenten leren uit engagement en 
reflectie daarop
- Verschil met service-learning: enkel service en learning, geen echte

onderzoekscomponent, bij CBR leren studenten uit hun onderzoek
- Nog verschil met SL: “learning” in SL verwijst enkel naar het leren van de student, 

terwijl in CBR iedereen tegelijkertijd teacher en learner zijn
- Co-learning of wederzijds leren: campus en community leren van elkaar

ACTIE:
- actieonderzoek: combineert theorie en praktijk
- concrete actie want actieve samenwerking met de partner, actie in de 

maatschappij
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- veranderingsgericht = change-oriented:, en beoogt transformatie van maatschappij
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Gedistribueerde kennis:
- CBR zorgt voor democratisering en demystificatie van kennis(productie) en 

waarheidsvinding: stelt in vraag wie nu eigenlijk kennis en waarheid produceert, 
dissemineert, consumeert en controleert? In plaats van klassieke opstelling waarbij
de universitaire gemeenschap de kennis bezit en aanlevert:

- Erkenning en validering van verschillende vormen van kennis en expertise: zowel
campus als community, alle vormen van kennis gewaardeerd en op een
complementaire manier benut => alle betrokkenen in CBR-project zijn cocreators
of knowledge en coequal experts

Iets concreter:
Organisaties hebben vaak informatie en data opgebouwd, maar niet voldoende tijd, 
personeel, resources of expertise om die data te analyseren om daaruit conclusies te 
kunnen trekken en hun werking te verbeteren, dwz zich beter kunnen inzetten voor 
de rechten en belangen van hun respectievelijke doelgroep.

Universitaire gemeenschap heeft vaak wel die onderzoeksinstrumenten, resources, 
wetenschappelijke of technische expertise die nodig zijn om data te analyseren, maar 
zij hebben dan weer minder ervaringsdeskundigheid, inzicht in de culturele tradities 
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en gelokaliseerde kennis  en doelgroepspecifieke kennis en expertise van 
maatschappelijke organisatie.

- Gebruik van verschillende onderzoeksmethoden: CBR gekenmerkt door
methodologisch pluralism => onderzoeksmethoden worden gekozen op basis van de 
onderzoeksvraag en niet andersom (mixed methods) => Question-driven ipv method-
driven
- Co-eigenschap van onderzoeksresultaten: co-ownership
- co-learning: geleerd van en samen met elkaar, niet alleen studenten leren, maar 

alle betrokkenen

Co-learning: studenten en docenten kunnen leren over maatschappelijke problemen 
en realiteiten en noden; de organisaties kunnen leren van bredere theoretische 
perspectieven gebracht door de universiteit.

Geactiveerde kennis:
- Actieve en innovatieve toepassing en verspreiding van kennis => want CBR is 

actieonderzoek
- CBR als actie: overbrugt kloof tussen theorie en praktijk => toegepaste kennis, 

kennis wordt geactiveerd
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Evenwaardige participatie:
- Co-researchers: Campus en community als evenwaardige onderzoekspartners in 

het project
- Gedeelde autoriteit (sharing of power): iedereen is tegelijk researcher én learner 

=> oppassen dat er geen machtsongelijkheden optreden en dat er steeds respect is 
voor de autoriteit van de ander

- Gedeelde expertise: ipv van de traditionele cultus van de expert, erkent CBR een
gemeenschap van experten (community of experts) of ook coequal experts

- Iedereen deelt op evenwaardige manier in onderzoek en resultaten

Praktisch wil dit zeggen dat het eindproduct van die resultaten er anders kan uitzien
voor docenten als voor partner. Resultaten moeten aageleverd worden op een
manier waarop de organisatie er ook echt mee aan de slag kan. (welke format? 
Executive summary (samenvatting), databank, brochurevorm, poster, website,…)

Wederkerige participatie:
- Vanuit wederkerige relevantie, voordelen en belangen: project moet relevant zijn 
voor alle betrokkenen, het moet iets opleveren voor alle betrokkenen en de belangen 
van alle betrokkenen moeten gerespecteerd en behartigd worden
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- Vanuit wederkerig respect en vertrouwen: belangrijk in elke vorm van 
samenwerking en steunt op goede communicatie => Communiceer duidelijk met 
de organisatie: duidelijke afspraken en verwachtingen zijn, iedereen op de hoogte
is van haar eigen inbreng en verantwoordelijkheid

- Wederkerige evaluatie: project moet door alle betrokkenen geevalueerd worden, 
iedereen moet kunnen aangeven hoe samenwerking verlopen is vanuit hun 
perspectief en hoe er in de toekomst kan of moet bijgestuurd worden.
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1. Gemeenschapsgestuurde verandering:
- community-driven change: dwz niet de universiteit die de verandering
teweegbrengt, maar de gemeenschap zelf wordt door samenwerking met de 
universiteit empowered om verandering door te voeren en meer sociaal rechtvaardig
te worden

2. Duurzame partnerschappen: empowerment tot verandering gebeurt dmv
langdurige en duurzame partnerschappen
- Engagement op lange termijn: meerjarenplan te werken en CBR-projecten te

ontwerpen die binnen die langetermijnsvisie passen => verderzetting van 
projecten over de jaren heen

- Meer of minder partners? Meningen zijn verdeeld: Princeton Proces: 40-tal 
partners // Brown University: 14 partners => hangt ook af van de grootte van 
community en de impact die je als universiteit wil bereiken

3. Impact in community wordt vergroot dankzij:
- Transdisciplinair en multimethode onderzoek: vanuit verschillende disciplines en 

perspectieven naar maatschappelijke problemen kijken => voor de hand liggend
voorbeeld te geven: klimaatproblematiek waarin niet alleen STEM onderzoek
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nodig is, maar ook politiek, sociaal, economisch enz.
- Place-based community engagement: gesitueerd, plaatsgebonden engagement =>

grotere collectieve impact hebben wanneer er gefocust wordt op een specifieke
gemeenschap, krachten bundelen topic-based (of issue-based): in place-based 
CBR is er een geografische focus (stad of provincie) => in topic-based CBR is er een
thematische focus zonder geografische inbedding => maar combinatie is natuurlijk
ook mogelijk: zowel plaatsgebonden en issue-based

- Langetermijnvisie: shared vision => altijd oog op de toekomst, gedeelde visie
(shared vision) van universiteit en gemeenschap => IMPACT
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Korte termijn, middellange termijn, lange termijn

1. Output: meest onmiddelijke effect => onderzoeksresultaten, eindproduct vb.
Website of een brochure of een databank

2. Outcome: toepassing van onderzoeksresultaten => als uitkomst kan de 
organisatie zich beter inzetten voor haar doelgroep of haar doelgroep beter
bereiken of er beter aan tegemoetkomen

3. Impact: sociale verandering => verandering op beleidsniveau => 
beleidsmaatregelen afeisen, druk zetten op het beleid => sociale
rechtvaardigheid (justice) => charity vs. justice (liefdadigheid vs 
rechtvaardigheid)
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Belanghebbenden, stakeholders

Organisatie: maatschappelijke middenveld
Gemeenschap: concrete gemeenschap waar ze zich voor inzetten
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Ieder maakt voor zichzelf uit waarom.
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SL: nadruk minder op professionele vaardigheden en onderzoeksvaardigheden
SL: docent => vooral nadruk op onderwijs, pedagogische belang van engagement, 
geen belang aan onderzoek => CBR: innovatie, vernieuwing, verandering, impact, niet
alleen op student maar ook op samenleving

Academisch: koppeling aan lesinhoud, opleidingsgerelateerde kennis en 
inzichten
Sociaal-maatschappelijk: sociale en interpersoonlijke vaardigheden, kritisch 
en verantwoordelijk (wereld)burgerschap, gevoeliger worden voor diversiteit 
en sociale rechtvaardigheid, diversiteitsbewuste communicatie en skills 
aanleren
Professioneel: praktijkervaring en professionele competenties zoals
ondernemingszin, leiderschap, teamwork, netwerken,…
Persoonlijk: inzicht in eigen denk- en referentiekaders, implicit bias
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Eerst uitleggen aan de hand van het voorbeeld van Proces (Program for community-
engaged scholarship) in Princeton.
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Proces fungeert als tussenpersoon of matchmaker tussen universiteit en 
gemeenschap
Met docent: programatische en inhoudelijke ontwerp van vak, begeleiding van CBR-
project, contacten met partners, logistieke hulp bij site visits, evaluatie en bijsturing
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Proces identificeert 8 issue areas op website (maatschappelijke thema’s en 
uitdagingen)
Maar toch place-based => meeste CBR-vakken in Princeton werken met partners uit
onmiddelijke omgeving van universiteit, veelal gefocust op Trenton, hoofdstad van NJ.

Docenten die vak willen organiseren => begeleid door Trisha
Onderzoeksvraag komt uit organisatie.
Verkennende gesprekken met organisatie:
- Wat doen jullie?
- Voor wie zetten jullie zich in?
- Wat hebben jullie nodig?
- Onze taak: 
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Prof. Heather Howard, Woodrow Wilson School of Public and International Affairs

Gevaren van loodvergiftiging, vooral bij kinderen.

Flint: vervuild water in Flint, Michigan => gevaarlijke hoeveelheid lood in drinkwater
Geomap: geografische dataweergave
Gratis bloedonderzoek aanvragen en huismetingen laten uitvoeren
Loodvergiftiging

Onderzoeksvraag uit gemeenschap, maatschappelijke probleem van loodvergiftiging
Data geleverd door Isles, data geanalyseerd door studenten
Studenten deden onderzoek naar loodwaarden in water in 11 steden in NJ en ook in 
Flint, Michigan
(warden hoger dan Flint!)
Studenten leerden dat loodvergiftiging meer voorkomt in lage inkomensbuurten en 
veelal in buurten met veel afro-amerikanen en Latijs-amerikanen. Waarom? Omdat
lood niet in het water maar in de infrastructuur zit, en enkel in oudere huizen die 
nooit gerenoveerd zijn en oude buizen hebben. Daarbij gaat loodvergiftiging vaak
gepaard met meer criminaliteit en opsluiting. Dus, studenten benoemden
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loodproblematiek als een maatschappelijk probleem, een probleem van structurele 
ongelijkheid en discriminatie.
Studenten leerden geomaps creeren en toepassen op hun case.
Studenten creeerden infographic.
Tussentijdse presentaties, paper, postersessie celebration

Challenges:
Data zijn nooit perfect
Bijna geen data over Hispanic buurten

Site-visits (bezoek ter plaatse):
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Studenten op bezoek in Trenton, samen met personeel van Isles huisbezoeken gaan
doen waarbij watermonsters genomen worden om loodwaarden te meten.

Contact met organisatie en doelgroep van organisatie
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Succesvolle samenwerking:
- Kennis en expertise langs twee kanten aangewend
- Output: geomap, infographic en wetenschappelijke poster
- Outcome: Isles meteen aan de slag kon met infographic en geanalyseerde data
- Impact: lange termijn => deze samenwerking was start van duurzame

samenwerking met Isles rond loodvergiftiging in Trenton
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Twee jaar later.

In 2017 gingen studenten van Princeton loodmetingen doen in 23 huizen in Trenton, 
en analyseerden ze 750 watermonsters.

Volgens Isles zelf heeft dit project hun geholpen om bewustmakingscampagne en 
huismetingen gerichter, effectiever te maken, waardoor er ook veel meer
loodsaneringen konden worden uitgevoerd. Dankzij de samenwerking met Princeton 
University studenten en docenten, heeft Isles twee keer zo veel huismetingen kunnen
uitvoeren dan andere organisaties die hiermee bezig zijn.
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OPERA model van SL:
Objectives come first
Partnerships
Engagement
Reflection
Assessment

POWER model begint en eindigt bij partnerschappen => na evaluatie en reflectie, 
bijsturing van partnerschappen => doel is duurzame partnerschappen voor duurzame
sociale verandering => community-oriented approach

POWER model ook voor shared power, gedeelde autoririteit => voortdurend jezelf
aan herinneren dat macht gedeeld is, en niet de machtsongelijkheden van de 
maatschappij reflecteren en status quo bevestigen => POWER-model van CBR stelt
een alternatief voor
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Community design process
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Hegemonie
Etnocentrisme
Ahistoricisme
Depolitisering
Salvationisme
Ongecompliceerde oplossingen
paternalisme
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