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Community-based Research (CBR)

WAT?



Civic university: Actief, place-based engagement

The engaged civic university […] is one which provides
opportunities for the society of which it forms part. It engages
as a whole with its surroundings, not piecemeal; it partners
with other universities and colleges; and is managed in a way
that ensures it participates fully in the region of which it forms
part. While it operates on a global scale, it realizes that its
location helps to form its identity and provide opportunities
for it to grow and help others […]

John Goddard (2009), Reinventing the Civic University, Londen: NESTA, p. 5.



CSL, CBL, CEL, CBR, CER, CES: what’s in a name?

University civic engagement:

CSL: Community Service-learning

CBL: Community-based Learning

CEL: Community-engaged Learning

CBR: Community-based Research

CER: Community-engaged Research

CES: Community-engaged Scholarship









Community-based Research (CBR): Definitie
CBR is onderzoek dat wordt verricht met en voor, niet over een
gemeenschap. CBR bevindt zich in het midden van
samenwerkingspartnerschappen tussen hogeronderwijsinstellingen en de
gemeenschap waarin ze zich bevinden. In tegenstelling tot traditioneel
academisch onderzoek is CBR altijd participatief en veranderingsgericht en
komen de onderzoeksvragen vanuit de reële noden van de gemeenschap.
CBR engageert studenten, docenten en de gemeenschap en beoogt
individuele en collectieve empowerment, organisatorische
capaciteitsopbouw en duurzame sociale verandering. CBR is een instrument,
onderwijsvorm en institutionele strategie voor maatschappelijke verandering
waarin middelen, kennis en expertise van zowel de universiteit als de
gemeenschap worden aangewend om complexe maatschappelijke
uitdagingen aan te pakken.

Strand et al (2003), p. xx-xxi; Beckman and Long (2016), p. 1.



CBR: Oorsprong

• Reactie en uitbreiding op service-learning

• Invloeden van noordelijke en zuidelijke tradities:

Noordelijke traditie: 
actieonderzoek

(Kurt Lewin)
Zuidelijke traditie: 

participatief en 
emancipatorisch onderzoek

(Paulo Freire)

Figuur naar Beckman and Long (2016), p. 24.



CBR: Onderzoek, onderwijs en actie

• Onderzoek:
 Participatief onderzoek
 Gemeenschapsgestuurd

• Onderwijs:
 Pedagogie van Service-learning
 Co-learning

• Actie:
 Actieonderzoek
 Veranderingsgericht



CBR: Principes

Drie kernprincipes van CBR:

1. Gedistribueerde en geactiveerde kennis

2. Evenwaardige en wederkerige participatie

3. Duurzame sociale verandering



Kernprincipe 1: Kennis

• Gedistribueerde kennis:
 Democratisering en demystificatie van kennis(productie) 

 Erkenning en validering van verschillende vormen van kennis

 Gebruik van verschillende onderzoeksmethoden

 Co-eigenaarschap van onderzoeksresultaten

 Co-learning

• Geactiveerde kennis:
 Actieve en innovatieve toepassing en verspreiding van kennis



Kernprincipe 2: Participatie

• Evenwaardige participatie:
 Co-researchers

 Gedeelde autoriteit

 Gedeelde expertise

 Gedeelde resultaten

• Wederkerige participatie:
 Wederkerige relevantie, voordelen en belangen

 Wederkerig respect en vertrouwen

 Wederkerige evaluatie



Kernprincipe 3: Sociale verandering

• Gemeenschapsgestuurde verandering

• Duurzame partnerschappen
 Engagement op lange termijn

 Meer of minder partners?

• Impact in gemeenschap:
 Transdisciplinair en multimethode onderzoek

 Place-based engagement

 Langetermijnvisie



Kernprincipe 3: Sociale verandering (vervolg) 

Drie niveaus van maatschappelijke uitkomst:

Output Outcome Impact

Figuur naar Beckman and Long (2016), p. 35.



Community-based Research (CBR)

WIE?



Wie zijn de betrokkenen in CBR?

UNIVERSITEIT

• studenten

• docenten

MAATSCHAPPIJ

• gemeenschap

• organisatie
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WAAROM?



Waarom CBR?

UNIVERSITEIT

• studenten

• docenten

MAATSCHAPPIJ

• gemeenschap

• organisatie



Waarom CBR? Iedereen wint!

• Student: kennis en vaardigheden op vier vlakken
 Academisch

 Sociaal-maatschappelijk

 Professioneel

 Persoonlijk

• Docent: onderwijs en onderzoek

• Organisatie en maatschappij: output, outcome, impact



Community-based Research (CBR)

HOE?







Voorbeeld van CBR-project
Fall 2016 Freshman seminar “Is Your Zip Code Your Destiny? Exploring
the Social Determinants of Health”

Studenten hielpen Trenton welzijnsorganisatie Isles, Inc. met
identificeren en in kaart brengen van wijken in Trenton met hoge
loodconcentraties in het drinkwater. Dmv gesofisticeerde geomaps
konden studenten loodconcentraties weergeven en wijken identificeren
waar concentraties hoger en dus risicovoller waren. Op basis van hun
onderzoek ontwierpen studenten een doelgroepgerichte infographic
voor preventie van hoge loodwaarden in het bloed, met als doel een
bewustmakingscampagne in de risicobuurten van Trenton.









Getuigenissen van studenten

Junior Ellen Anshelevich, an anthropology major, and sophomore Polly
Hochman, a geosciences major, took Higgins’ course because it combines
service and science.

“You can see directly how science can help people,” Anshelevich said.
“Coming into this class, I expected that lead would be higher where
socioeconomic levels were lower, but what I found interesting is the
relationship between blood levels of lead and behavior and educational
performance.”

“To see that lead contamination is consistent with that trend is troubling, but
also interesting because you have to ask, if we clean up the lead in homes,
what impact would that have on a child’s life,” Hochman said. “I’ve always
loved science, but I wanted to find that connection between people and
science and make something better.”



Aan de slag met het POWER model

Partnerschappen

Objectieven

Werkwijze

Evaluatie

Reflectie

Pigza (2016), pp. 93-107.



POWER: Partnerschappen
1. Zijn er bestaande partnerschappen aan de universiteit? Indien niet, heb je interesse om 

partnerschappen aan te gaan? Heb jij als docent/onderzoeker specifieke onderzoeksinteresses

waarvoor je maatschappelijke partners wil engageren?

2. Engageert de universiteit zich voor een geografische of een thematische aanpak? Place-based of 

topic-based CBR?

3. Wie faciliteert en onderhoudt de partnerrelaties binnen de universiteit? Wie is de 

contactpersoon bij de organisatie? Hoe verloopt de communicatie? Is dit een duurzame relatie?

4. Wat weet je over de organisatie en gemeenschap? En over het onderzoeksonderwerp? Wat wil 

je nog weten?

5. Welke vooronderstellingen en verwachtingen heb je van het project? Welke vooronderstellingen 

en verwachtingen hebben studenten en partners?

6. Op welke manier kan de universiteit de partner verder ondersteunen, ook buiten dit specifieke 

CBR-project?



POWER: Objectieven

1. Welke doelstellingen hebben de verschillende betrokkenen? Welke 

zijn belangrijk? 

2. Hoe kan je de doelstellingen van de partner afstemmen op je eigen 

onderzoeksdoelstelling en de leerdoelstellingen van studenten?

3. Wat zijn doelstellingen op korte termijn en lange termijn? En in 

termen van output, outcome, en impact?

4. In welke volgorde van prioriteit, effectiviteit en/of timing moeten de 

doelstellingen nagestreefd worden?



POWER: Werkwijze

1. Ontwikkeling van onderzoeksvraag
a. Wat zijn belangrijke uitdagingen en/of noden in de gemeenschap?

b. Hoe en door wie worden onderzoeksvragen en -projecten geïdentificeerd?

c. Hoe belangrijk is onderzoeksonderwerp voor organisatie en gemeenschap?

d. Wat wil maatschappelijke partner hiermee bereiken? Wat hebben ze nodig 
om dit te realiseren? In welk formaat kunnen ze hiermee aan de slag?

e. Welk onderzoek is reeds verricht rond onderwerp en hoe kan je dit 
integreren?

f. Is de onderzoeksvraag duidelijk voor alle betrokkenen? En hun
respectievelijke verantwoordelijkheden?



POWER: Werkwijze (vervolg)
2. Selectie van methodologie(ën)

a. Welke methodologieën kunnen best tegemoetkomen aan de onderzoeksvraag en
gemeenschapsnoden? Welke zijn noodzakelijk of voldoende?

b. Zijn er bestaande vakken die noodzakelijke competenties en methodologie(ën)
aanleveren? Indien niet, kan een gepast vak ontwikkeld worden?

c. Welke human resources heb je ter beschikking? Hoeveel studenten? Individueel of in
groep? Hoeveel partners? Wat is de rol van de docent?

d. Welke middelen, kennis en expertise heeft je partner? En jij? En je studenten? Is dit
voldoende?

e. Is het vooropgestelde tijdskader voldoende om het project te voltooien? Is de duur
van het vak compatibel met de noden van het project?

f. Wie levert data? Universiteit of gemeenschap of beide? Wie heeft eigenaarschap
over data? Waar worden data opgeslagen?



POWER: Werkwijze (vervolg)
3. Communicatie van onderzoeksresultaten

a. In welk formaat wil de partner de resultaten aangeleverd krijgen?

b. Zijn de data confidentieel of eigendomsrechtelijk? Indien ja, hoe dit

waarborgen? Indien niet, hoe kan je de informatie zo breed mogelijk

verspreiden?

c. Is er een verschil tussen eindproduct dat de student aflevert aan partner en

eindproduct dat geëvalueerd wordt voor studiepunten?

d. Worden data en/of eindrapport gepubliceerd? Zo ja, door wie? Wie krijgt

auteurschap? Naar wie gaan eventuele opbrengsten?

e. Wat te doen met een onvoldoende, slecht uitgevoerd of onvoltooid project?



POWER: Evaluatie
1. Studentenevaluatie

a. Hoe en welke leereffecten van student evalueren?
b. Wie evalueert student?

2. Projectevaluatie
a. In hoeverre heeft project beoogde doelstellingen (output, outcome, 

impact) bereikt?
b. Zijn er uit onderzoek bijkomende onderzoeksvragen gekomen?
c. Is relatie met maatschappelijke partner verduurzaamd?
d. Past project in langetermijnvisie?

3. Feedback
a. Wie geeft feedback over project en partnerschap? Hoe?
b. Wat gebeurt er met feedback?



POWER: Reflectie

1. Reflectie als doorlopend proces
a. Hoe hebben docent, student en partner kritisch gereflecteerd doorheen 

CBR proces?

b. Heeft gestructureerde reflectie bijgedragen aan wederzijds respect en 
begrip? Heeft het vooronderstellingen en verwachtingen bijgestuurd indien 
nodig? Heeft het partnerschappen versterkt?

2. Lessons learned
a. Heeft reflectie geleid tot leermogelijkheden? Inzichten?

b. Hoe eigen rol en attitude in project evalueren en eventueel bijsturen?

c. Op welke manier kan partnerschap aangepast en/of verbeterd worden in 
de toekomst?



HEADS UP: Kritische CBR
“HEADS UP” checklist van Andreotti (2012)

Hegemony

Ethnocentrism

Ahistoricism

Depoliticization

Salvationism

Uncomplicated solutions

Paternalism

Vanessa de Oliveira Andreotti, “Editor’s Preface HEADS UP”, Critical Literacy: Theories and Practices 6 (1), 2012. Zie ook Judy Bruce, “Postcritical Service‐Learning: 
Interruptions to Ethnocentric and Salvationist Discourses” in The Wiley International Handbook of Service-Learning for Social Justice, ed. Darren E. Lund, Hoboken, 
NJ: Wiley Blackwell, 2018.
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Wetenschappelijke tijdschriften

• Journal of Higher Education Outreach and Engagement 
http://openjournals.libs.uga.edu/index.php/jheoe

• Michigan Journal of Community Service-Learning 
https://ginsberg.umich.edu/mjcsl/

• Progress in Community Health Partnerships 
https://www.press.jhu.edu/journals/progress_in_community_health_partnership
s/

A long list of journals that have published articles on service-learning, community-
based research, research on civic engagement, and engaged teaching can be found 
on page 35 of the UC Denver Faculty Guide to Service Learning: 
http://www.ucdenver.edu/life/services/ExperientialLearning/foremployers/Docum
ents/UC%20Denver%20Faculty%20S-L%20Guide.pdf

http://openjournals.libs.uga.edu/index.php/jheoe
https://ginsberg.umich.edu/mjcsl/
https://www.press.jhu.edu/journals/progress_in_community_health_partnerships/
http://www.ucdenver.edu/life/services/ExperientialLearning/foremployers/Documents/UC Denver Faculty S-L Guide.pdf


Organisaties

• Global service-learning http://globalsl.org/wiki/gsl-practice-research-
wiki/gsl-tools-and-syllabi/

• Campus Compact (http://compact.org/resources-for-faculty/) has 
resources on teaching and scholarship 

• Community-Campus Partnerships for Health https://www.ccphealth.org/
• CIRCLE (The Center for Information & Research on Civic Learning and 

Engagement) http://civicyouth.org/
• Imagining America: Artists and Scholars in Public Life 

http://imaginingamerica.org/
• American Association of Colleges and Universities 

https://www.aacu.org/resources/civic-learning
• International Association for Research on Service-Learning and Community 

Engagement (IARSLCE) http://www.researchslce.org/

http://globalsl.org/wiki/gsl-practice-research-wiki/gsl-tools-and-syllabi/
http://compact.org/resources-for-faculty/
https://www.ccphealth.org/
http://civicyouth.org/
http://imaginingamerica.org/
https://www.aacu.org/resources/civic-learning
http://www.researchslce.org/
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