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Voorwoord
Je thuis voelen
Midden in Corona-tijd voer ik via mijn laptop gesprekken met studenten.
Gewoon, om een beetje gevoel te houden met wat er onder hen leeft en om
ze een beetje een hart onder de riem te steken. Ik kan zien dat ze allemaal
thuis zijn. Ik zie typische studentenkamers, een nette tuin van ouders of een
rommelig balkon. Ik vraag aan de studenten wat ze missen en krijg een waaier
aan antwoorden. De laatste in de rij vat het treffend samen: “Ik mis de school,
meneer”. De verworvenheid van deze tijd: een herwaardering van het concept
‘school’. Als een plek die structureert, organiseert, motiveert en inspireert.
En waar je gewoon leuke mensen tegen komt.
Wat we meemaken is de meervoudigheid van wat onderwijs heet te zijn. We
ontdekken dat er meer middelen zijn om kennis over te dragen dan voor een
groep in een klas een verhaal vertellen. Dat kan ook goed online. We
ontdekken ook dat onderwijs veel meer is dan dat en dat het in elkaars
nabijheid kunnen zijn, van groot belang is.
Uiteraard alleen als we in staat zijn die school de eigenheid en warmte te
geven die daar bij past. Onverschillige scholen werken averechts. Scholen
moeten een klimaat creëren waar jonge mensen zich thuis voelen. Deze studie
laat zien hoe belangrijk dat is én hoe dat kan. Het belang is wetenschappelijk
aangetoond. Uitvallers geven significant aan zich niet gezien te voelen en geen
contact met docenten te hebben. Als de school zich zo manifesteert, ‘omarmt’
de school je niet, voel je je niet uitgenodigd actief deel te nemen, voel je geen
stimulans om bij de onvermijdelijke tegenslag toch weer naar school te gaan.
Ik heb zelf, als Katholieke jongen, uit een klein Limburgs dorp, ook wel eens
dat vage gevoel gehad van ‘hoor ik hier wel’. Grappig genoeg is mij heel vaak
– hier in Holland, zoals wij dat in Limburg zeiden - de volgende vraag
voorgelegd: “Ga je later terug?” Ik heb het geluk gehad – op weg naar waar ik
nu sta – in scholen geweest te zijn waar altijd wel iemand was die me op een
ongemakkelijk moment, toch weer dat gevoel van ‘thuis zijn’ gaf. Ik gun elke
student dat geluk. En vind dat we als Hogeschool Rotterdam de plicht hebben
dat geluk af te dwingen.
Ron Bormans
Voorzitter College van Bestuur Hogeschool Rotterdam
Mei 2020
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1. Inleiding
Dit boek is geschreven door een vrouw die is opgegroeid in een biologisch
gezin én in vier ‘gastgezinnen’. Mijn biologisch gezin is het gezin waarin ik ben
geboren, mijn gezin van herkomst. In dit gezin heb ik onder andere geleerd
samen te leven, meerdere talen te spreken, te leven in twee culturen, door te
zetten en het beste uit mezelf te halen.
Mijn kleuterschool was mijn eerste ‘gastgezin’. Ik had een lieve ‘gastmoeder’
die al haar gastkinderen persoonlijke aandacht gaf en die indien nodig ook
streng kon zijn. Met de ene ‘broer/zus’ had ik ruzie en met de andere kon ik fijn
spelen. Ik voelde me op deze kleuterschool thuis, gezien en gehoord en ervoer
een hoge mate van erbij horen, een sense of belonging.
Mijn basisschool was mijn tweede ‘gastgezin’. Mijn ‘broers en zussen’ van de
kleuterschool verhuisden mee naar dit nieuwe gezin, maar ik had elk jaar een
andere gastouder. Met de ene kon ik beter opschieten dan met de andere. Bij
sommige gastouders kon ik duidelijk merken dat ze hun ‘lievelingetjes’ en hun
‘zwarte schapen’ hadden. Ook hadden we wel eens tijdelijk een jonge
gastouder, waar we eerder een bazige ‘oudere broer of zus’ in zagen dan een
‘gastouder’. Ondanks de jaarlijkse verandering in groepsdynamiek en het feit
dat de getinte kinderen op één hand te tellen waren, voelde ik me thuis op de
basisschool, voelde ik me gezien en gehoord en ervoer ik een sense of
belonging.
Mijn middelbare school was mijn derde ‘gastgezin’, en dat was wel even
wennen. Ik zat nu in een gezin met allemaal vreemde nieuwe kinderen, de
klassen waren groter dan ik in mijn vorige gastgezin gewend was, ik had elk
uur een andere gastouder, en de samenstelling van mijn ‘broers en zussen’
kon per vak verschillend zijn. Bij sommige gastouders had ik het idee dat ze
wisten hoe ik heette, maar dat ze geen idee hadden wie ik was. Ik kreeg
minder persoonlijke aandacht dan ik gewend was en voelde me minder
zichtbaar. Ook heb ik geleerd dat niet elke ‘gastouder’ je ziet zoals je zou willen
dat ze je zien. Zo associeerde een van mijn ‘gastouders’ mijn pasfoto
verzameling van klasgenoten met Unicef kinderen. Toen ik hem verbaasd
vroeg of wij eruitzagen als hulpbehoevende kinderen was zijn ongemak van
zijn gezicht af te lezen. Na mijn mededeling dat ik de toekomstige VN leden in
mijn pasfoto collectie zag, is hij grijnzend en blozend weggelopen.
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Op de middelbare school heb ik ook geleerd wat de woorden allochtoon en
autochtoon betekenen, geleerd dat meisjes in de wiskundeles beter hun best
moesten doen, want “meisjes zijn hier nou eenmaal minder goed in dan
jongens” en geleerd dat ik ‘anders’ was dan andere getinte medescholieren.
Met mijn ‘broers en zussen’ op de middelbare school had ik een minder
hechte band dan in mijn vorig gastgezin. Ook al voelde ik me er thuis, door het
verschil in binding die ik met mijn docenten had, ervoer ik een mindere mate
van sense of belonging dan op de basisschool.
Mijn universiteit vormde mijn vierde ‘gastgezin’, al leek het eerder op een
weeshuis. Persoonlijke aandacht was er mondjesmaat. Vergeleken met de
middelbare school was er veel zelfstudie en weinig groepswerk. Vaak zaten we
en masse in de collegezaal. Ik voelde me er soms een nummer. Dit gevoel
werd tijdens het ophalen van tentamenresultaten nog eens versterkt doordat
alleen het studentnummer werd weergegeven. Ik was niet Claudia Gomes,
maar studentnummer 9704132. In plaats van personen uit de regio Rotterdam
bestond deze studentpopulatie uit personen van diverse steden binnen en
buiten de Randstad. Op de universiteit heb ik geleerd wat micro-agressie� is.
Het aantal keren dat ik de volgende opmerkingen of vragen heb gehoord kan
ik op meer dan één hand tellen; “Wat spreek je goed Nederlands. Ben je
geadopteerd?”, “Ja, maar jij bent anders”, “Waar kom jij eigenlijk vandaan?”,
“Waar komt je vader vandaan?”. Naar de roots van mijn moeder werd vaak niet
gevraagd, omdat men vanwege mijn huidskleur en achternaam onterecht
aannam dat haar roots dan wel in Nederland moesten liggen. Ook al had ik de
indruk dat hun intenties goed waren en voortkwamen uit onbekendheid met
personen met een migratieachtergrond, toch deden deze vragen en
opmerkingen wat met mij. Alsof het categoriseren van een aspect van mijn
identiteit – mijn uiterlijk, mijn achternaam, mijn uitspraak van het Nederlands
of mijn houding – eerst bij de ander ‘opgelost’ moest worden, voordat diegene
volledig contact met mij kon of wilde maken. In plaats van oprechte interesse
in mij als persoon, voelde het aan als oprechte interesse in het categoriseren
van mij als persoon. In dit soort situaties ervoer ik een lage sense of
belonging. Wat ook zorgde voor een lage sense of belonging was dat 80% van
de eerstejaarsstudenten was uitgevallen, waaronder ook studenten waar ik
een band mee had opgebouwd. In dit ‘gastgezin’ zocht ik steeds opnieuw mijn
plek in de voortdurend veranderende samenstelling van de studenten
populatie.

1

Micro-agressie is de verzamelnaam voor opmerkingen die niet kwetsend of discriminerend bedoeld
zijn, maar wel als zodanig kunnen worden opgevat.

In mijn gecombineerde stage en scriptie aan de universiteit werd ik begeleid
door een ‘gastouder’ die in haar gedrag toonde dat zij mij zag en begreep en
oprecht in mij geïnteresseerd was. Zij accepteerde me zoals ik was en steunde
me toen het even niet goed ging. Dit sociaal contact heeft ervoor gezorgd dat
ik weer een hoge mate van sense of belonging met mijn studie ervoer. Ik voelde
me weer verbonden met de opleiding, raakte gemotiveerd om de zware
laatste loodjes te tillen en heb mijn bul behaald.
Ik weet uit persoonlijke ervaring hoe belangrijk het is om je ergens thuis te
voelen, je gezien, gehoord en erkend te voelen en welke impact dit op je
persoonlijke ontwikkeling en je studentsucces kan hebben. Door mijn werk
als onderzoeker onderken ik ook vanuit de expertrol het belang van sense of
belonging. Deze kennis deel ik in nu met jou. Daarbij zal ik je na elk hoofdstuk
uitnodigen te reflecteren op je eigen ervaringen. Moge de inzichten en
handvatten uit dit boek je inspireren om onze hogeschool nog meer een plek
te laten zijn waar iedere student zich gezien en gehoord voelt en kan worden
wie hij/zij wil zijn.
Drs. Claudia Gomes
Onderzoeker Lectoraat Studiesucces| Kenniscentrum Talentontwikkeling
Hogeschool Rotterdam
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2. The need to belong
Een bekende quote van Engelse dichter John Donne luidt “No man is an island,
entire of itself”. Wij mensen zijn sociale wezens en ieder mens heeft een
primaire behoefte ergens bij te horen en zich aan anderen te binden (Maslow,
1954, 1962). In het Engels noemen we dat the need to belong. De behoefte
ergens bij te horen begint in het gezin en de familie waarin we worden
geboren, en strekt zich naarmate we opgroeien steeds meer uit naar sociale
netwerken buiten het gezin van herkomst. Te denken valt aan onze school- of
werkwerkomgeving, (sport)verenigingen, religieuze groeperingen of sociale
mediakanalen. Je voelt je onderdeel van een groep waar je jezelf kunt zijn,
de ander om je geeft, jou waardeert en accepteert zoals je bent. In onze need
to belong wordt voorzien als we frequente en langdurige sociale relaties
onderhouden die we als stabiel, positief en betekenisvol bestempelen
(Baumeister & Leary, 1995).

2.1 Sense of Belonging
De need to belong is geen dichotome behoefte met een aan-of-uit knop.
De primaire behoefte ergens bij te horen is een dynamische en afwisselende
behoefte waarbij we steeds opnieuw bekijken in welke mate in deze behoefte
wordt voorzien, belonging is een ‘werkwoord’. We behoren namelijk niet tot
slechts één groep, maar tot meerdere verschillende groepen. De mate waarin
je dit gevoel van erbij horen ervaart wordt jouw sense of belonging genoemd.
Individueel kunnen we verschillen in de mate waarin we behoefte hebben
ergens bij te horen en de manier en intensiteit waarin in deze behoefte wordt
voorzien (Kelly, 2001). Als we een glas water als metafoor zouden nemen, dan
staat de grootte van het glas voor de need to belong van mensen en de mate
waarin het glas gevuld is voor de sense of belonging. Niet elk glas zal dan even
groot zijn of evenveel water bevatten. Mensen met een kleiner glas (need to
belong) hebben de voorkeur voor sociale contacten met een klein aantal
personen, terwijl mensen met een groter glas (need to belong) een voorkeur
voor sociale contacten met een groter aantal personen hebben. Een lagere
need to belong hoeft overigens niet te betekenen dat er makkelijker in die
behoefte wordt voorzien. Hoe hoger het glas gevuld is (ongeacht de grootte),
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des te meer er wordt voldaan in de behoefte aan een stabiele, positieve en
betekenisvolle relatie. Elke relatievorm is gebaseerd op wederzijds respect,
communicatie, vertrouwen en gemeenschappelijkheid. Deze basis komt
echter niet in elke situatie voor. Dat maakt dat je je zowel alleen als in
gezelschap eenzaam kunt voelen als je je niet onder gelijkgestemden bevindt.

Waar ik mij goed voel ben ik thuis - Desiderius Erasmus
Na een verhuizing, een reorganisatie of een scheiding kan je sense of belonging
veranderen. Niet alleen mensen, maar ook de sfeer of omgeving heeft invloed
op de mate waarin je ervaart dat je erbij hoort. Sense of belonging kun je
verdelen in twee aspecten (Hagerty et al., 1992); betrokkenheid en fit. Om in je
behoefte van erbij horen te voorzien is het belangrijk dat je het gevoel hebt
dat de ander je waardeert, je steunt, om je geeft en je accepteert. Je ervaart
hierdoor betrokkenheid bij de ander.
Daarnaast is het belangrijk dat je het idee hebt dat wie je bent (identiteit) past
bij de groep waartoe je behoort en dat je binnen die groep jezelf kunt zijn
(sociale identiteit). De relaties die wij met anderen hebben zijn deels bepalend
voor onze identiteit en ons gedrag. Je achternaam onthult tot welke primaire
ingroup, jouw familie, je behoort. Je kunt je sociale identiteit ook achterhalen
door de volgende zin af te maken: ik ben [vul in], bijvoorbeeld dochter/zoon,
broer/zus, vader/moeder, partner, collega of student. Binnen jouw identiteit
vervul je verschillende sociale rollen, met elk een ander verwachtingspatroon
met betrekking tot het gedrag. Als docent zul je je anders gedragen dan als
ouder, partner of cursist. Je rol wordt aangepast aan de groep of context
waarin je je op dat moment bevindt. Binnen een groep kun je weer een andere
taakrol innemen. Zo kun je in de ene groep een coördinerende rol hebben en
in een andere groep een uitvoerende rol.

2.2 Wij versus zij
Volgens de sociale identiteitstheorie van Tajfel en Turner (1979) delen we onze
sociale wereld in categorieën waar we zelf wel of geen onderdeel van
uitmaken (ingroup versus outgroup). We maken bijvoorbeeld onderscheid op
basis van geslacht, leeftijd, geloofsovertuiging, opleidingsniveau of (sub)
cultuur. Door dit proces van sociale categorisatie komen we tot een ‘wij’ versus
‘zij’ groep. Tot welke groep we onszelf rekenen is contextafhankelijk. Zo
kunnen we ons onderdeel voelen van Oranjesupporters als Oranje speelt,
maar voelen we ons onderdeel van aparte outgroups als dezelfde spelers in

de Eredivisie tegen elkaar spelen. We kunnen ons werknemer voelen van
Hogeschool Rotterdam, maar daarbinnen collega voelen van een dienst of
instituut en daarbinnen weer onderdeel voelen van verschillende teams of
afdelingen.
Cultuur
Binnen de ingroup wordt samen bepaald wat de normen en waarden
(geschreven en ongeschreven leefregels en gewoonten) binnen de groep zijn
en welke overtuigingen of mindset ten grondslag liggen aan die waarden. Zij
vormen de kern van de cultuur en geven aan welk gedrag binnen de ingroup
conform of contra de norm is. Uit eenzelfde waarde kan per groep een andere
overtuiging (mindset) worden gegenereerd. Als we de waarde respect als
voorbeeld nemen kan de overtuiging in de ene groep zijn dat je respect geeft
als je het ook terugkrijgt, terwijl de overtuiging in een andere groep kan zijn
dat je ouderen altijd respecteert, ook als zij jou niet respecteren. Binnen de
hogeschool komt de waarde respect bijvoorbeeld tot uiting in de vorm van
gedragsregels die tot huisregels zijn geformuleerd; we hebben respect voor
elkaar; in het onderwijs communiceren we in het Nederlands (behalve bij
English Stream opleidingen); we gaan zorgvuldig om met de belangen en
eigendommen van elkaar en van de hogeschool. Een ander voorbeeld is de
Rotterdamse kreet ‘niet lullen, maar poetsen’, een overtuiging die gebaseerd
is op de waarde hard werken.
In het contact tussen groepsleden ontstaat een cultuur: aangeleerd gedrag
wat door interacties met anderen wordt bestendigd of veranderd en bepaalt
hoe je denkt, wat je zegt en doet. Door bestendiging van cultuur ontstaan
tradities. Voorbeelden daarvan binnen de Nederlandse cultuur; als je jarig
bent trakteer je op iets lekkers; als je je aan een ander voorstelt geef je een
hand; op 4 mei houden we om 20 uur een minuut stilte ter nagedachtenis van
de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog; in Brabant vieren ze carnaval.
Nieuwkomers binnen een groep leren snel wat de (culturele) leefregels zijn,
enerzijds door het herkennen van uniform gedrag tussen alle of de meeste
groepsleden, en anderzijds door het observeren van de negatieve
consequenties van het niet opvolgen van de geldende sociale normen.
Een cultuur proberen te veranderen gaat niet zonder slag of stoot. Daar zijn
de nog altijd oververtegenwoordiging van vrouwen in wasreclames, de
hatecrimes op de LGBTQ-gemeenschap of de gaande zwarte piet discussie
voorbeelden van. Een (tijdelijke) verhuizing of reis naar een omgeving met een
andere cultuur kan botsingen teweegbrengen. Je kunt een cultuurschok
ervaren als daar normen en waarden worden gehanteerd die ver staan van
die uit je eigen cultuur.
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Mensen vormen culturen en culturen vormen op hun beurt
weer mensen. Cultuur is een samenhangend systeem van
betekenisgeving - Jitske Kramer & Danielle Braun
Ingroup favoritisme
Waar (sub)culturen botsen worden de verschillen tussen de groepen vaak
benadrukt, waardoor de overeenkomsten tussen groepen over het hoofd
worden gezien. We vinden onze eigen groep vaak beter, leuker, aardiger etc.
dan de outgroup, een fenomeen wat we ingroup-favoritisme noemen. De
belangrijkste oorzaak voor dit fenomeen is dat mensen hun zelfwaardering
gedeeltelijk aan de ingroup ontlenen en dit deel uitmaakt van onze eigen
sociale identiteit. Door positieve eigenschappen aan de ingroup toe te
schrijven, krijg je een positief zelfbeeld. We voelen ons beter over onszelf als
we onderdeel uitmaken van een groep die het ‘goed’ doet.
Outgroup-homogeniteit
Daarnaast zijn we geneigd om verschillen tussen leden van de ingroup te
overschatten en verschillen tussen leden van de outgroup te onderschatten,
het outgroup-homogeniteitseffect (Linville, Fischer, & Salovey, 1989). We houden
in dat geval geen rekening met de veranderlijkheid van de identiteit en het feit
dat mensen niet homogeen zijn, en scheren individuen binnen de outgroup
over één kam. Je herkent dit aan opmerkingen als “Jij bent typisch een
Brabander”, “Zo zitten zij nu eenmaal in elkaar”, “Vrouwen komen van Venus
en mannen van Mars”. Hierdoor denken en gedragen we ons anders naar de
ander (outgroup) toe. Door de ander te reduceren tot één enkele eigenschap
zoals etniciteit, gender, geloofsovertuiging, leeftijd etc. ontneem je jezelf de
kans om positieve interacties met de ander te hebben. Ook geef je de ander
geen kans om volledig zichzelf te kunnen of mogen zijn.
Stereotypering
De neiging tot categoriseren kan leiden tot het vormen van stereotypen:
een overdreven vast beeld van een bepaalde groep mensen dat vaak niet
overeenkomt met de werkelijkheid. ‘Nederlanders lopen op klompen’,
‘vrouwen met een hoofddoek worden onderdrukt’, ‘Aziaten zijn goed in
wiskunde’ en vul zelf maar in. Stereotypen berusten vaak op een vooroordeel
of een negatief denkbeeld en worden soms gebruikt om discriminerend
gedrag te rechtvaardigen. Stereotyperen kan makkelijker optreden als we
weinig over de groep of het individu weten. Mocht je een individu tegenkomen
die jouw stereotype over diens groep tegenspreekt, dan kun je dit individu als
de ‘uitzondering op de regel’ gaan zien. We kunnen een individu op twee
manieren waarnemen; gebruikmakend van stereotypen over de groep
waartoe diegene behoort of de ander als individu zien en een persoonlijke

impressie van deze persoon opbouwen. De ander als een uniek individu zien
kost meer tijd en energie. Categoriseren en stereotyperen vergemakkelijkt
namelijk de informatieverwerking in je brein. Als je echter niet bereid bent je
in een ander in te leven en open te staan voor diens beleving van de
werkelijkheid is werkelijke communicatie niet mogelijk en kun je je niet
verbinden met de ander.
In- en uitsluiting
Erbij horen houdt in dat je ergens graag wilt zijn, dat anderen jou er graag bij
willen hebben en dat je wordt geaccepteerd om wie je bent. We kennen
allemaal wel situaties waar groepen of individuen bewust of onbewust
worden uitgesloten. Als individu kun je dit herkennen aan een gevoel van
uitsluiting wat je bij een plek of bij bepaalde mensen kunt ervaren, het gevoel
van het buitenbeentje zijn. Denk bijvoorbeeld aan hoe je je voelt als je op een
borrel bij een groep mensen staat waar je geen klik mee hebt of ergens niet
over mee kunt praten; hoe je je voelt als je een andere mening hebt dan
degenen om je heen; hoe je je voelt als je een voedselallergie hebt en niet mee
kunt genieten van de traktatie die iemand voor het team heeft meegebracht;
hoe je je voelt als je collega’s het over hun kinderen hebben, maar jijzelf geen
ouder bent; hoe je je voelt als er om je heen in een taal wordt gesproken die je
zelf niet beheerst; hoe je je voelt als er bij je collega’s een stilte valt op het
moment dat jij binnenkomt. Op zulke momenten verandert je sense of
belonging. Om zich toch onderdeel te voelen van de groep kan een
buitengesloten individu een aangepaste rol gaan innemen, een rol die wellicht
niet bij de eigen identiteit past. Individuen die niet aan onze norm voldoen
plaatsen we in de outgroup. Degenen die zich binnen de ingroup echter niet
meer aan de bestaande norm conformeren kunnen in sommige gevallen zelfs
uit de groep of de samenleving worden verstoten (outcast, paria, outsiders).

2.3 Welzijn
Zowel intens positieve als intens negatieve emoties zijn gerelateerd aan je
sense of belonging. Welkom worden geheten, geaccepteerd worden zoals je
bent, geeft je bijvoorbeeld een gevoel van blijdschap tevredenheid en rust.
Terwijl worden afgewezen, genegeerd of buitengesloten jou een gevoel van
boosheid, angst, neerslachtigheid, minderwaardigheid, eenzaamheid of
jaloezie kan geven.
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Eenzaamheid kunnen we in twee vormen onderscheiden: sociale eenzaamheid
en emotionele eenzaamheid. Onder sociale eenzaamheid verstaan we de
eenzaamheid die we voelen als we geen onderdeel kunnen uitmaken van een
groep of geen mogelijkheden tot sociale interacties hebben. Mensen die naar
een nieuwe stad of naar een andere school verhuizen kunnen deze vorm van
eenzaamheid ervaren, doordat ze niet meer onderdeel uitmaken van het voor
hen bekende en vertrouwde sociale netwerk van kennissen en vrienden.
Onder emotionele eenzaamheid verstaan we echter eenzaamheid ontstaan
door een onvervulde behoefte aan intieme, betekenisvolle relaties.
Voorbeelden hiervan zijn een echtscheiding of het verlies van een dierbare
(DiTommaso & Spinner, 1997).

The absence of a sense of belonging is a sense of
alienation- Abraham Maslow

Een onvervulde behoefte ergens bij te horen heeft negatieve gevolgen voor je
mentale en fysieke gezondheid (Baumeister & Leary, 1995). Wanneer we ons
sociaal afgezonderd of afgewezen voelen heeft dit negatieve gevolgen voor
ons denkvermogen en ons immuunsysteem. Het kan fysiek even schadelijk
zijn als obesitas of roken (Cacioppo & William, 2008). Langdurig worden
buitengesloten kan leiden tot stress, een verlaagd zelfbeeld, lage sociale
status, sociale isolatie, depressie en een toename in suïcidale neigingen
(Hagerty et al., 1996; Maniaci 2009). Ons brein reageert bij sociale isolatie op
een vergelijkbare manier als bij het fysiek ervaren van honger of pijn. Het is de
manier waarop je hersenen het signaal afgeven dat je jezelf moet verdedigen
tegen beschadiging. Je hunkert dan letterlijk naar verbinding, you crave
connection.

2.4 Persoonlijke ontwikkeling en motivatie
Ons gedrag wordt gestuurd door onze behoeften. Je eet omdat je honger
hebt, je doet warme kleding aan omdat je het niet koud wilt hebben,
je studeert voor een tentamen omdat je je studiepunten wilt halen, je
onderhoudt sociale contacten omdat je bij de ander wilt horen. Je need to
belong is niet de enige basisbehoefte van de mens, maar vormt wel een
belangrijke randvoorwaarde of motivatie om in andere behoeften te
kunnen voorzien.

Behoeftepiramide
Een van de bekendste theorieën op basis van behoeften is de motivatie
hiërarchie van Abraham Maslow (1954, 1962). Hij maakte onderscheid tussen
vijf hiërarchische, menselijke basisbehoeften die ieder mens nastreeft (figuur
1), de zogeheten behoeftepiramide. Je kunt je volgens zijn theorie pas richten
op het volgend niveau als voldoende voorzien is in de behoefte uit het
voorafgaande niveau. Helemaal onderaan de piramide staan de fysiologische
behoeften, bijvoorbeeld water en voedsel. Het tweede niveau bevat de
behoefte aan veiligheid en zekerheid, bijvoorbeeld de behoefte aan een
veilige woning en een vast inkomen. Vervolgens kun je je richten op het
voorzien in de behoefte aan sociale contacten, je need to belonging. En als
hierin wordt voorzien kun je je richten op je behoefte aan zelfwaardering en
waardering van anderen. Wanneer in die behoefte wordt voorzien staat de
behoefte aan zelfactualisatie, je persoonlijke ontwikkeling, pas centraal. Als
mens zijn we gericht op het onszelf verbeteren, ontwikkelen en naar een
hoger plan tillen. Persoonlijke groei is een belangrijke menselijke behoefte,
omdat je er veel tevredenheid, voldoening en volharding uit haalt. Je leert
hierdoor ook beter om te gaan met tegenslagen.
Figuur 1: Behoeftepiramide van Maslow (1954,1962)

Behoefte aan
zelfontplooiing
Bereiken wat je kunt

Groei motivatie

Behoefte aan waardering
Zelfwaardering en door
anderen. Succes, prestige,
status

Sociale behoeften

Sociale motivatie

Vriendschap, erbij horen, liefde

Behoefte aan veiligheid en zekerheid
Veilig huis, stabiliteit, economische zekerheid
Overlevingsmotivatie
Fysiologische behoeften
Honger, dorst, slaap, seks
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De piramide kunnen we onderverdelen in drie submotivaties: motivatie om
te overleven, motivatie tot sociale contacten en motivatie tot groei en
ontwikkeling. De laatste twee motivaties overlappen elkaar bij de behoefte
aan waardering. Volgens Maslow komt een hogere behoefte pas in zicht als
aan alle behoeften op voorgaande niveaus is voldaan. De bevrediging van de
ene behoefte ‘creëert’ een andere behoefte. Pas als je honger is gestild
(overlevingsmotief) kun je je focussen op je werk of je studie (groeimotief).
En pas als je je in die omgeving thuis voelt (sociaal motief) kun je je beter
focussen op je studie of werk (groeimotief).

Behavior is senseless unless one understands its motivations and its goals - Abraham Maslow

Zelfdeterminatietheorie
Motivatie kun je onderverdelen in intrinsieke en extrinsieke motivatie. Bij
intrinsieke motivatie is je motivatie gericht op het uitvoeren van activiteiten
waar je zelf plezier van ondervindt en voldoening uit haalt. De motivatie komt
dan voort uit je eigen interesse of interne prikkels, bijvoorbeeld gemotiveerd
naar het werk gaan omdat je er je ei in kwijt kunt. Bij extrinsieke motivatie zijn
er externe prikkels die ervoor zorgen dat je een bepaalde activiteit uitvoert,
zoals het vooruitzicht op een goed salaris of het behalen van een diploma. Je
doet iets omdat je ervoor beloond of bestraft wordt en niet omdat je er
voldoening uithaalt. Volgens psychologen Edward Deci en Richard Ryan (2000)
zijn mensen van nature gericht op psychologische ontwikkeling. Zij hebben in
hun onderzoek naar gedrag en motivatie drie universele en aangeboren
psychologische basisbehoeften onderscheiden die je zelfmotivatie,
zelfregulatie en welzijn beïnvloeden: autonomie, competentie en verbondenheid
(figuur 2). Deze theorie wordt de zelfdeterminatietheorie (ZDT) genoemd.
Onder autonomie wordt verstaan de behoefte aan individuele vrijheid in het
maken van keuzes, verantwoordelijkheid kunnen nemen, m.a.w.
zelfbeschikking. Onder competentie wordt verstaan de behoefte aan het
vertrouwen in eigen kunnen, bekwaam willen zijn en willen ervaren, m.a.w.
zelfverwezenlijking. Onder verbondenheid wordt de behoefte in het streven
naar sociale verbondenheid met de omgeving en andere individuen verstaan,
je geliefd en verzorgd te voelen en positieve relaties met anderen opbouwen,
m.a.w. je need to belong.

Figuur 2: Zelfdetermintatietheorie Deci & Ryan (2000)
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Je kunt je intrinsieke motivatie verhogen als je voorziet in je basisbehoeften
aan autonomie, competentie en sociale verbondenheid. Wanneer in deze
behoeften wordt voorzien leidt dit tot optimaal functioneren, welzijn en
persoonlijke ontwikkeling. Je beperkt voelen in je individuele vrijheid, het
hebben van weinig sociale contacten, of het onvermogen om een bepaalde
uitkomst te verkrijgen kunnen negatieve gevolgen voor je motivatie en je
mentale en fysieke welzijn hebben. Je motivatie komt voort uit je behoeften
en bepaalt je richting, je intensiteit en je volharding van een bepaald gedrag. Je
sense of belonging is voor je motivatie, persoonlijke ontwikkeling en gedrag een
belangrijke voorspeller. Welke invloed dit op studentsucces heeft wordt in het
volgend hoofdstuk belicht.

Reflectievragen
•
Wanneer voelde jij je voor het laatst buitengesloten?
•
Wat maakte dat je je buitengesloten voelde?
•
Wat voor invloed had dat gevoel van er (even) niet bij horen op je
gedrag naar de ander toe?
•
Heb je wel eens een andere rol aangenomen om bij een groep
te horen?
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3. S
 tudent Sense of
Belonging
In de vorige hoofdstukken is in kaart gebracht dat de behoefte om op sociaal
vlak ergens bij te horen (need to belong) een basisbehoefte is die je motivatie
en je gedrag beïnvloed. Je sense of belonging beïnvloedt je paradigma en
interactie met je omgeving, het beïnvloedt je gedrag. Om in deze
basisbehoefte te voorzien vinden binnen en buiten de familie diverse
persoonlijke interacties met anderen plaats, zo ook in een onderwijsinstelling.

3.1 Onze hogeschool
Rotterdam is een wereldstad, omdat de wereld in de stad leeft, woont en werkt.
De Rotterdamse bevolking kent naast de Rotterdams stadsidentiteit ook andere
subidentiteiten, ieder met hun eigen bijbehorende (sub)cultuur. De studente
npopulatie van Hogeschool Rotterdam is een samenstelling van studenten die
een afspiegeling van deze diverse stad vormen en studenten die uit de regio
komen, waaronder ook regio’s die minder culturele diversiteit kennen.
Hogeschool Rotterdam heeft inclusief onderwijs hoog op de Strategische
Agenda staan. Hieronder wordt verstaan onderwijs waar iedereen zich thuis
voelt en mag zijn wie ze zijn, waar de aanwezige verschillen worden erkend en
waar diversiteit als kracht wordt aangewend. Om tot een gemeenschap,
hogeschool als ingroup, te komen is het belangrijk dat de normen en waarden
helder geformuleerd en bewaakt worden, en in woorden en gedrag zichtbaar
zijn. Het is belangrijk om een hogeschool cultuur te hebben die de need to
belong ondersteunt en een wij-gemeenschap vormt. Op deze wijze is de
hogeschool een onderwijsinstelling waar elke student op voet van
gelijkwaardigheid met andere studenten aan het onderwijs deelneemt, en
ongeacht zijn of haar achtergrond zich welkom en geaccepteerd voelt.
Student Sense of Belonging
Onder student sense of belonging verstaan we de mate waarin een student zich
in de leeromgeving door anderen geaccepteerd, gewaardeerd, gesteund (door
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docent en medestudenten) en erbij betrokken voelt (Goodenow, 1993a). Je hebt
als student dan het gevoel onderdeel uit te maken van je klas en opleiding, op
de juiste plek te zitten en je thuis te voelen.
Je student sense of belonging kan door verschillende individuele
eigenschappen (bijv. geslacht, vooropleiding, etniciteit, sociaaleconomische
status) en in diverse contexten en omstandigheden worden beïnvloed
(Osterman, 2000). Te denken valt aan de sfeer in de gebouwen, de student docent relatie, de interactie met medestudenten, de studeerbaarheid van de
opleiding of de veiligheid in de klas. De student sense of belonging begint al
voor de poort, voordat de student zich bij de hogeschool heeft ingeschreven,
en kan ook per onderwijsfase na de poort verschillen.

3.2 Voor en door de poort
Student Sense of Belonging begint al voordat een student een voet op de
hogeschool heeft gezet. Om zich op de nieuwe opleiding te oriënteren hebben
aankomend studenten veelal de website bekeken, een open dag bezocht,
meeloop- of proefstudeerdagen bijgewoond of een persoonlijk gesprek gehad
met een student die de opleiding al volgt of iemand die in het vakgebied werkt
(Gomes, 2016, 2017). Dit zijn eerste kennismakingsmomenten met de potentiële
nieuwe ingroup, waarin de aankomend student bekijkt of de onderwijsinstelling
op sociaal en competentievlak in diens basisbehoefte kan voorzien.
Wanneer de knoop is doorgehakt en de aankomend student zich voor de
opleiding heeft ingeschreven volgt een Studiekeuzecheck waarbij ook een
studiekeuzegesprek met een docent van de opleiding plaatsvindt. De uitkomst
van dit gesprek heeft invloed op de sense of belonging van de aankomend
student, want als dit een negatief advies is of een positief advies met
benoemde aandachtspunten kan dit de student het gevoel geven dat zij niet
(volledig) door de potentiële nieuwe ingroup wordt geaccepteerd of wordt
buitengesloten. Het eerste krasje op de sense of belonging wordt dan
aangebracht. Bij sommige opleidingen vindt er zelfs selectie aan de poort
plaats, waardoor een student die niet mag starten met de opleiding zich
afgewezen kan voelen, wat de sense of belonging verlaagt.
Nadat de keuze voor de opleiding is gemaakt start het integratieproces tijdens
de introductieweek. Hier maakt de student kennis met andere leden van de
nieuwe ingroup en wordt snel duidelijk met wie er wel of juist geen klik is. Niet
elke student doet echter mee aan de introductieweek en mist hierdoor een
kans om laagdrempelig contact te leggen met hun peers en docenten.

Studenten die hier wel aan deelnemen blijken meer binding met de opleiding
te ervaren (Gomes, 2019). Naast het organiseren van een introductieweek
kunnen studenten- of studieverenigingen ook activiteiten aanbieden om de
sense of belonging van studenten te vergroten.
Studenten starten niet als ongeschreven blad en hebben al een hele
educatieve reis achter de rug. In hun reistas zitten hun startkwalificaties,
studievaardigheden en capaciteiten, leerstrategieën, studiemotivatie en
self-efficacy (vertrouwen om te slagen in het leren). Daarnaast hebben ze op
sociaal vlak al de nodige ervaringen op het gebied van school belonging
gedaan. Al die indrukken en ervaringen, zowel positief als negatief, bepalen
hun paradigma en daarmee de manier waarop zij dit nieuwe avontuur
aangaan. Om in de behoefte aan persoonlijke en mentale ontwikkeling (het
studeren) te kunnen voorzien is het noodzakelijk dat de student bevredigd is
in behoefte aan sociale contacten, waardering en erkenning.
Je legt eerder contact met mensen die op jou lijken (ingroup favoritisme),
doordat je je verbonden voelt met wat je bij de ander herkent. In een diverse
studentpopulatie zullen studenten met overeenkomstige culturele normen en
waarden binnen de klas (ingroup) eerder naar elkaar toe trekken en
subgroepjes vormen, een fenomeen dat hunkering down wordt genoemd
(Putnam, 2000). Als je niet direct een klik ervaart met je medestudenten kan
deze eerste indruk al een kras in je sense of belonging geven. Vooral voor eerste
generatie studenten (first-in-family) of studenten die zich identificeren met
gemarginaliseerde groepen is student sense of belonging cruciaal. Als deze
studenten erin slagen binnen de hogeschool een eigen gemeenschap van
gelijkgestemden te vormen en hier actief in deel te nemen is dit bevorderlijk
voor de integratie in de onderwijsinstelling (Hurtado & Carter, 1997).

3.3 Het propedeusejaar
Als student doorloop je tijdens je studie drie onderwijsfasen: de propedeuse,
de hoofdfase (jaar 2 en 3) en de afstudeerfase. De fundering voor sense of
belonging wordt in het eerste studiejaar gelegd. De transitie van de
vooropleiding naar het hoger onderwijs kan door eerstejaars studenten
worden gezien als een rite of passage, een nieuw hoofdstuk in hun leven. Vaak
is het de overgang van tiener naar jongvolwassene en alles wat daarbij komt
kijken. Het is een periode waarin zij meer loskomen van hun ouderlijk nest en
mogelijk op zichzelf gaan wonen, hun eigen identiteit beginnen te ontdekken,
en zichzelf leren te bekwamen in zelfregulatie en autonomie. Een transitie van
de vooropleiding naar de hogeschool is een gebeurtenis die leidt tot
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verandering in relaties, rollen en verwachtingen, waardoor de student zich
moet aanpassen aan de veranderende situatie (Schlossberg, 2011). Studenten
moeten wennen aan een nieuwe studieomgeving en studiemethode, en deze
nieuwe rol weten te combineren met de andere rollen die zij buiten de
hogeschool vervullen. Als nieuwkomer in de studentengroep zullen zij gaan
ontdekken wat de nieuwe geldende sociale normen en waarden zijn, oftewel
de institutionele habitus.
De eerste 100 dagen
Voor een student zijn de eerste honderd dagen in de nieuwe opleiding
cruciaal, omdat deze eerste indruk bepalend is voor de rest van het studiejaar.
Tijdens de eerste honderd dagen in de nieuwe opleiding doorloopt een
student een gehele onderwijsperiode en wordt duidelijk of het beeld van de
opleiding klopt met de verwachting, of de gekozen opleiding aansluit bij de
vooropleiding en of er een klik is op sociaal en academisch vlak. De student
heeft kennisgemaakt met het tempo, het niveau, de werkvormen en de
manier van toetsing op het hbo. Daarna kan de student bepalen of de studie
nog bij hem/haar past of dat het beter is vóór 1 februari te stoppen of te
switchen naar een andere opleiding.
De meerderheid van de studenten geeft na 100 dagen aan een goed beeld van
de opleiding te hebben. Waar eerstejaars zich echter wel eens in kunnen
vergissen zijn de studielast en de theorie en praktijk verhouding van de
opleiding. Ook heeft een kwart van de studenten moeite bij het vinden van de
balans tussen studie en privé (Gomes, 2016). Studenten vervullen naast hun
studierol ook nog andere rollen zoals medewerker in de bijbaan, als
mantelzorger of als ouder. Sommige studenten werken parttime zelfs zoveel
dat ze niet in (meer) staat zijn om een fulltime student te zijn.
Om gemotiveerd te blijven en door te zetten is het belangrijk om met de
studieomgeving aangehaakt te blijven. Daarbij is een goed pedagogischdidactisch klimaat in de klas van belang. Als student moet je je veilig voelen
om vragen te stellen en fouten te durven maken. Je moet je comfortabel
voelen om met anderen te kunnen samenwerken. Als de gehanteerde
werkvormen aansluiten bij je werkwijze en belevingswereld kan dit voorzien in
de basisbehoefte verbondenheid en de studiemotivatie vergroten. Als we de
behoeftepiramide van Maslow op de onderwijssituatie toepassen, ziet dat er
als volgt uit:

Figuur 3: Maslow’s behoeftepiramide toegepast op de onderwijssituatie

Haal ik hier het beste uit mezelf?

Leer ik waardevolle dingen?
Pas ik hier bij? Voel ik me welkom,
gerespecteerd en geaccepteerd?
Voel ik me veilig in deze leeromgeving?
Is dit een comfortabele leeromgeving?
Kan ik me hier voeden?

Student Sense of Belonging zou je ook kunnen omschrijven als de mate waarin
een student verbondenheid voelt met de studieomgeving en zich succesvol
geïntegreerd voelt in de opleiding. De student maakt dan deel uit van de
gemeenschap. Het hebben van goede contacten met docenten en
medes tudenten bevordert de betrokkenheid van de student (Tinto, 1993).
Daarbij onderscheidt Tinto twee vormen van integratie: sociale integratie en
academische integratie. Sociale integratie vindt plaats als de student zich
gekend voelt binnen de opleiding, het goed kan vinden met zijn/haar
medestudenten en de sfeer op de opleiding als prettig ervaart. De student
ervaart aansluiting bij zijn peers, docenten en studieloopbaanbegeleider.
Academische integratie vindt plaats als de student zich identificeert met de
studie en goede contacten heeft met docenten. De student ervaart dan
aansluiting bij de inhoud en de manier van lesgeven door docenten. Studenten
die op zowel academisch als sociaal vlak niet of nauwelijks binding ervaren,
hebben een grote kans om uit te vallen. Het studiesucces van eerstejaars hangt
af van de mate waarin het integratieproces - een afspiegeling van de mate van
sense of belonging - in het eerste jaar succesvol verloopt, en dan met name of
de student ervaart dat hij/zij op de juiste plek zit (fit).
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Studenten die na honderd dagen in de opleiding goed zijn geïntegreerd, blijken
bij hun studiekeuze een realistisch beeld van de opleiding te hebben, vooral met
betrekking tot inhoud, aansluiting bij de capaciteiten en vaardigheden de
theorie- en praktijkverhouding. Ook blijken zij, vergeleken met studenten die
minder goed geïntegreerd zijn, meer gemotiveerd te zijn dan aan het begin van
de opleiding en een positiever beeld van hun docenten te hebben (Gomes,
2017). Studenten die vóór 1 februari met de studie zijn gestopt of geswitcht
blijken vaak een minder goed beeld van de opleiding te hebben en moeite te
hebben met de manier van studeren, het tempo, het niveau en het schrijven
van verslagen en werkstukken. Ook blijkt de opleiding onvoldoende aan te
sluiten bij hun interesses of hun vooropleiding (Gomes, 2020).

3.4 Onze Student Sense of Belonging
De uitkomsten van het jaarlijkse 100 dagen HR-onderzoek met betrekking tot
de vraag ‘Ik voel me thuis bij mijn opleiding’ zijn aanleiding geweest om
aanvullend onderzoek te doen naar sense of belonging en de relatie met
studiesucces. Om de Student Sense of Belonging van onze eerstejaars en de
relatie met vroege uitval te onderzoeken is binnen het Lectoraat Studiesucces
(Klatter, 2017) kwantitatief onderzoek uitgevoerd onder eerstejaars studenten
(n=1.745) van Hogeschool Rotterdam uit studiejaar 2019-2020. Na 100 dagen in
de nieuwe opleiding zijn de volgende vijf thema’s bevraagd (schematisch
afgebeeld in figuur 4): de mate waarin studenten het gevoel hebben dat zij
zichzelf kunnen en mogen zijn (1), het klimaat in de klas (2), de kwaliteit van de
relaties met medestudenten (3) en docenten (4), en de mate waarin de
student kennis heeft en gebruik maakt van hulpbronnen bij mogelijke
(persoonlijke) problemen met betrekking tot de studie (5).
Figuur 4: Onderzochte thema’s Student sense of belonging Hogeschool Rotterdam

Jezelf kunnen zijn

Comfort in de
klas

Band met
medestudenten
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van hulpbronnen

Studenten die vóór 1 februari uitgevallen noemen we vroege uitvallers. Op
peildatum 1 februari 2020 is bekeken wat de status van de respondenten was
en welke studenten zijn uitgevallen of geswitcht. Vroege uitvallers blijken een
lagere sense of belonging te ervaren. Dit uit zich in een verminderd gevoel
zichzelf te kunnen zijn of zich thuis te voelen bij de opleiding. Ook voelen zij
zich tijdens de les minder op hun gemak en voelen zij zich weinig verbonden
met hun docenten en medestudenten. Zij kunnen voor vragen en hulp over de
studie minder terecht bij hun medestudenten en zijn minder bekend met de
overige beschikbare hulpbronnen bij (persoonlijke) problemen die de
studievoortgang belemmeren. In de relatie met hun docenten voelen zij zich
minder gekend en hebben minder vaak het idee dat docenten hoge
verwachtingen van hen hebben.
Om studenten een hoge sense of belonging te laten ervaren is de kwaliteit van
de relatie tussen studenten onderling en met de docenten van cruciaal belang.
Het kunnen inzetten van sociale hulpbronnen, medestudenten (peer support),
docenten en studieloopbaancoaches (academische support), bevordert de
sense of belonging (Hoffman et al. 2002). Studenten met een lage sense of
belonging blijken hier minder gebruik van te maken. Enerzijds omdat ze niet
bekend zijn met de facultatieve hulpbronnen binnen de hogeschool,
anderzijds doordat ze bij hun peers en docenten geen steun zullen gaan
zoeken als ze zich niet met hen verbonden voelen. Het hebben van voldoende
steun in de leeromgeving speelt een belangrijke rol bij het studiesucces
(Severiens & Wolff, 2008).
Deze groep vroege uitvallers kenmerkt zich daarnaast in een verlaagde
studiemotivatie en self-efficacy (vertrouwen om te slagen in het leren).
Student sense of belonging speelt een belangrijke rol in de studiemotivatie en
studieprestatie. Vroege signalering van studenten met een lage sense of
belonging kan vroege uitval door een gebrek aan sociale integratie helpen
verminderen. Daar kunnen niet alleen medestudenten, docenten en
studieloopbaanbegeleiders een belangrijke rol in spelen, maar ook
peercoaches. Een peercoach is doorgaans een ouderejaars student die een
medestudent tijdens en na de transitie ondersteunt en het reilen en zeilen van
studeren aan het hbo kent. Hierdoor kan de peercoach een grote rol spelen bij
het creëren van een sense of belonging.
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3.5 Hoofd- en afstudeerfase
Per jaar starten ruim tienduizend studenten een nieuwe opleiding aan
Hogeschool Rotterdam. Het propedeusejaar is een belangrijk jaar, omdat dan
wordt bepaald of een student de opleiding met of zonder achterstand vervolgt.
Helaas neemt het aantal studenten dat in het propedeusejaar uitvalt sinds 2016
toe. In 2018 was het uitvalspercentage in het eerste jaar 38,8%, hetgeen sinds
2012 niet zo hoog is geweest (Bajwa-de Visser, 2020). De reden van studieuitval
lopen uiteen van verkeerde studiekeuze tot persoonlijke of financiële omstandigheden.
Figuur 5: Studiesucces in propedeusejaar voor bachelor voltijd/duaal (Bajwa-de Visser, 2020)
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Een belangrijke indicator voor de studievoortgang is student sense of belonging.
Studenten met een lage sense of belonging hebben een grotere kans op uitval in
het eerste jaar dan studenten met een hogere sense of belonging (Hoffman et al,
2002; Hurtado & Carter, 1997; Meeuwisse, Born & Severiens, 2010).
Ook na de eerste honderd dagen kan de sense of belonging worden
beïnvloed. Te denken valt aan het krijgen van een BSA of het verliezen van
leden van de ingroup. Studenten waar eerst een band mee is opgebouwd
kunnen mogelijk zijn uitgevallen of geswitcht, waardoor mogelijk opnieuw op
zoek moet worden gegaan naar ingroup leden Als studenten het eerste jaar
succesvol doorlopen is de kans aanzienlijk groot dat ze het daarna ook

redden. Een hoge mate van sense of Belonging bij de student verhoogt
namelijk de commitment naar de opleiding toe, de studiemotivatie en
studiegedrag en vergroot de kans dat de student de eindstreep haalt.
(Baumeister & Leary, 1995; Goodenow, 1993b; Osterman, 2000).
Na het eerste jaar blijft de kans op uitval aanwezig als de student een lage
sense of belonging en lage academische self-efficacy ervaart (Osterman, 2000).
Een onderwijsinstelling heeft als taak om jongeren op te leiden tot volwaardige
en competente professionals. Een student heeft volgens Tinto (2015) echter een
andere doelstelling, namelijk een diploma halen ongeacht bij welke onderwijs
instelling dit plaatsvindt. Mocht het bij de ene onderwijsinstelling niet lukken,
dan kan de student het bij een andere onderwijsinstelling nogmaals proberen.
Sommige studenten hebben ook niet de intentie om een diploma te halen,
maar richten zich puur op het behalen van een propedeuse om hun einddoel
vervolgens elders te bereiken. Voor andere studenten kan het eerste jaar
slechts een tussenstation zijn, omdat de huidige studie de tweede keuze
vormde en ze wachten totdat ze bij de eerste keuze aan de slag kunnen.
Studentsucces kun je omschrijven als het gevolg van de match tussen de
student en zijn leeromgeving. Zoals eerder vermeld is sense of belonging een
belangrijke motivatie voor persoonlijke ontwikkeling (Deci & Ryan, 2000). In
het volgende model wordt weergeven welke studentervaringen van invloed
zijn op de motivatie om een diploma te behalen. Wat een student vooral nodig
heeft om zijn studiedoel te behalen is doorzettingsvermogen, maar dit wordt
beïnvloed door de studiemotivatie. De invloed van studentervaringen op de
motivatie van de student kan worden samengevat als de uitkomst van de
interactie tussen het studiedoel van de student, de ervaren self-efficacy en
sense of belonging, en de waardering van het curriculum (Tinto, 2015).
Figuur 6: Tinto’s model voor studentmotivatie en doorzettingsvermogen (2015)
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Self-efficacy
Self-efficacy is het vertrouwen in je eigen bekwaamheid om met succes
invloed uit te oefenen op je omgeving, bijvoorbeeld door een bepaalde taak te
volbrengen, een bepaald doel te behalen of een probleem op te lossen
(Bandura, 1986, 1997). In de studieomgeving kan dit vertaald worden naar het
vertrouwen om te slagen in het leren. Self-efficacy is aangeleerd gedrag. Als
student moet je het vertrouwen hebben dat je je doel in het hoger onderwijs
kunt behalen, anders heeft het geen nut om je hiervoor in te zetten.
Studenten die een lage self-efficacy hebben, kunnen dit ook door voorgaande
studie-ervaringen hebben ontwikkeld, bijvoorbeeld als gevolg van stereotype
threat: een situatie waarin het gedrag van een individu wordt geïnterpreteerd
als een bevestiging van een negatief stereotype over een bepaalde groep
(Steele, 1997). Negatieve stereotypering oefent een belemmerende druk op
de prestatie uit. Als student kun je dan vrezen dat je studieprestaties worden
beoordeeld als een bevestiging van een negatief stereotype. Stereotype
threat wordt veelal door leden van gemarginaliseerde groepen ervaren. Zo
kunnen studenten met een beperking, mbo’ers of studenten met een
migratieachtergrond stereotype threat ervaren.
Self-efficacy heeft niet alleen invloed op de studiemotivatie, maar ook op de
student sense of belonging. Een lage sense of self-efficacy kan studenten het
gevoel geven dat zij op basis van competentie niet bij de rest van de studenten
passen of door de ander als outcast worden gezien (Sidanius et al., 2004)
Waardering van het curriculum
De motivatie om door te zetten en de sense of belonging worden ook beïnvloed
door de waardering van het curriculum, en dan vooral met betrekking tot de
ervaren kwaliteit van de didactische werkvormen en de mate waarin het
inhoudelijk programma aansluit bij de interesse van de student (Tessema,
Ready, & Yu, 2012). Als studenten weinig aansluiting ervaren met de didactische
stijl van hun docenten of dit niet uitsluit bij de manier waarop zij informatie
verwerken en leren, kan dit de sense of belonging verlagen. Hierdoor wordt de
motivatie niet alleen door de waardering van het curriculum verlaagd, maar ook
door de student sense of belonging

Without sense of belonging students’ motivations are diminished, their development is impaired, and they perform
poorly on assignments and tests - Terrell L. Strayhorn

3.6 Studentwelzijn
Studentenwelzijn kun je formuleren als een duurzame positieve psychische
gesteldheid gekenmerkt door veerkracht, tevredenheid met jezelf, het aangaan
van relaties en het opdoen van ervaringen tijdens je studententijd. Het wordt
daarnaast gekenmerkt door de afwezigheid van psychische klachten zoals
stress, angst en depressie (Gubbels & Kappe, 2017). Om succesvol te studeren is
studentwelzijn een cruciale factor. Uit diverse onderzoeken blijkt dat studenten
in steeds meer stress-, angst-, burn-out of depressieklachten ervaren (Conijn et
al., 2015; Dopmeijer, et al., 2013; Schaufeli et al., 2002; Schmidt & Simons, 2013).
Hierbij spelen velen factoren een rol, zoals het ervaren van prestatie- en
studiedruk, financiële druk of druk ontstaan door persoonlijke omstandigheden
en het vinden van een goede studie-privé balans. Vooral in het eerste jaar
kunnen deze ervaringen prominent aanwezig zijn, omdat studenten een
transitie meemaken en hun eigen weg aan het zoeken zijn. In sommige gevallen
kan de stress voor studenten dusdanig zijn dat hun privéleven er ook onder
komt te lijden (De Kuyper, 2012; De Hoog & Schilp, 2012; Rademaker et al., 2012).
Studenten die zich weinig verbonden voelen met de opleiding lopen meer kans
op mentale problemen zoals depressie, faalangst en uitstelgedrag. Het is vanuit
studenwelzijnperspectief belangrijk om studenten die lage sense of belonging
ervaren snel te traceren.
Als studenten het idee hebben dat zij op academisch en sociaal vlak moeilijk
meekomen in de opleiding kan dit leiden tot uitstelgedrag, en negatieve
gevolgen hebben voor hun self-efficacy en student sense of belonging
(Kennedy & Tuckman, 2013; Pittman & Richmond, 2007, 2008). In de klas kan
dit opgemerkt worden door gedragsproblemen (agressie of in zichzelf gekeerd
zijn), een verlaagde interesse in studie of studieprestaties en uitval (Osterman,
2000). Het welzijn van onze studenten is en zal de komende jaren een
belangrijk thema zijn, waarbij sense of belonging een van de predictoren van
studentwelzijn vormt en waar docenten, studieloopbaanbegeleiders en
(mede)studenten een belangrijke rol in kunnen spelen.

3.7 Componenten Sense of Belonging
Sense of belonging bevat zowel cognitieve als affectieve elementen (Hurtado
& Carter, 1997; Strayhorn, 2018). Een student kan een bepaalde gedachte
(cognitie) hebben over de rol of positie in de groep (of groep waar ze bij willen
horen). Deze gedachte brengt een bepaalde emotie bij de student teweeg
(affectie), waardoor hij/zij zich overeenkomstig de gedachte en emotie gaat
gedragen. Met de inzichten uit dit hoofdstuk met betrekking tot de sense of
belonging zou je de volgende formule kunnen maken:
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Figuur 7: Componenten van sense of belonging (Hurtado & Carter, 1997)
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Een student die een hoge mate van sense of belonging ervaart kan
bijvoorbeeld de gedachte ‘ik hoor erbij’ hebben, wat diegene een tevreden en
geborgen gevoel geeft, waardoor de student open met andere studenten
communiceert en samenwerkt. Een student die daarentegen de gedachte ‘ik
hoor er niet bij’ heeft, kan zich ongemakkelijk of eenzaam voelen, en zich als
gevolg hiervan meer in zichzelf terugtrekken en weinig met medestudenten
communiceren. Om de sense of belonging van studenten te achterhalen kun
je je richten op wat zij denken, hoe zij zich voelen en hoe zij zich gedragen
binnen de leeromgeving.

Reflectievragen
•
Waaraan herken je studenten met een hoge sense of belonging?
•
Waaraan herken je studenten met een lage sense of belonging?
•
Hoe zorg je dat eerstejaars in de eerste honderd dagen een sense of
belonging ervaren?
•
Welke maatregelen worden er getroffen om studentwelzijn te
bevorderen? 
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4. D
 e rollen van
docenten bij sense
of belonging

Hogeschool Rotterdam heeft inclusief onderwijs hoog op de agenda staan en
heeft als missie: ‘onderwijs verzorgen in een gemeenschap waar iedereen zich
thuis voelt en mag zijn wie ze zijn, waar onze verschillen worden erkend en
waar diversiteit als kracht wordt aangewend’. Om tot een gemeenschap,
hogeschool als ingroup, te komen is het belangrijk dat de normen en waarden
helder geformuleerd en bewaakt worden en niet alleen in woorden, maar ook
in gedrag zichtbaar zijn. Door interactie tussen student en docent en
studenten onderling ontstaat verbinding en wordt een gemeenschap
gevormd. Als docent speel je een cruciale rol in het vervullen van de missie
van de hogeschool en het creëren van sense of belonging bij je studenten.
Studenten ervaren sense of belonging als zij zich in de leeromgeving door
anderen geaccepteerd, gewaardeerd, gesteund (door docent en medestudenten)
en erbij betrokken voelen (Goodenow, 1993). Het geeft hen het gevoel onderdeel
van de klas en opleiding te zijn, mee te doen en mee tellen, op de juiste plek te
zitten en zich in de leeromgeving thuis te voelen. In de docent-student relatie is
het van belang dat je als docent oog hebt voor die behoefte aan acceptatie,
waardering, steun en betrokkenheid van de student. Interacties met docenten die
door studenten als positief worden ervaren dragen bij aan de student sense of
belonging en het studieresultaat (Meeuwisse, Severiens, & Born, 2010).
Belonging is niet een vaststaand gegeven, maar een proces waar zowel
docenten als studenten aan (moeten) werken, het is een ‘werkwoord’.
Belonging wordt gevormd door hoe je denkt, hoe je je voelt en hoe je je
gedraagt. In het contact met studenten vervullen docenten (onbewust) rollen
op de volgende drie dimensies: 1) een rol als medemens, 2) een pedagogische
rol en (3) een didactische rol. Vanuit het perspectief van deze drie rollen kun je
de student ook op drie dimensies benaderen: de student als mens (1), als
adolescent in ontwikkeling (2) en als cursist/leerling (3).
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In de volgende paragraaf zal ik per docentrol belichten op welke manier deze
interacties met studenten gerelateerd zijn aan sense of belonging.

4.1 De student als mens
Je ziet de wereld zoals jij bent, niet zoals de wereld is. Elk mens is gekleurd
door de eigen normen en waarden, mindset en levenservaringen. Jouw
paradigma bepaalt je gedrag, dus ook het gedrag van een docent naar
studenten toe. Dit gebeurt zowel bewust als onbewust. Met welke bril kijkt
een docent naar de wereld? Welke overtuigingen heeft diegene met betrekking tot etniciteit, gender, status of religie? Het wereldbeeld van de docent
kleurt de manier van lesgeven en het gebruik van lesmateriaal. Het intrapersoonlijk bewustzijn van de docent heeft een interpersoonlijke impact op de
sense of belonging van studenten.
Kwaliteit van de relatie
De kwaliteit van de student-docent relatie vormt de fundering voor het
behalen van het leerdoel. De randvoorwaarde is de relatie, de student leert
in verbinding. Elke relatie is gestoeld op wederzijds respect, communicatie,
vertrouwen en gemeenschappelijkheid, op basis waarvan (diepe) onderlinge
verbinding ontstaat. De docent-student relatie is echter een ‘gezagsrelatie’,
waarbij docent de studievoortgang van de student beoordeelt. Door eerst aan
het contact met de student (binding) te werken, kan vervolgens aan het
contract (leerdoel) worden gewerkt. Om binding tussen student en docent
te bevorderen is het belangrijk dat de docent zich focust op het geven van
persoonlijke aandacht en waardering aan de student. Wanneer studenten
zich gekend en gezien voelen ervaren zij meer binding met de docent en de
leeromgeving, wat een positief invloed op het leerproces heeft (Gomes, 2019).

Laten we proberen niet ‘de klas’ te zien, maar studenten
met hun unieke verhalen, prestaties en behoefte aan aandacht. Hallil Karaaslan
Het contact met de student begint overigens al voor de poort, bij contact
momenten als een proefstudeerdag, meeloopdag of open dag/avond.
Een belangrijk contactmoment voor de student sense of belonging is de
Studiekeuzecheck en het studiekeuzeadvies gesprek. Als docent fungeer je in
het gesprek als poortwachter die de competentie en fit van een aankomend
student checkt voordat diegene door de hogeschoolpoort mag lopen.
Mocht dit gesprek niet conform de verwachting van de student verlopen,

kan dit een kras in de student sense of belonging geven. Een kras waar de
docent - om aan de randvoorwaarde van een goed pedagogisch-didactisch
klimaat in de klas te voldoen - eerst aan zal moeten werken, mocht de
desbetreffende student bij die docent in klas terechtkomen.
Een sense of belonging creëren vraagt bewustwording van wat je denkt, zegt
en doet. Het bepaalt de kwaliteit van je communicatie met studenten. Dit
resulteert bij de student in een bepaalde gedachte, een bepaald gevoel en een
bepaald gedrag. Een hoge sense of belonging bij je studenten bereik je door
alert te zijn op de boodschap die je zowel verbaal als non-verbaal afgeeft.
Belonging = cognitie + affectie + gedrag
Er vinden ook geregeld onbewuste processen plaats die een negatieve impact
(kunnen) hebben op de relatie met studenten en de sense of belonging
kunnen verlagen. Enkelen daarvan worden hieronder belicht.
Micro-agressie
De term micro-agressie verwijst naar kleine, subtiele opmerkingen of
gedragingen, die ongeacht of ze zo bedoeld zijn, een ander het gevoel geven
er niet bij te horen. Ze zijn niet kwetsend of discriminerend bedoeld, maar
kunnen wel als zodanig worden opgevat doordat zij identiteitsverschillen
benadrukken. Hierbij valt te denken aan opmerkingen over iemands gender,
lichaamsbouw, ras, seksuele voorkeur of religie, zoals: ‘Je bent zeker blond?’,
‘Wat spreek je goed Nederlands’, ‘Jij bent goed geïntegreerd!’, ‘Het zijn gewoon
goeie gasten, hoor’ of ‘Zou je dat nou wel doen, dat patatje?’. Micro-agressie is
een onbedoelde vorm van uitsluiting die hetzelfde effect heeft als pesten.
Toch wordt micro-agressie vaak weggewuifd op het moment dat je het ter
sprake brengt. Het zorgt er in een studieomgeving voor dat een student zich
buitengesloten voelt en hierdoor een lage sense of belonging ervaart.
Stereotypering en stereotype threat
Een stereotype is een overdreven vast beeld van een bepaalde groep mensen
dat vaak niet overeenkomt met de werkelijkheid. Stereotypen berusten vaak
op een vooroordeel of een negatief denkbeeld. De mindset en daarmee
samenhangende verwachting van een docent (zie paragraaf 4.3) over een
student kan onbewust tot stereotypering van een student leiden, waardoor
deze student stereotype threat kan gaan ervaren. Dit is de angst om het
negatieve stereotype van de docent (over de groep waar de docent de student
in heeft gecategoriseerd) te bevestigen. Het ervaren van stereotype threat
heeft een negatieve invloed op de studieprestatie van een student en kan een
self-fulfilling prophecy teweegbrengen (Steele, 1997). Als studenten conform

39

40

het stereotype presteren, kunnen ze de negatieve stereotypen gaan
overnemen en hierdoor een lage self-efficacy en sense of belonging ervaren.
Gelijkheidsdenken
Een veelgehoorde kreet bij docenten is ‘ik zie geen verschil’. Zij gaan er echter
ten onrechte vanuit dat ze hun studenten gelijk behandelen. Hoewel
categoriseren nuttig is voor de informatieverwerking door ons brein, kan het
ook nadelig zijn voor de manier waarop we de wereld waarnemen. We nemen
die niet waar zoals die is, maar zoals wijzelf zijn. Studenten zijn niet gelijk,
maar gelijkwaardig. Ze verschillen nu eenmaal in leerstrategie, motivatie,
concentratie, startniveau etc. Als docenten studenten als individu zien, krijgen
zij beter inzicht in hun specifieke behoeften en kunnen zij gelijke kansen voor
hun studenten creëren. Ook zullen zij meer rekening houden met de
intersectionaliteit van hun studenten.
Intersectionaliteit, ook wel bekend onder kruispuntdenken of caleidoscopisch
denken, is het besef dat je identiteit langs verschillende assen (subidentiteiten)
wordt gevormd, zoals geslacht, etniciteit of vooropleiding, die niet los van
elkaar moeten worden gezien. Het is het én-én denken. Een student kan
bijvoorbeeld een mannelijke* student met een mbo-opleiding*, een
migratieachtergrond* en moslim* zijn, en uitsluiting ervaren op grond van
verschillende factoren. Door geen verschil tussen studenten te erkennen, heb
je als docent geen oog voor de extra vormen van uitsluiting die een student
door de verwevenheid van zijn identiteit kan ervaren en welke impact dit op
de student sense of belonging heeft. Wie je bent, is gedeeltelijk bepalend voor
de ‘ingrediënten’ die er nodig zijn om een sense of belonging te creëren
(Strayhorn, 2018). Het vraagt om een holistische benadering van studenten.
Etnocentrisme
In de relatie tussen verschillende groepen kan etnocentrisme plaatsvinden.
De term refereert naar het onvermogen of de onwil om de ander waar te
nemen vanuit diens culture achtergrond. Je hebt dan de neiging om andere
culturen te beoordelen op basis van je eigen culturele normen en waarden,
waarbij je je eigen cultuur in sommige gevallen zelfs als superieur ziet. Met
mes en vork eten wordt bijvoorbeeld ‘normaal’ gevonden, terwijl met je
handen eten ‘raar’ of inferieur wordt gevonden. Kortgezegd is etnocentrisme
de neiging om de wereld waar te nemen door je eigen cultureel gekleurde bril.
In het onderwijs kan dit plaatsvinden als de Nederlandse culturele norm als
superieur wordt gezien. Daarbij wordt geen rekening gehouden met het feit
dat Nederland verschillende subculturen bevat en deze andere associaties bij
het woord ‘Nederlands’ hebben. Welk Nederland wordt er bedoeld?
De Rotterdamse, de Grootstedelijke? Kun je überhaupt spreken van een

Nederlandse norm in een superdiverse stad? Het creëren van een sense of
belonging bij studenten vraagt om een verhoogd cultureel bewustzijn bij
zowel docenten als studenten.
Taal
In onze verbale communicatie zijn we ons vaak niet bewust van het effect van
onze woordkeuze op anderen. Onderschat daarbij ook de kracht van taal niet.
Een woord kan per persoon verschillende associaties oproepen, al naar gelang
de ‘bril’ waarmee je naar de wereld kijkt. Hebben we het over problemen of
over uitdagingen? Zijn sommige studenten lui of minder gemotiveerd? Hebben
we het over ónze studenten of over studenten met een Nederlandse
achtergrond en studenten met een migratieachtergrond? Hebben we het over
wij of over zij? In taal kun je studenten uitsluiten of juist insluiten. Het is
belangrijk bewust te zijn van sense of belonging belemmerend versus
bevorderend taalgebruik.

4.2 De student als adolescent in ontwikkeling
Gedurende de adolescentie (12-22 jaar) zijn jongeren bezig met hun
persoonsvorming en identiteitsontwikkeling. Vaak gaat het gepaard met
vinden van hun plek in de maatschappij, een verandering in hun status en de
manier waarop ze naar zichzelf kijken. In de late adolescentie komen daar ook
nog volwassen rollen op maatschappelijk en relationeel vlak bij, zoals op
kamers gaan wonen, rekeningen betalen, een bijbaan hebben of (liefdes)
relaties onderhouden. De meerderheid van de studenten zitten gedurende
hun studietijd nog in hun late adolescentiefase (18-22 jaar).
De grootste ontwikkeling in identiteitsvorming vindt plaats gedurende de
studententijd (Adams et al., 2006; Berzonsky & Kuk, 2005). Tijdens de studie
ontmoeten studenten vele andere mensen, waardoor ze worden blootgesteld
aan een breed scala aan lifestyles, geloofssystemen en cultuurvormen. Deze
ervaringen kunnen een impact hebben op hun sense of identity. Vooral in de
transitiefase in het eerste jaar kunnen studenten rondlopen met vragen als
‘Wie ben ik hier? Welke rol neem ik hier aan? Kan ik hier mezelf zijn?’.
Naarmate de student de studie doorloopt, zal de identiteit tegen het einde
van de studie verder zijn uitgekristalliseerd en meer authentiek zijn.
Ouderejaars hebben veelal een sterkere sense of identity dan eerstejaars.
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Als docent speel je een belangrijke rol in de persoonsvorming van studenten.
Volgens pedagoog Gert Biesta (2012, 2015) is goed onderwijs driedimensionaal
en gaat het om kwalificatie, socialisatie en subjectwording (persoonsvorming).
Kwalificatie gaat over het verwerven van kennis, vaardigheden en houding,
socialisatie over op de manier waarop studenten via het onderwijs deel worden
van de bestaande tradities en praktijken, en subjectvorming over het ontwikkelen van autonomie (in denken en handelen) en de verantwoordelijkheid die
daarmee gepaard gaat. Kortgezegd gaat het in het onderwijs altijd om het
aanleren van iets (inhoud), met een bepaald doel en via de ander (relatie). De
identiteitsvorming speelt daarin een belangrijke rol.
Figuur 8: Drie doeldomeinen van goed onderwijs volgens Gert Biesta (2012)
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Goed onderwijs vindt plaats als deze drie domeinen elkaar ontmoeten. Het
vraagt om een pedagogische houding van docenten naar studenten toe; een
houding die persoonsgebonden is en waarbij je als docent je studenten vanuit
zelfkennis en zelfvertrouwen tegemoet treedt. De docenthouding kenmerkt
zich door openheid en empathie. Door de student als actor te zien, bied je de
student vertrouwen. Het gaat om jongvolwassen studenten waarvan je
actorschap mag verwachten. Dat houdt in dat studenten tot zelfinzicht in staat
zijn en verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor het bereiken van
hun leerdoelen (Pols, 2019). Zowel de docent als de student moet daar tijd en
energie in kunnen én willen steken. Om de self-efficacy van studenten te
stimuleren, zul je als docent je onderwijs zo moeten inrichten dat het tegemoet
komt aan de drie basisbehoeftes van studenten m.b.t. hun persoonlijke
ontwikkeling: autonomie, competentie en verbondenheid, (Deci & Ryan, 2000).

Om te weten wat een student nodig heeft, zul je allereerst de student moeten
en willen leren kennen.
Rolmodel
Als docent kun je een rolmodel en inspiratiebron voor je studenten zijn. Een
rolmodel vervult een voorbeeldfunctie voor de rol of eigenschap die een
student (later) ook zou willen hebben. De docentrol is belangrijk voor de
voorbereiding op de beroepspraktijk en de algemene vorming van de
student. Daarin kunnen peercoaches overigens ook een belangrijke rol spelen,
omdat studenten zich beter met deze ouderejaars studenten kunnen
identificeren. Het hebben van een rolmodel helpt bij uitdagingen, omdat
diegene het voorbeeld kan zijn voor wat je met doorzettingsvermogen en
motivatie kunt bereiken.
Een diverse studentpopulatie brengt echter verschillende studentbehoeften
met zich mee. Om in die verschillende behoeften te kunnen voorzien is een
divers samengesteld onderwijsteam van belang. Dit vergroot de kans dat alle
studenten zich in hun docenten kunnen herkennen en zich kunnen spiegelen.
Ook als docenten qua uiterlijk of achtergrond niet op hun studenten lijken
kunnen zij een rolmodel zijn. Herkenning of bewondering vindt namelijk niet
alleen plaats op uiterlijk, maar ook op persoonlijke eigenschappen als
authenticiteit, assertiviteit of communicatievaardigheden. Het hebben van een
divers onderwijsteam heeft als voordeel dat docenten uit een
minderheidsgroep een positief beeld van minderheden bij studenten uit een
meerderheidsgroep kunnen creëren, een beeld dat studenten meenemen naar
de wereld buiten de hogeschoolmuren. Positieve rolmodellen zijn vooral voor
het succes van studenten uit minderheidsgroepen van belang (Severiens &
Wolff, 2008). Door het hebben van een rolmodel voelt een student zich meer
begrepen en gezien, wat bevorderlijk is voor de student sense of belonging.
Cultuur in de klas
De klas kun je zien als een mini-samenleving, een plek waar individuen uit
diverse gemeenschappen en contexten bijeenkomen om een leerdoel te
bereiken. Om dit doel zo optimaal mogelijk te kunnen bereiken is het van belang
dat elke docent met zijn een klas een ingroup vormt met een bijbehorende
groepscultuur. De diversiteit in klassensamenstelling kan het vormen van al die
aparte ingroups uitdagend maken.
Als docent ben je hoofdbewaker en uitdrager van de normen en waarden van de
hogeschoolcultuur en heb je hierin een voorbeeldfunctie, you teach by example.
Elke klas heeft echter een eigen subcultuur binnen de hogeschoolcultuur die in
het contact tussen studenten en de docent in de klas wordt gevormd.
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Daardoor kan de subcultuur niet alleen per klas, maar ook per docent op
sommige leefregels en gewoonten verschillen. Zo kan de ene docent het
bezwaarlijk vinden als er tijdens de les wordt gegeten of als een student zijn of
haar jas aanhoudt, terwijl dit voor een andere docent niet uitmaakt. De ene
docent vindt het wellicht prettig om gevousvoyeerd te worden, terwijl een
andere docent liever getutoyeerd wordt. Zowel de docent als de student neemt
zijn eigen culturele bagage mee de klas in. Daardoor kunnen groepsnormen en
waarden van buiten de hogeschoolmuren door zowel de docent als de student
de klas in worden meegenomen, wat de dynamiek in de klas kan beïnvloeden.

Studenten en docenten laten hun waarden, cultuur,
genders en etniciteit niet achter als ze het klaslokaal binnen
stappen - Frank Tuitt
Welke geschreven en ongeschreven regels worden er gehanteerd bij
samenwerking, vragen stellen, discussiëren, communiceren of feedback
geven? En welke bij ingroup favoritisme, vooroordelen, uitsluiting,
stereotypering, discriminatie of pestgedrag? Gedragsregels in de klas zijn voor
de veiligheid van het klimaat en de groepsdynamiek van belang en kunnen,
afhankelijk van de opvolging ervan in woord en gedrag, zowel een positieve
als een negatieve impact op de student sense of belonging hebben.
De klas vormt een ‘oefenterrein’ voor het samenwerken in de toekomstige
baan. Maatschappelijke spanningen of groepsprocessen die buiten de
hogeschoolmuren plaatsvinden kunnen ook mee de klas in worden gebracht.
Dit kan het werk van een docent complex maken. Als docent moet je met die
spanning om kunnen gaan en persoonlijke aandacht kunnen blijven geven
zonder dat dit ten koste gaat van het groepsproces (Pols, 2019).
Een docent speelt een rol in de morele vorming van studenten. Een van
waarden van de hogeschool is inclusiviteit, en omvat de overtuiging ‘iedere
student moet zich thuis voelen’. Om als docent een ingroup met je klas te
vormen is het belangrijk om studenten te laten samenwerken in heterogene en
roulerende subgroepen, zodat zij leren omgaan met diversiteit en dit als kracht
kunnen inzetten. Studenten leren op deze manier overigens ook om naar de
overeenkomsten in plaats van de verschillen tussen groepsleden te kijken. Als
inclusie de groepsnorm is, wordt het creëren van een sense of belonging - het
vervullen van een basisbehoefte - door alle groepsleden bewaakt en
gestimuleerd. Inclusiviteit kun je niet alleen beschouwen als een norm of een
waarde, maar ook als een competentie. Het is voor het creëren van sense of
belonging een cruciale competentie.

4.3 De student als leerling
De didactische rol van een docent is om vakkennis op een dusdanige wijze
over te brengen dat studenten een stapje verder komen in hun ontwikkeling,
hun vakbekwaamheid kan toenemen en ze verantwoordelijkheid kunnen
dragen voor de activiteiten die ze ondernemen. Volgens Hattie (2012) zijn de
volgende punten wegwijzers naar excellent onderwijs. Als docent:
•
•
•
•
•
•
•

•

ben je de krachtigste beïnvloeder van het leerproces.
heb je professionele kennis en begrip van vakinhoud.
ben je sturend, beïnvloedend, zorgzaam, actief en op een bedreven
manier betrokken bij het hele proces van lesgeven en leren.
ben je je bewust van wat elke student in de klas denkt en weet en creëer
je vanuit deze kennis betekenis en betekenisvolle ervaringen.
geef je betekenisvolle en passende feedback.
kennen jij en je studenten de intentie van de les en de bijbehorende
criteria voor studiesucces.
leer je studenten hun kennis, begrip en gedachten op te bouwen en aan
te passen, zodat ze de stap van een enkel plan van aanpak naar
meerdere opvattingen kunnen maken.
creëer je een omgeving waarin fouten gemaakt mogen worden, omdat
dit gezien wordt als een kans om iets te leren.

Als docent ben je verantwoordelijk voor het leerproces van je studenten, als
student ben je verantwoordelijk voor het bereiken van het leerdoel. De
didactische rol van de docent is van groot belang bij het zelfstandig werken en
het gebruik van adequate leerstrategieën door de student. Om als student het
beste uit jezelf te kunnen halen is een goed pedagogisch-didactisch klimaat in
de klas van belang. Als we de behoeftepiramide van Maslow op de
onderwijssituatie toepassen is de belangrijkste behoefte en voorwaarde een
veilig klimaat in de klas. Als student moet je je veilig en comfortabel voelen
om vragen te stellen, fouten te kunnen maken en met anderen samen te
werken.
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Figuur 9: Maslow’s behoeftepiramide toegepast op de onderwijssituatie vanuit de docent gezien

Zorg ik dat zij hun leerdoel kunnen halen?

Sluit ik aan bij hun wensen en behoeften?

Voelen zij zich welkom, gewaardeerd en gezien?

Voelen zij zich veilig in deze leeromgeving?

Is dit een comfortabele leeromgeving? Kunnen zij zich hier voeden?

Vrijwel elk didactisch aspect dat je als docent inzet heeft effect op het
leerproces van je studenten, alleen niet in dezelfde mate. Met betrekking tot
de docent-studentrelatie hebben de volgende aspecten een versneld effect op
het leerproces en studieresultaat van de student: de kwaliteit van de relatie,
de beoordeling van de didactische vaardigheden van de docent, de geloof
waardigheid van de docent en de studentverwachtingen van de docent
(Hattie, 2012).

Ik help studenten hun eigen docent te worden John Hattie
Sense of belonging is de mate waarin een individu zich geïncludeerd,
geaccepteerd, gerespecteerd en gewaardeerd voelt. Een omgeving creëren
waar iedereen zich thuis voelt begint bij het individu en valt of staat met de
waarde en bijbehorende overtuigingen die aan inclusie worden gegeven.
Waarden en overtuigingen bepalen namelijk het gedrag van elk individu. Om de
sense of belonging van studenten te bevorderen, zul je als docent bewust
moeten worden van de impact van je gedachten en gedrag naar studenten toe.

Mindset
Een mindset is een overtuiging, een denkstijl. Als docent kun je met
betrekking tot jezelf en je studenten een bepaalde mindset hebben. Volgens
Carol Dweck (2006) kun je ten aanzien van intelligentie, vaardigheden en
persoonlijkheid twee mindsets hebben: een fixed mindset en een growth
mindset. Bij een fixed mindset ben je ervan overtuigd dat intelligentie,
vaardigheden en persoonlijkheid vaststaand of moeilijk veranderbaar zijn,
terwijl je bij growth mindset overtuigd bent dat je deze persoonlijke
eigenschappen kunt ontwikkelen of veranderen. De mindsets zijn het meest
evident bij moeilijke taken of uitdagingen. Wanneer je een fixed mindset hebt,
geef je makkelijker op en ga je uitdagingen uit de weg, terwijl je met een
growth mindset juist doorzet als het lastig begint te worden en de uitdagingen
juist opzoekt. Ieder van ons heeft overigens een ‘mixed’ mindset, wat betekent
dat je een fixed mindset kunt hebben over een bepaald aspect, maar een
growth mindset over een ander aspect (Dweck, 2016).
Studenten met een fixed mindset zijn vooral bezig met hun prestatiedoelen
(resultaat), terwijl studenten met een growth mindset vooral bezig zijn met
hun leerdoelen en competentieontwikkeling (leerproces). De mindset van een
student is een indicator voor studiesucces, omdat het invloed heeft op zijn/
haar self-efficacy, motivatie en doorzettingsvermogen.
De mindset die je als docent over je student hebt is ook van belang. Als docent
kun je een fixed mindset bij de ene student hebben en een growth mindset bij
de andere. Docenten die een fixed mindset hebben zijn eerder geneigd de
studieprestaties van hun studenten te beoordelen op capaciteiten, terwijl
docenten met een growth mindset geneigd zijn te focussen op het gebruik van
de juiste leerstrategieën en het leerproces (Butler, 2000; Dweck, 2016).
Hierdoor kan het zien van een worstelende student de gedachten ‘de student
is niet competent genoeg’ (fixed) of ‘de student leert door zich in te zetten en
uitdagingen aan te gaan’ (growth) hebben. De mindset van een docent
beïnvloedt het gedrag (zowel verbaal als non-verbaal) naar een student toe en
bepaalt de inzet en motivatie om de student te begeleiden. Als docent heb je
invloed op de mindset van je studenten en kun je hen leren een growth
mindset te ontwikkelen om zo de self-efficacy en sense of belonging te
bevorderen.

Student self-efficacy must be built, reinforced,
and maintained throughout their journey through
the institution - Carol Dweck
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Verwachting
Er liggen verbeterkansen in de verwachtingen die docenten van hun
studenten hebben, aangezien sommige studenten van mening zijn dat de
docenten geen hoge verwachtingen van hen hebben (Gomes, 2015). Een
student gaat echter slechter presteren als de docent lage verwachtingen van
hem/haar heeft, maar beter presteren als de docent hoge verwachtingen
heeft (Hattie, 2012; Salazar, Norton & Tuitt, 2010). Dit fenomeen wordt het
self-fulfilling prophecy genoemd en staat in de onderwijscontext bekend als
het Pygmalion Effect.
De verwachting van de docent is in hoge mate van invloed is op het gedrag
naar studenten toe. Welke verwachting hebben docenten bijvoorbeeld over
mbo’ers, studenten met een beperking, langstudeerders of studenten met
een migratieachtergrond? Zowel het hebben van fixed als growth mindset
zijn self-fulfilling prophecies. Docenten zijn zowel non-verbaal als verbaal
vriendelijker naar studenten toe van wie ze hoge verwachtingen hebben. Ook
stellen ze meer en verdiepende vragen, zetten ze door bij een te makkelijk of
te kort antwoord, geven ze kwalitatief goede aanwijzingen en meer specifieke
en positieve feedback (Rosenthal & Jacobson, 1968).
Bij het geven van positieve feedback kan didactisch coachen worden ingezet:
een planmatige en doelgerichte manier van coachen en feedback geven,
waarin een docent het denken van de student op een motivatieverhogende
en leerbevorderende manier stimuleert (Voerman & Faber, 2016). Door een
student didactisch te coachen, ontstaat een warmer leerklimaat en een
positieve docent-studentrelatie, wat bevorderlijk is voor de self-efficacy en
sense of belonging van de student.
Studieloopbaanbegeleiding
Het hebben van voldoende steun in de leeromgeving is cruciaal voor de
studievoortgang van de student, vooral in het eerste jaar waarin de transitie
naar het hoger onderwijs wordt gemaakt (Severiens & Wolff, 2008). Elke
student is aan een studieloopbaancoach gekoppeld (SLC’er), die de
studieloopbaan van de student volgt, bewaakt en bevordert (bijv. door
het geven van studievaardigheidslessen). Bij sommige opleidingen worden
studenten tevens gecoacht op hun professionele identiteit en richt de
coaching zich op het ontwikkelen van de loopbaancompetenties kwaliteiten
reflectie, motievenreflectie, werkexploratie, loopbaansturing en netwerken
(Grootendorst, 2019; Kuijpers, 2015).

Studieloopbaanbegeleiding is een vak apart en vraagt om het kunnen scheppen
van een veilige setting, creëren van een vertrouwensband, kunnen uitdagen en
motiveren en oprecht geïnteresseerd zijn in het individu. De SLC’er is het eerste
aanspreekpunt en sociale hulpbron van de student, kan een actieve rol spelen
bij het creëren van een growth mindset, self-efficacy en sense of belonging bij
studenten, en springt waar nodig bij om de studievoortgang in goede banen te
leiden. Vroege signalering van studenten met een verlaagde self-efficacy en
sense of belonging, motivatieproblemen en uitstelgedrag kan ook het beste
door de SLC’er worden gedaan, omdat diegene in het contact met de student
kan inventariseren wat de gedachten, gevoelens en gedrag van de student zijn
omtrent comfort in de klas, relaties met medestudenten en docenten, en de
mate waarin er wordt voorzien in de basisbehoeften aan autonomie, verbondenheid en competentie. De kwaliteit van de relatie tussen de student en de
SLC’er is dan ook erg belangrijk. Het kunnen delen van persoonlijke informatie
gebeurt echter ook hier alleen als er wederzijds vertrouwen, respect, en open
communicatie is en de student zich veilig en gesteund voelt.

4.4 Eén team één taak
Goed onderwijs geven doe je als docent niet alleen, daar heb je een
docententeam en maatwerk voor nodig. Een optimaal pedagogische-didactisch
klimaat bouw je in samenwerking met anderen. Een team is een groep mensen
met een gezamenlijk doel. De kwaliteit van de samenwerking binnen dit team
bepaalt het resultaat. Hierbij dient ook de sense of belonging van de docenten
zelf te worden belicht. In hoeverre kan de docent zichzelf zijn, voelt hij zich
gekend, gewaardeerd, gerespecteerd en geïncludeerd? De docent sense of
belonging heeft net als bij de student impact op de kwaliteit van diens werk. Als
docent ben je onderdeel van twee groepen, het docententeam en de klas. Je kunt
binnen beide ingroups een andere sense of belonging ervaren, afhankelijk van
de mate waarin de jouw identiteit past bij de sociale identiteit (groepsidentiteit).
Om tot een gemeenschap, hogeschool als ingroup, te komen is het belangrijk dat
de normen en waarden helder geformuleerd en bewaakt worden en niet alleen
in woorden maar ook in gedrag zichtbaar zijn. Om de superdiversiteit van de
studentenpopulatie te kunnen bedienen is het noodzakelijk dat het
onderwijsteam de waarde inclusiviteit als groepsnorm en als competentie
hanteert en het team een afspiegeling van de samenleving is. Dit vergroot de
kans dat iedere student zich in een docent kan herkennen en er een ingroup mee
kan vormen. Daarnaast sterkt de aanwezigheid van verschillende paradigma’s
de pedagogische houding van docenten en helpt dit bij het tegengaan van blinde
vlekken en andere sense of belonging belemmerende mechanismen.
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Goed onderwijs in een superdiverse stad vraagt om Inclusive Excellence,
onderwijs dat zo is georganiseerd, ontwikkeld en uitgevoerd dat alle studenten
zich thuis voelen en succesvol kunnen zijn (Danowitz & Tuitt, 2011; Pluijter, 2014).

4.5 Interventies
De manier waarop docenten en SLC’ers een omgeving kunnen creëren waar
elke student een hoge sense of belonging ervaart is in de voorgaande
paragrafen uitvoerig besproken. Het gaat vooral om bewustwording van wat
je over je student denkt en hoe je je naar de student toe gedraagt (verbaal en
nonverbaal). Om een beeld te krijgen van de interventies die je als opleiding
zou kunnen uitvoeren om meer sense of belonging te bevorderen kun je
gebruik maken van het CIMO-model (Denyer, Tranfield, & Aken, 2008). Bij deze
aanpak doorloop je 4 stappen: Context-Interventie-Mechanismen-Outcome
(CIMO). Je past het toe door het volgende in kaart te brengen: Voor dit
probleem-in-Context is het nuttig om deze Interventie toe te passen, die door
deze Mechanismen de volgende Outcomes zal genereren.
Het loont echter om eerst naar de gewenste uitkomst te kijken en te bedenken
welk(e) mechanisme(s) bij een student een impact heeft op de student sense
of belonging. Van daaruit kan worden nagedacht over een passende interventie
(backwards design). Hierdoor kun je helder in kaart brengen welk mechanisme
er nodig is om het gewenste resultaat te bereiken. Met betrekking tot sense of
belonging zou je het CIMO-model als volgt kunnen invullen:
Figuur 10: CIMO-model toegepast op student sense of belonging

Context

Docent - student
relatie
optimaliseren

Intervention

• Didactisch
coachen
• Divers
docententeam
• Inclusieve
pedagogiek

Mechanism

Outcome

Student voelt zich
gezien, gehoord,
erkend en
gewaardeerd

Student Sense of
Belonging
verhoogt

Hoe is de context/wat is het probleem (C)?
De kwaliteit van de student-docent relatie is een randvoorwaarde voor een
krachtig leerklimaat en heeft invloed op de studieprestaties van de student.
Welk effect wil je bereiken (O)?
De sense of belonging van onze studenten verhogen.
Welke mechanismen kunnen ervoor zorgen dat de beoogde uitkomst wordt
gerealiseerd (M)? Studenten ervaren een sense of belonging als zij zich in de
leeromgeving door anderen geaccepteerd, gewaardeerd, gesteund (door
docent en medestudenten) en erbij betrokken voelen. Om de student sense
of belonging te vergroten, dienen we te zorgen dat studenten de gedachten
krijgen: ik doe mee, ik tel mee, ik word gesteund en ik mag mezelf zijn.
Welke interventies kan ik plegen om de beoogde effecten te bereiken (I)?
Om dat te bereiken kunnen we in ons onderwijs gebruik maken van didactische
coaching, een divers onderwijsteam samen te stellen, het onderwijs op een
inclusieve manier inrichten en meer intrapersoonlijk en interpersoonlijk
bewustzijn creëren. Maar vooral door vanuit oprechte interesse een persoonlijk
gesprek met een student aangaan, kan het beoogde effect worden bereikt.

Reflectievragen
•
Met welke mindset kijk je naar studenten?
•
Welke sense of belonging bevorderende factoren herken je in de klas?
•
Welke sense of belonging belemmerende factoren herken je in de
klas?
•
Hoe zorg je als team voor een goede docent-studentrelatie?
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5. One size doesn’t fit all
Dé student bestaat niet. Om studentsucces voor elk van onze studenten te
kunnen bereiken is maatwerk nodig. De invulling van maatwerk achterhaal je
door met mensen in gesprek te gaan. Met betrekking tot student sense of
belonging heb ik enkele collega’s gesproken die zich bezighouden met
studentwelzijn, studenten uit de Cariben, internationale studenten en
langstudeerders. Hieronder volgt een verslag van deze gesprekken. Ik eindig
dit hoofdstuk met een gesprek met een student die haar persoonlijke ervaring
met sense of belonging deelt.

5.1 Eenzaamheid bij studenten
Serge Feldmann - Decaan
Wat zijn jouw ervaringen met het thema eenzaamheid?
“Het is een van die onderwerpen waarvan wij weten dat het meer voorkomt dan
wij horen of zien, net zoals dat is in drank- of drugsgebruik in problematische
zin. Als je kijkt naar de landelijke cijfers over eenzaamheid, dan weet je dat je dit
eigenlijk vaker als thema moeten hebben of horen dan nu gebeurt. Dus we
hebben er indirect vaak mee te maken. Meestal komen studenten met
depressieklachten als onderwerp: ‘ik zit niet lekker in mijn vel’, ‘het gaat niet
goed’, ‘ik kan m’n bed niet uitkomen’ etc. En dan weet je eigenlijk al dat er op dat
gebied ook vaak iets aan schort. Soms wordt het ook letterlijk benoemd, en
opvallend vaak door studenten uit de Antillen die naar Nederland komen om te
studeren. Zij missen hun familie, ervaren een omslag in cultuur en de manier
van doen hier. Ook het klimaat alleen al is voor hen een omslag. Bij die
studenten zie je eenzaamheid regelmatiger als hoofdthema terug.”
In hoeverre herkennen studenten eenzaamheid bij zichzelf?
“Ik denk niet dat ze het zelf zo noemen. Het woord eenzaam zit niet echt in het
vocabulaire van jongeren, eerder in het woord ‘alleen’, ‘ik voel me alleen’. Je
kunt een discussie voeren over de woorden ‘alleen’ en ‘eenzaamheid,’ het is
niet hetzelfde, maar in hun vocabulaire is het net wat anders. Sommigen
zullen inderdaad niet het idee van zichzelf hebben dat er dat aan de hand is.
In ons werk als decaan geven we in ieder geval wel steeds de tips en adviezen
die daar toevallig ondersteunend in werken.”
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In hoeverre zie je een link met sense of belonging?
“Soms is het ook gekoppeld aan een stukje identiteit, bijvoorbeeld wanneer
een jongen denkt dat hij homo is en zich daardoor alleen of eenzaam voelt.
Maar zoals ik al aangaf is eenzaamheid vaak een subthema, het is een soort
gevolg. En de manier waarop we daarop reageren of de adviezen die we
daarin meegeven, hebben ook vaak direct en indirect effect op dat stukje
eenzaamheid.
Een van de dingen die we altijd wel heel duidelijk naar voren brengen is om
erover te praten met mensen die je vertrouwt, eventueel ook met een
professional. Veel jongeren hebben het idee, en daar begint die eenzaamheid
vaak ook, dat ze anderen niet met hun problemen kunnen en willen
lastigvallen. Dat is misschien van alle tijden, maar wordt in deze generatie
mede versterkt door dat 24/7 happy en geluk op Instagram, Snapchat etc.
plaatje naar buiten toe. Hierdoor ontstaat bij hen het beeld dat als zij
ongelukkig of eenzaam zijn zij kennelijks iets fout doen en het aan hen ligt.
Daar zit een stukje overtuiging dat niet helpt en wat maakt dat ze het ook niet
doorbreken, omdat ze het idee hebben dat ze dat voor zichzelf moeten
houden. Dit vergroot vervolgens die eenzaamheid.
Een aspect wat ik altijd benadruk is te vragen met hoeveel mensen in de
wereld zij denken dat zij dit gevoel of deze stemming (op dit moment) delen?
Vaak komen zij dan met grote getallen. Vervolgens vraag ik ze hoe het is om
zich te realiseren dat ze niet alleen zijn in het alleen zijn. Dit is niet het begin
van de oplossing, maar het begin van een stukje mindset wat ik ze mee geef in
het omgaan met dat gevoel.
Naast de stap van erover in gesprek gaan, met een of twee mensen die je heel
erg vertrouwt of met een professional, geef ik ze mee om hun vrienden de
kans geven ook een vriend te kunnen zijn. Die zijn er niet alleen voor goed
nieuws, maar juist ook om van hen te horen dat ze even niet lekker in hun vel
zitten. Dit is vaak ook een hele nieuwe gedachte voor hen.”
In hoeverre kunnen ze steun vinden bij hun medestudenten?
“Dat wisselt afhankelijk van hoe zij zich in de klas voelen. Sommige studenten
zijn heel blij met hun klas en anderen geven aan niet zoveel met hun klas te
hebben. Dat kan komen door een bepaalde sfeer of een bepaalde dynamiek in
de klas. Die verschillen zijn best wel groot. Sense of belonging kan per zelfde
opleiding theoretisch heel erg verschillen. Ik denk dat een SLC’er daarin een
heel groot verschil kan maken.”

Kom je in je werk ook andere linkjes met sense of belonging tegen
naast eenzaamheid?
“Wat we tegenkomen is minder motivatie voor de opleiding. En dan is het
zoeken naar de verbindingsmogelijkheden. ‘Wat drijft jou om deze opleiding te
doen en herken je diezelfde drijfveren bij medestudenten? Kun je elkaar
vinden in een bepaalde drijfveer, interesse, richting en doel die je hebt?’. Als
het ook letterlijk over eenzaamheid gaat heb ik ook wel eens het gesprek over
waar zij nou blij van worden en waar zij energie van krijgen, hun hobby’s en
interesses. En van daaruit kijken naar of er andere mensen zijn die deze
interesses delen. Ik vraag ze dan hoe zij daarmee in contact zouden kunnen
komen en hoe zij zich kunnen her-verbinden. Het moet wel iets zijn wat uit
henzelf voortkomt, anders gaat het niet werken.
Eenzaamheid zit hem niet alleen in het gebrek aan contact met anderen. Ik
belicht ook wel activiteiten die misschien meer solistisch van aard zijn, maar
die wel energie en plezier geven. Als iemand makkelijk schrijft, laat die
persoon dan schrijven over die gevoelens van eenzaamheid. Het hoeft niet
het dagboek van Anne Frank te worden, het is gewoon voor henzelf. Misschien
is het iets wat zij later wel met iemand willen delen, maar dan hebben ze het
ook eens met zichzelf gedeeld. Een ander voorbeeld is het gebruik maken van
een hobby. Als dat muziek luisteren of maken, of bewegen hun hobby is, doe
daar dan meer van, juist op de momenten dat je je eenzaam voelt. Ik denk dat
mensen die zich eenzaam voelen vaak de neiging hebben om zichzelf niet
zoveel te gunnen en vrij hard voor zichzelf zijn.”
Heb je nog tips die je docenten wilt meegeven?
“Het kan voor een docent in eerste instantie best lastig zijn om eenzaamheid te
observeren. De stille en teruggetrokken studenten zijn de weggevertjes, maar
het kan ook gewoon de grootste lolbroek in de klas zijn, die ogenschijnlijk
makkelijk en leuk contact heeft. Dit kan een copingmechanisme zijn voor het
omgaan met eenzaamheid in de vorm van zichzelf overschreeuwen, terwijl
diegene misschien doodongelukkig is. Het is dus niet altijd goed te zien.
Aan SLC’ers in het bijzonder zou ik willen meegeven om dit onderwerp in de
één-op-één gesprekken wel eens voorbij te laten komen. En dat hoeft niet eens
zozeer door het letterlijk te benoemen, want dat zullen mensen niet graag over
zichzelf toe willen geven. Het kan door het te adresseren als ‘hoe zijn je sociale
contacten? Wat doe je in je vrijetijd? Hoe breng je je avonden door? Hoe vind je
je klas? Heb je veel contact met klasgenoten?’. Een meer eromheen
verkennende benadering.
Presenteer eenzaamheid als iets gewoons, begrijpelijks en wat regelmatig
voorkomt, zodat de student erover kán praten. Een vraag als ‘voel je je wel eens
alleen? Heb je wel eens het gevoel dat je er alleen voor staat?’ is heel normaal.
In de wetenschap dat iemand bijvoorbeeld uit de Antillen komt, iemand net op
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zichzelf woont of iemand die vaak alleen in de klas zit, kan dat best een
logische vraag zijn om voor te leggen.”

5.2 Caribische studenten
Garreling Michel Beleidsondersteunend medewerker bij Student aan zet
Hoe zorg je voor sense of belonging bij Caribische studenten?
“Het begint al voor de poort bij de studiekeuzecheck, die via skypegesprekken
plaatsvinden. Tijdens deze gesprekken wijzen wij de studenten er al op dat we
er voor ze zijn en dat ze voor vragen altijd bij ons terecht kunnen.
Hier in Nederland hebben wij te maken met drie soorten Caribische
studenten:
•
•

•

Bursalen, studenten die met een Caribische beurs naar Nederland
komen.
Freemovers. Studenten die vanuit Nederland een Duo aanvraag doen.
Deze hebben minder begeleiding en moeten het doen met advies van
hun familie en eigen ervaringen.
Student die van een andere onderwijsinstelling naar onze hogeschool
komt.

Voor deze doelgroepen organiseren we introductiedagen (in september),
waarin we uitleggen wat wij doen, hoe zij in contact met ons kunnen blijven en
wat de voordelen zijn van gebruikmaking van het mentoraat. Tijdens deze
dagen laten we ze kennismaken met onze peercoaches (ouderejaars
studenten) en delen we succesverhalen om ze een beeld te geven van hoe het
er hier aan toegaat.”
En hoe gaat dat na de poort?
“Gedurende het hele jaar kunnen ze gebruik maken van een peercoach, waar
ze voor al hun vragen bij terecht kunnen en die hen binnen, maar ook buiten
de hogeschool weg wijzen. Speciaal voor deze doelgroep bieden we ook een
keuzevak aan genaamd ‘Studeren vanuit de Antillen en Aruba’. Dit moet je zien
als een survivalpakket voor studenten die nieuw in het land zijn. Daarin
behandelen we thema’s zoals rechten en plichten als student en als bewoner
van Nederland. Meestal ervaren deze studenten dat ze ineens volwassen
moeten zijn, hun eigen huishouden moeten doen, moeten studeren en hun
eigen financiën moeten regelen, sociale contacten moeten onderhouden of
zelfs opbouwen doordat ze opnieuw moeten beginnen. Al die taken kunnen

erg overweldigend voor ze zijn. Tijdens het keuzevak brengen we deze thema’s
in kaart, geven we advies en maken wij ze attent op de voor- en nadelen en de
valkuilen. We benadrukken bijvoorbeeld het opbouwen van een netwerk van
vrienden en de voordelen van dit netwerk voor de (nabije) toekomst.
Daarnaast behandelen we cultuurverschillen en cultuurovereenkomsten,
omdat deze groep vaak een cultuurshock meemaakt. Hier in Nederland wordt
er bijvoorbeeld verwacht dat je als student een kritische blik hebt en dit uit,
maar op de eilanden is de docent-student relatie anders.
We behandelen ook onderwerpen die met taal te maken hebben zoals
communicatievaardigheden, of presentatievaardigheden, omdat we weten
dat dit ook een struikelblok voor hen is. Zij krijgen hier toch te maken met een
ander niveau van Nederlands. Als je je niet veilig voelt of niet snel op je
woorden kan komen, kun je minder goed communiceren. Hierdoor kun je een
verkeerd beeld van jezelf scheppen en het label of stempel krijgen dat je geen
initiatief toont, terwijl je heel erg aan het zoeken bent naar woorden om jezelf
te kunnen uiten. Niet elke student durft de docent te vragen om langzamer te
gaan, spreekwoordelijke uitspraken uit te leggen of te vermijden. Dus we
focussen ook op de nadelen van een afwachtende houding.”
Per jaar komen 100-180 studenten Caribische studenten naar Nederland.
De uitval onder deze groep is hoog. Heb je een idee waar dat aan zou
kunnen liggen?
“Er zijn zoveel factoren die een rol spelen, dat het een soort sneeuwbaleffect
creëert. De uitval binnen deze groep is per student zo verschillend. We weten
dat taal en studiekeuze een rol spelen, daarom is de SKC ook in het leven
geroepen, maar het heeft ook vaak te maken met intrinsieke motivatie of met
karaktereigenschappen, bijv. proactief gedrag of dingen zelf willen doen. Dat
laatste is goed, maar niet op lange termijn.
We hebben ook studenten die uitvallen en we kwijtraken, omdat we niet
weten of ze terug zijn gekeerd naar hun eiland. Terugkeren juich ik overigens
toe. Als je weet dat studeren in het buitenland niets voor jou is weggelegd is
dat knap, want je hopt dan niet van de ene naar de andere opleiding of
instelling waardoor je een hoge studieschuld op kunt lopen. Laat staan als je
geen diploma hebt of geen baan kunt vinden.
Studenten die het uiteindelijk halen zijn studenten met een sterk netwerk van
academici en studenten met intrinsieke motivatie en gebruik maken van de
aangeboden hulp wanneer ze die nodig hebben. Dat wil niet zeggen dat ze het
in 4 jaar halen, maar wel in 5 of 6 jaar. Ze maken wel gebruik van hulp, maar
dat zouden ze wel meer mogen doen.”
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Heb je nog tips die je docenten wilt meegeven?
“Geef studenten en jezelf na de les tijd om vragen te stellen of verduidelijking
te geven, vooral bij struikelvakken. Dit kun je overigens aan alle studenten
aanbieden en gedurende het studiejaar afbouwen. Dus meer in Op1 en
afbouwend naar Op4. Vooral voor eerstejaars is dit handig.
We zitten hier heel erg op de tijd en ik merk dat deze doelgroep het fijn vindt
om na de les nog vragen te stellen. Het onderwijs is hier niet altijd op gericht.
Als studenten ervaar je niet altijd de ruimte om een vraag te stellen en als
docent niet altijd de rust om vragen te beantwoorden.
Vooral bij een nieuwe klas - wanneer je in het begin nog in het proces bent van
het creëren van een veilige setting en je merkt dat bepaalde studenten stil zijn
- loont het om na de les een speciaal moment in te bouwen om die ruimte
voor het stellen van vragen te creëren. Zo kun je checken of de student
voldoende mee kan tijdens je les, of je te snel gaat, of wat de reden is dat een
student stil is. Het kan voor een student namelijk gênant zijn om dit aan te
moeten geven.
Maak afspraken met de student. Bereid de student erop voor dat je ze tijdens
de les gaat bevragen. De student schrikt dan niet op het moment dat diegene
onverwacht een vraag krijgt of zich afvraagt waarom je het juist aan hen
vraagt. Geef ze verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag: ‘Dit heb ik nu
voor jou gedaan zodat je je weg kunt vinden, maar ik verwacht nu ook iets van
jou’. Stimuleer dat bij studenten, zodat een afwachtende houding wordt
doorbroken.
Hou rekening met de thuissituatie van je student. Ze moeten veel ballen in de
lucht houden. Sommigen hebben zorgtaken, zijn ouder of moeten het
huishouden alleen runnen.
Scheer niet alle Caribische studenten over een kam. Er zijn ook studenten met
roots in de Cariben die in Nederland zijn geboren en getogen, en die eerste
generatiestudent zijn.
Op een gegeven moment willen we toe naar een moment waarop het
mentoraat niet meer nodig is, omdat een student meteen bij de opleiding zelf
geholpen wordt en zich gezien en gehoord voelt. Die behoefte hebben álle
studenten.”

5.3 Langstudeerders
Jean-Marie Molina - Hoofddocent
Hoe zorg jij ervoor dat langstudeerders zich onderdeel (blijven) voelen
van de opleiding?
“Voor deze doelgroep is het niet zo zeer belangrijk dat zij onderdeel zijn van
een klas of wat dan ook. Wat voor hen belangrijk is, is dat zij een
contactpersoon hebben binnen de opleiding waar zij bij terecht kunnen.
Iemand die hun vragen beantwoordt, maar die hen ook steun en advies biedt.
Wanneer zo iemand er is draagt dit bij aan de sense of belonging van
studenten.”
Wat is de meest gehoorde kreet van studenten m.b.t. hun sense of
belonging?
“De meest gehoorde kreet is dat ze niet gezien worden, dat mensen hen als
een nummer beschouwen. Wat ook vaak wordt benoemd is dat docenten
hun studenten te vaak vanuit hun eigen vooroordelen, misconcepties en
microagressies bejegenen.”
Welke tip(s) zou jij docenten meegeven m.b.t. Sense of Belonging van hun
langstudeerders?
“Ten eerste is het belangrijk om vanuit het perspectief van de student naar
de situatie te kijken. Vaak doen docenten aannames over motivatie e.d. van
deze groep studenten zonder te weten, of erger nog zonder te checken, of hun
aannames kloppen. Mijn eerste advies is dus echt, oprecht luisteren.
Ten tweede is het belangrijk duidelijke afspraken met studenten te maken
over wat zij van jou kunnen verwachten. Wat ik vaak zie is dat studenten
teleurgesteld zijn als docenten dingen beloven waar zij zich vervolgens niet
aan houden.
Bij studievertraging is naast begeleiding op de inhoud ook begeleiding van
de persoon van de student nodig. Ik zou docenten ten derde willen adviseren
om zich te verdiepen in onder andere de cognitieve psychologie en
onder wijskunde, om zo te kijken hoe zij echt kunnen aansluiten bij de
ontwikkeling van de studenten.
Investeer ook in motivationele gespreksvoering. Vaak gaat het mis bij
studenten doordat docenten simpelweg niet in staat om positief opbouwend
te communiceren. Dit is wel erg belangrijk voor de ontwikkeling van deze
studenten.”
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Dian van Arkel - Kerndocent
Welke best practices met betrekking tot de sense of belonging van
langstudeerders zijn er?
“Studenten met vertraging ervaren vaak een drempel om contact met school
op te nemen, en de schoolmail wordt weinig bekeken. Door de studenten
telefonisch te benaderen, haal je die drempel al voor een deel weg. Om
vervolgens de tijd te nemen om ze rustig te ontvangen op de hogeschool,
zorgt ervoor dat ze zich serieus genomen voelen. Een vast aanspreekpunt
zorgt ervoor dat de studenten niet van de kast naar de muur worden
gestuurd. Ik geef de volgende tips mee: heb hoge, maar realistische
verwachtingen, maak duidelijke afspraken met ze en communiceer helder.”

5.4 Internationale studenten
Binnen de hogeschool worden er trainingen aangeboden om medewerkers te
helpen intercultureel competent te zijn. Zo geeft Jessica Shinnick (hoofddocent)
trainingen en workshops op het gebied van culturele competentieontwikkeling
en internationalisering. Voor internationale studenten vormt een sense of
belonging een cruciale rol omdat zij die niet alleen in het onderwijs, maar ook
buiten de hogeschool hun plek in de Nederlandse samenleving moeten zien te
vinden. Binnen de hogeschool is het team student support van het Centre of
International Affairs (CoiA) het eerste aanspreekpunt voor alle internationale
studenten. Het team helpt studenten een soepele overgang van hun thuisland
naar Nederland te ervaren. Studenten kunnen hier terecht voor praktische
zaken als het regelen van een ziekteverzekering, het openen van een
bankrekening, betaling van collegegeld, registratie bij de gemeente, etc.
Ook organiseren zij introductiedagen voor alle internationale studenten.

Vera Fase - Incoming exchange officer bij CoIA
Welke tips geef jij docenten mee m.b.t. de sense of belonging van
internationale studenten?
“Gezien de culturele diversiteit binnen de hogeschool is het belangrijk dat
docenten en medewerkers hun culturele competenties (verder) ontwikkelen.
Zij spelen namelijk een belangrijke rol in de binding met internationale
studenten. Trainingen met betrekking tot Intercultural Awareness, waarbij
men deze culturele competenties dus verder gaat ontwikkelen, zouden dan
ook zeer waardevol zijn.

Uit het onderzoek International Students in Action dat is uitgevoerd door
Onderwijs en Ontwikkeling, RBS en het Centre of International Affairs (2019)
kwam dit tevens als een van de aanbevelingen naar voren. Dit onderzoek was
gericht op de mate waarop het ondersteunend aanbod van de Hogeschool
Rotterdam aansluit op de behoeften van de internationale student.”

5.5 Student aan het woord
Ceri-Anne Jansen - Student
Hoe was jouw sense of belonging in het eerste jaar, toen je hier net
kwam studeren?
“Ik ben vanuit Curaçao met een groepje van Antuba naar Nederland gekomen
en daar had ik al een band mee, maar met mijn klas was het wel een beetje
zoeken. Ik was in het begin heel stil en sprak wel in één-op-één gesprekken,
maar niet in een groep. Docenten hadden meer aandacht voor studenten die
heel erg aanwezig zijn en daardoor viel ik meer naar de achtergrond. In het
begin was het lastig. ‘Ben ik wel onderdeel van de klas?’ Aan het eind van het
eerste jaar begon ik meer sense of belonging te ervaren. Ik had een groepje
waarmee ik leuke dingen deed. In het tweede jaar kreeg ik echt het gevoel dat
ik me hier prettig en thuis voelde en dat kwam ook door mijn SLC’ er.”
Hoe gaf ze jou dit gevoel?
“Ze gaf mij dit gevoel door echt oprechte interesse in mij te tonen, door
vragen te stellen. Maar ook door activiteiten met de klas in te plannen.
We zagen elkaar ook buiten school, dat hielp erg. Ze had een open houding
en was zichzelf, ze hield zich niet in en uitte zich vrij.”
Zijn er momenten geweest waarop je sense of belonging lager was?
“Ja, bij docenten die er alleen waren om les te geven en dan weer weg te gaan.
Dan voel je niet echt de verbinding met je docent en dat voel je dan ook een
beetje in de groep. We zijn niet verbonden met elkaar, iedereen is op zichzelf.
Mijn sense of beloning werd minder toen ik een andere studieloopbaancoach
kreeg. Diegene was wat afstandelijker en meer gericht op lesgeven dan op het
creëren van een band. Dat was een groot verschil me de vorige SLC’ er. Ik was
ook veel bezig met mezelf en de veranderingen in mijn thuissituatie. Het moet
een wisselwerking zijn.
In het tweede jaar zijn mensen uitgevallen waar ik een band mee had. Ik was
al niet heel ‘aanwezig’ tijdens de les, en dit was wel even lastig. Het was voor
mij weer even zoeken waar ik bij hoorde.
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In de derde ben ik stage gaan lopen in het buitenland. Toen ik na 6 maanden
terugkwam had ik moeite met mijn draai vinden en alles weer oppakken. Mijn
tante was onlangs overleden en ik had afscheid moeten nemen van Peru. En
hier ging alles gewoon snel weer verder. Ik moest er weer even in komen. Mijn
SLC’er heeft gesprekken met mij gevoerd en had zelf ook veel gereisd, dus zij
kende dat gevoel. Ze toonde interesse door te zeggen: ik snap dat het moeilijk
is, maar hoe kunnen we het fijner voor je maken? Echt kijken wat mij op dat
moment kon helpen. En toen zij mij niet direct kon helpen heeft ze mij
doorverwezen naar de decaan, en vroeg zelfs of ik wilde dat ze er wel of niet
bij zou zijn. Ze heeft me niet aan mijn lot overgelaten en mij het gevoel
gegeven dat ze er voor me was op dat moment. En dat was fijn.”
In hoeverre hebben je peers een rol gespeeld in je sense of belonging?
Zij hebben zeker een rol hierin gespeeld en vooral in het tweede jaar. Bijna
iedereen had een Pathé pas en we gingen vaak naar de film. Een of twee van
hen kwamen bij mij thuis en ik bij hen. En dat ontstond doordat zij geïnteresseerd waren in wie ik ben als persoon, we hadden veel gemeenschappelijke
dingen. En we hielpen elkaar met dingen op school. Mensen die ook uit het
buitenland komen weten wat je doormaakt en daar vind je ook support en
kan je makkelijker mee praten.”
Wat is er voor jou nodig om een sense of belonging te ervaren?
“First of all het gevoel dat je er mag zijn. En dat als je er niet bent mensen je
dan een appje sturen of bellen om te checken waar je blijft of te vragen hoe
het komt dat je er niet was. Dan weet je dat je afwezigheid niet onopgemerkt
voorbij is gegaan. Een follow-up doen en vragen hoe het is gegaan,
bijvoorbeeld na afwezigheid om naar een arts te gaan.
Persoonlijke vragen stellen en dat niet eenmalig doen, maar blijven doen.
Door vragen te stellen, niet alleen met betrekking tot school, maar ook over
de persoon zelf, bijvoorbeeld vragen naar de hobby’s. Zoek naar
overeenkomsten, naar iets wat bindt. Vertel meer over jezelf met het doel
om overeenkomsten te laten zien en een band te creëren.
Vertrouwen en geloven wat de student zegt, niets anders erachter zoeken
of vergelijken met je eerdere ervaringen van anderen. Niet generaliseren.
Iedereen is uniek en heeft andere ervaringen en uitdagingen.
Extra aandacht hebben voor de sense of belonging van studenten (bijv.
vertragers) die én in een nieuwe klas zitten én een nieuwe docent hebben.
Wat bij mij ook helpt zijn activiteiten buiten school, om elkaar op een
informele manier te leren kennen.”

Welke tips geef je docenten en SLC’ers mee om sense of belonging
te creëren?
“Heb oog voor iedereen, dus ook voor mensen die wat stiller zijn. Toon
oprechte interesse, stel vragen en haak niet na de eerste vraag af, blijf
doorvragen. Vraag hoe het écht met ze is. De docent heeft ook invloed op de
groepsdynamiek, hou hier rekening mee. Je denkt vanuit je eigen
referentiekader en misschien denk je dat je iemand het gevoel van
betrokkenheid hebt gegeven, maar dat hoeft niet te kloppen. Ga daar bewust
mee om. Ga meer één-op-één gesprekken aan met de studenten, meer dan
nu het geval is. Maak een groepsapp voor de klas. Zo creëer je een gevoel van
verbondenheid in de klas. Beantwoord snel je mails. Het kan soms duren
voordat een docent zijn/haar mail beantwoordt of helemaal niet beantwoordt.
Het beantwoorden van mails geeft de student het gevoel dat zijn/haar
mededeling of vraag belangrijk is.”

63

64

Nawoord
Sense of belonging begint bij jezelf en is een self-fulfilling prophecy. Je hoort
allereerst bij jezelf. Als jij jezelf accepteert zoals je bent, zul je minder geraakt
worden door anderen die jou niet accepteren. Het cultiveren van eigenwaarde,
self-efficacy, motivatie begint bij het proactief vervullen van je basisbehoeften
autonomie, competentie en verbondenheid. Wees de regisseur van jouw
leven. Aan ieder die op zijn levenspad uitdagingen tegenkomt met betrekking
tot sense of belonging, wil ik de volgende quote meegeven:

Stop met zoeken naar bevestiging dat je er niet bij hoort.
Want als je dat tot je missie maakt zul je die altijd vinden.
Stop met het afspeuren van de gezichten van anderen naar
bewijs dat je niet goed genoeg bent. Want als je dat tot doel
maakt zul je dat altijd vinden. Er echt bij horen en eigenwaarde hebben zijn geen verdiensten; je onderhandelt niet
over de waarde daarvan met de wereld. De waarheid over
wie je bent leeft in je hart. Onze oproep tot moed dient om
je wilde hart te beschermen tegen constante beoordeling,
vooral door jezelf. Niemand hoort hier meer dan jij.
Brené Brown

Claudia Gomes
Rotterdam, 2020
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Innovation through the lens of values
You don’t know what you don’t know
You only know what you don’t know when you need it

Values-based leadership shows humanoid management (and it is a bit odd that
this needs to be mentioned). Employees have an autonomy and they can take
initiative. Teams function on the basis of minimum interaction rules, and not
detailed process guides. Activities are networked, based on shared purpose.
Values-based leadership uses agile innovation as a managerial approach and
gives way to trial and error, and to experimentation. Learning is the outcome
that is monitored. Contribution is the cherry on the cake. Values-based
leadership indeed needs leaders, not bosses. It contributes not only to become
successful individuals or organizations, but it equally contributes to a world
that fails less. In the words of Indira Ghandi: you must be the change you wish
to see in the world. That is what will give the Rotterdam University of Applied
Sciences (but any educational institute for that purpose) the opportunity to
change the face of business.

I N N O VA T I O N T H R O U G H T H E L E N S O F VA L U E S

Values-based leadership is based on cooperation, and in the realm of
innovation, on open innovation. Without naming it as such, it subscribes the
principles of Ubuntu: we are, since we belong. It considers all and everyone to
be connected. This is in clear contrast with the ‘I think, therefore I am’ mentality
of our western societies. Values-based leadership moves from the focus on ‘me’
to the focus on ‘we’, and this on an individual as well as on a corporate level.
Values-based leadership has therefore a sustainability focus, a long-term focus.
It aims to add value for all stakeholders.

I N N O VA T I O N T H R O U G H T H E L E N S O F VA L U E S

Values-based leadership is based on an impactful transformative purpose.
Values-based leadership dreams big and meaningful. It is driven by purpose and
transformation, and no longer by control. It measures its success by its
(positive) impact and in best cases even rewards for that outcome. It is holistic
in its thinking and understanding, and it is a-causal. It accepts that causality
does not exist in the managerial world of innovation. Rather, it accepts the
paradigm of complexity as the leading organizational principle.

You don’t know what you don’t know
You only know what you don’t know when you need it
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Circulaire waarde(n)modellen

Koen Dittrich

Een multidisciplinaire benadering voor het verduurzamen
van mkb-bedrijven in de maak- en voedingsindustrie

Een transitie naar een Circulaire Economie kan een oplossing betekenen voor
bedrijfsleven en consument om de ecologische voetafdruk drastisch te
verkleinen. Deze transitie staat echter nog in de kinderschoenen. Terwijl
bedrijven misschien vinden dat ze duurzaam denken en doen, opereren ze
vaak nog vanuit een lineair businessmodel: ze maken een product, er ontstaat
afval en uitstoot en ze verzinnen een oplossing om dat afval te recyclen zodat
het op een veelal laagwaardige manier deels kan worden hergebruikt. Een
nieuwe denkwijze, waarin het bedrijfsleven hun afval en uitstoot tot nul
terugbrengt, is noodzakelijk.

OPENBARE LES

OPENBARE LES

Koen Dittrich wil met zijn lectoraat een bijdrage leveren aan het ontwikkelen
van nieuwe waardenmodellen en waardensystemen voor het mkb in de
metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Een belangrijke uitdaging voor het
bereiken van de circulaire economie is het maken van een goede vertaalslag
van dit abstracte concept naar bruikbare richtlijnen voor het mkb-bedrijf. Het
lectoraat wil het mkb helpen een realistische strategie te ontwikkelen, met
een duidelijk stappenplan voor verduurzaming van de productie en voor
herontwerp van de waardeketen van het mkb-bedrijf. De wisselwerking tussen
het waardenmodel van het individuele mkb-bedrijf en het waardensysteem
van de keten en de bedrijfslocatie zal hierbij centraal staan. De combinatie die
het lectoraat maakt van enerzijds de keten- en gebiedsvraagstukken en
anderzijds het waardenmodel van individuele bedrijven, is relatief nieuw.
Omdat de transitie naar een circulaire economie complex is en technische,
creatieve en economische kennis en expertise vergt uit verschillende
disciplines, zal het onderzoek en het daaraan gekoppelde onderwijs
multidisciplinair en daarmee hogeschoolbreed worden uitgevoerd.

Koen Dittrich

Lectoraat Circulaire Economie
Koen Dittrich is lector Circulaire Economie bij Kenniscentrum Business
Innovation van Hogeschool Rotterdam Business School. Daarnaast is hij
werkzaam als universitair docent bij de Rotterdam School of Management aan
de Erasmus Universiteit. Bij Hogeschool Rotterdam zal Koen Dittrich zowel in
het onderzoek als binnen het onderwijs op zoek gaan naar en lesgeven over
grootschalige en kleinschalige toepassingen van nieuwe waardenmodellen en
waardensystemen voor het mkb in de voedings- en maakindustrie.
Voorbeelden zijn het hergebruiken van afval voor industriële producten, zoals
biobased textiel of biobased verpakkingen.

Circulaire waarde(n)modellen
Een multidisciplinaire benadering voor het verduurzamen
van mkb-bedrijven in de maak- en voedingsindustrie
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Realizing Secure and PrivacyProtecting Information Systems:
Bridging the Gaps

Abstract

INAUGURAL LECTURE

In order to address and contain privacy and cybersecurity risks, there is an
increasing need for protecting ISs and the personal data that are collected by,
stored in, and analyzed within these systems. This need shapes the mission of
the Research Chair on Privacy & Cybersecurity at Rotterdam University of Applied
Sciences. This mission can be formulated as: How to realize privacy-protecting and
secure ISs in practice? Currently, there are gaps between the existing approaches
and what is needed in practice. Bridging these gaps requires further research as
well as embodiment of the research results in education curricula. As a starting
point, this contribution elaborates on a number of the existing gaps and discusses
some possible directions for bridging these gaps.

INAUGURAL LECTURE

Continuous development and increasing usage of Information and Communication
Technologies (ICT) introduce many opportunities for individuals, organizations
and the society at large. The usage of ICT, however, increases also people’s
dependency on the well-functioning of Information Systems (ISs), which are,
in turn, based on ICT. This dependency on ISs introduces increasing risks for
individuals, organizations and the society. Privacy and cybersecurity risks
constitute two important categories of such IS risks due to proliferation of
personal data via ISs and the vulnerability of these systems to intentional and
unintentional threats.

Mortaza S. Bargh is research professor on Privacy & Cybersecurity at the research
center Creating 010, Rotterdam University of Applied Sciences. He is also
part-time scientific researcher in the area of privacy and cybersecurity at the
Research and Documentation Center, Ministry of Justice and Security, The Hague.

Mortaza Shoae Bargh

Mortaza Shoae Bargh
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Op naar een gezonde leefomgeving
Werk maken van de wijk

Door de meeste Nederlanders wordt gezondheid beschouwd als de
belangrijkste voorwaarde voor een goed leven. Onze gezondheid wordt
bepaald door veel, en veel verschillende factoren. Kennis van deze
‘determinanten’ is van belang als we onze gezondheid positief willen
beïnvloeden. Veel van deze determinanten spelen een rol in de directe
omgeving van mensen: in de wijk. In deze openbare les gaat Henk Rosendal
in op deze determinanten, hoe deze kunnen worden beïnvloed, welke kennis
hierover beschikbaar is, en aan welke kennis het nog ontbreekt. Deze kennis
en uitdagingen vormen het kader van het lectoraat De Gezonde Wijk.

OPENBARE LES

OPENBARE LES

De wijk is een geschikt aangrijpingspunt voor onderzoek en verbetering van
gezondheid, aangezien veel van deze determinanten zich daar voordoen.
Omdat er geen ‘standaardwijken’ bestaan, zal er per wijk moeten worden
nagegaan wat de uitdagingen, én wat de sterke punten zijn. Dat leidt per
wijk tot een unieke, specifieke aanpak. Deze zal soms gericht zijn op leefstijl,
soms op de gebouwde omgeving, soms op veiligheid, soms op groenvoorzieningen, soms op sociale samenhang, en vaak op een combinatie daarvan.
Bevorderen van gezondheid betekent per definitie een integrale aanpak,
zowel vanuit de gemeente als vanuit de praktijk, onderwijs en onderzoek.

Henk Rosendal

Lectoraat De Gezonde Wijk
Met het lectoraat De Gezonde Wijk van het Kenniscentrum Zorginnovatie
van Hogeschool Rotterdam wil lector Henk Rosendal een bijdrage leveren
aan het bevorderen van de gezondheid van wijkbewoners. Door verder
onderzoek naar de determinanten van gezondheid en de rol die zij spelen,
en de mate waarin ze te beïnvloeden zijn. Op basis daarvan worden er
verbeterprojecten in de wijken gestart, waarbij studenten en docenten uit
diverse opleidingen samen met wijkbewoners aan de slag gaan. Dit wordt
mede mogelijk gemaakt door een structurele samenwerking van het
lectoraat met organisaties in de praktijk, onderwijs, de gemeente, en
lectoren van diverse andere hogescholen.
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Pedagogiek in het middelbaar beroepsonderwijs

Een onderzoek naar het pedagogisch handelen van mbo-leraren
Het lectoraat Versterking Beroepsonderwijs van Hogeschool Rotterdam
deed, de afgelopen drie jaar onderzoek naar het pedagogisch handelen
van mbo-docenten. In de gesprekken stonden zogenoemde pedagogische
momenten centraal, ‘precies dat ogenblik waarop een pedagogische actie
nodig is’ (Van Manen 2014, p. 21). Voor zo’n actie bestaan nauwelijks regels;
er zijn geen algemene principes voor te geven. Desalniettemin moet de
leraar handelen.

ONDERZOEKSVERSLAG

ONDERZOEKSVERSLAG

Het ‘stille weten’ dat we met behulp van thema’s in kaart brachten, blijkt een
pedagogiek te zijn. In tegenstelling tot de psychologie en onderwijskunde
benadrukt de pedagogiek niet alleen het hoe (de aanpak), maar ook het wat (de
inhoud) en het waartoe (de opdracht) en dat steeds vanuit de houding en inzet
van de leraar in relatie tot het wie (de student). De leraren bleken allemaal een
impliciete pedagogiek met zich mee te dragen. Is dat niet wat we ‘de wijsheid
van de praktijk’ noemen?

Wouter Pols

Wouter Pols

‘JE MOET OP DAT MOMENT REAGEREN EN
JE WEET NOOIT OF JE HET JUISTE DOET.’
Pedagogiek in het middelbaar beroepsonderwijs
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‘Je moet op dat moment reageren en je
weet nooit of je het juiste doet.’ Pedagogiek
in het middelbaar beroepsonderwijs

Wouter Pols

‘Je moet op dat moment reageren en
je weet nooit of je het juiste doet.’

De pedagogische momenten die de leraren inbrachten zaten vol ‘situationele
kennis’. Zo kwam met het onder woorden brengen van die momenten vanzelf
het ‘stille weten’ van de leraren naar boven. Op dat ‘weten’ was het onderzoek
gericht.

Koen Dittrich

Op naar een gezonde leefomgeving.
Werk maken van de wijk

Henk Rosendal

Volgens Henk Rosendal wordt gezondheid, en het bevorderen daarvan, nog
altijd te smal aangevlogen. Het is bekend dat er veel factoren zijn die onze
gezondheid beïnvloeden. Ook is bekend dat deze onderling op elkaar van
invloed zijn. Hierbij moet niet alleen worden gedacht aan onze leefstijl,
maar ook aan onze sociale en fysieke omgeving. Willen we onze gezondheid
daadwerkelijk positief beïnvloeden, dan is kennis over deze samenhang
noodzakelijk, evenals kennis over de mate waarin deze determinanten te
beïnvloeden zijn.
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Verantwoord ontwerp van toepassingen
met kunstmatige intelligentie

Zoekmachines helpen ons dagelijks met zoeken naar relevante informatie,
spamfilters houden ongewenste email buiten zicht, we krijgen gepersonaliseerde aanbevelingen voor nieuwsartikelen, filmpjes, muziek en series, de
thermostaat leert wanneer de verwarming aan moet en stofzuigerrobots
houden onze huizen schoon.

OPENBARE LES

Maaike Harbers is lector Artificial Intelligence & Society bij Kenniscentrum
Creating 010 van Hogeschool Rotterdam en hoofddocent bij de opleiding
Creative Media & Game Technologies van Hogeschool Rotterdam.

OPENBARE LES

De toepassing van kunstmatige intelligentie is sterk gegroeid in de
afgelopen jaren. Dit heeft zowel wenselijke als minder wenselijke
maatschappelijke gevolgen. Robots en algoritmes kunnen bijvoorbeeld
gezondheidszorg verbeteren en steden verduurzamen, maar ze kunnen
ook ongelukken veroorzaken, etnisch profileren en discrimineren. In deze
openbare les zal Maaike Harbers ingaan op de rol die ontwerpers van
toepassingen met kunstmatige intelligentie hierin spelen. Ontwerpers
beïnvloeden, met hun ontwerpkeuzes, wat de gevolgen zijn van die
toepassingen. Door verantwoorde keuzes te maken tijdens het ontwerpproces, kunnen ontwerpers bijdragen aan een inzet van kunstmatige
intelligentie die de samenleving ten goede komt.

Maaike Harbers

Maaike Harbers

Verstand erbij
Verantwoord ontwerp van toepassingen
met kunstmatige intelligentie
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Thinking about ecologies of autonomous
cyber-physical systems and their ethics

Centric offers Software Solutions, IT Outsourcing, Business Process
Outsourcing and Staffing Services. We enable our customers to focus on their
core businesses with our technological solutions, administrative services and
more than 4,300 qualified professionals in Europe. The combination of our
thorough IT knowledge and our years of experience with specific industry
processes, distinguishes us from traditional IT suppliers and administrative
suppliers.
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Prof Dr Ben van Lier CMC
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Measurement Numeracy Education for Prospective Elementary School Teachers

Many students, even in higher education, have difficulty keeping up with
elementary school mathematics. This difficulty also occurs among students at
teacher training colleges, who are expected to teach mathematics to
elementary school children later on. These students are more likely to
perform worse if they lack numeracy skills. The measurement aspect leaves
the most room for improvement. As previous research suggested that
classroom interaction has positive effects on student performance in
mathematics, this dissertation examines classroom interaction in two
contrasting didactic approaches (deductive and inductive) to the teaching of
the measurement aspect of numeracy to students of an elementary school
teacher training college.

D I S S E R TAT I E

D I S S E R TAT I E

After evaluating the dimensionality of measurement numeracy, an instrument
was developed to measure students’ measurement numeracy (before and after
a lesson series), and two lesson series were developed: one with a pure
deductive didactic approach, and one with a pure inductive didactic approach.
After reporting student performance and measurements of classroom
interaction time and teacher question types, the effect of the didactic approach
and the teacher on classroom interaction time, on the teachers’ question type,
and on students’ learning gains was estimated.

Classroom interaction time per didactic approach
Classroom interaction (seconds per 2 minute period)

Measurement Numeracy Education for Prospective
Elementary School Teachers
Effects of inductive and deductive teaching on classroom interaction
and student performance
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The main conclusion is that the inductive didactic approach induced more
stimulating questions and more classroom interaction time than the deductive
approach, but there was no teacher effect, and no differential effect on
students’ learning gains.

Mark van Houwelingen

Mark van Houwelingen

Measurement Numeracy
Education for Prospective
Elementary School Teachers
Effects of inductive and deductive teaching on classroom interaction
and student performance
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Sociaal handelen midden in het stedelijke leven

Op welke wijze verhouden we ons tot het verschil en de diversiteit in de
samenleving? Welke impact heeft onze manier van denken over verschil op het
handelen van sociaal werkers binnen de stedelijke context? Is een stad
eenduidig te beschrijven? Hoe kunnen we in het onderwijs het engagement van
studenten inzetten als een kennisbron? In haar openbare les geeft Tina Rahimy
een kritische uiteenzetting van de drie concepten: sociaal werk, stedelijkheid en
superdiversiteit. De lector laat zien dat deze begrippen een oude manier van
denken over diversiteit en handelen voortzetten. In haar tekst gaat Rahimy op
zoek naar nieuwe begrippen. Deze kritische zoektocht naar een inclusieve
samenleving is geen eenzijdig proces. De uiteenzettingen in deze openbare les
worden begeleid door persoonlijke verhalen en zelfreflectieve intermezzo’s.

Tina Rahimy

Tina Rahimy

Dr. Tina Rahimy (politiek-filosoof) is lector ‘Sociaal werk in de superdiverse stad’
bij Kenniscentrum Talentontwikkeling van Hogeschool Rotterdam, verbonden
aan de onderzoekslijn ‘Inclusie’ en docent aan de opleiding Social Work.

OPENBARE LES
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Naast het introduceren van alternatieve begrippen en andere manieren van
denken is Rahimy ook in haar onderzoek op zoek naar nieuwe perspectieven op
inclusie en uitsluiting. De perspectieven van jongeren – hun visie, hoop en
kritische kanttekeningen – vormen hierbij een inspiratiebron. Rahimy is op een
experimentele en narratieve wijze op zoek naar open expressieve ruimtes. In
deze open ruimtes wordt er plaatsgemaakt voor een verscheidenheid van
uitingen waardoor jongeren vanuit hun belevingswereld een visie over het
sociaal werk en een rechtvaardige samenleving formuleren. In samenwerking
met studenten en docenten zullen in dit lectoraat nieuwe perspectieven worden
onderzocht op ethische vraagstukken en emancipatoire processen. Het
uiteindelijke streven is om via dit lectoraat een synergie te creëren tussen
onderzoek en educatie in het sociale domein.

Schillen van het verschil
Sociaal handelen midden in het stedelijke leven
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Zorg voor Communicatie
Een goed gesprek is in balans

Communiceren is een basisbehoefte van de mens. Iemand communiceert
echter nooit in zijn eentje. Heeft iemand een communicatieve beperking, dan
heeft hij deze ook nooit in zijn eentje: zijn gesprekspartner, maar ook zijn
fysieke omgeving heeft invloed op de mate waarin hij last heeft van zijn
beperking. Ondersteunende communicatie, zoals gebaren, schrijven, tekenen,
een goede akoestiek en het eenvoudigweg meer tijd nemen voor het gesprek
kunnen zorgen voor balans in de communicatie. De beperking wordt dan
minder ervaren als een belemmering.

Het lectoraat Zorg voor Communicatie is ingebed in het Kenniscentrum
Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam. Het lectoraat Zorg voor Communicatie richt zich op onderzoek naar optimale zorg voor en ondersteuning van
mensen met een communicatieve beperking om hun communicatieve
zelfredzaamheid te verbeteren. Het lectoraat richt zich op de naasten, de
professionals in onderwijs, zorg en welzijn en de sociale en fysieke context
waarin deze personen communiceren.

OPENBARE LES

Karin Neijenhuis wil zich graag inzetten voor een communicatief toegankelijke
samenleving. Hierbij wil ze de positie van de logopedist benadrukken als expert
in de zorg voor communicatie. Door middel van het betrekken van nieuwe
samenwerkingspartners en het exploreren van nieuwe manieren van
samenwerking kan de zorg voor communicatie overal zijn doorwerking krijgen.

OPENBARE LES

Lector Karin Neijenhuis schetst in haar openbare les de verschillende kanten
van communicatie en communicatieve beperkingen en hoe de rol van de
logopedist steeds meer verschuift van het enkel behandelen van de cliënt naar
het coachen van de cliënt en zijn betrokkenen, in zijn dagelijkse omgeving.
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Next Strategy
How SMEs can grow into the future

Arjen van Klink

Dr Arjen van Klink is Programme Director of Research Centre Business
Innovation at the Rotterdam University of Applied Sciences. He started his
lectorate Next Strategy in January 2017. Arjen van Klink has long working
experience in the field of strategy and innovation, bridging theory and
practice, developed during former positions in education, research and
banking. The lectorate is part of Research Centre Business Innovation.

INAUGURAL LECTURE

This book sets the scene for the lectorate Next Strategy. The book describes
the criticism on traditional strategic management. It elaborates on the lack
of strategy among SMEs and the subsequent stagnation of SMEs. The book
sketches a new direction of strategy for SMEs: companies should develop a
strategy process on the basis of creative thinking and learning, close to
their business operations. In stimulating strategy among SMEs, universities
of applied sciences can have much impact given their traditional, strong
relationship with the professional practice. The Rotterdam University of
Applied Sciences has the opportunity to promote new ways of strategy
in its education and research, contributing to the implementation of the
Roadmap Next Economy towards the business community in the region.

INAUGURAL LECTURE

According to some, developing a strategy results in producing a paper
report, that does not fit the nature of SMEs. They are used to adapting
pragmatically to changes. However, shifts in the economy and society are
now so great that neither plans nor pragmatism is sufficient to survive.
Many SMEs show limited growth and they are not in touch with new
developments. Disruption is looming with a potential negative impact
on both employment and welfare, as SMEs are a substantial part of the
economy. Traditional concepts and models for strategic management do
not apply to SMEs. What are the alternatives that will stimulate strategy
among SMEs? This is the central question for the lectorate Next Strategy
at Rotterdam University of Applied Sciences. The lectorate will stimulate
applied research with lecturers and students together with entrepreneurs
and managers.

Arjen van Klink
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How SMEs can grow into the future
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Exemplaren zijn te downloaden via www.hr.nl/onderzoek/publicaties. Hier zijn ook
eerder verschenen uitgaven van Hogeschool Rotterdam Uitgeverij beschikbaar.
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Drs. Claudia Gomes

I BELONG HERE

Student Sense of Belonging en de relatie met studentsucces

Binding is een cruciale factor voor studentsucces. Het gevoel van verbondenheid met de opleiding en medestudenten ontstaat echter niet vanzelf.
Wat maakt dat een student zich verbonden voelt met de opleiding?
Deze vraag gaf onderzoeker Claudia Gomes aanzet om in te zoomen op
dit thema, bracht haar in contact met de term Sense of Belonging en leidde
tot haar eigen onderzoek binnen Hogeschool Rotterdam.

In deze publicatie deelt zij haar bevindingen en beschrijft zij wat Sense of

studentsucces en welke belangrijke rol docenten en studieloopbaancoaches
kunnen vervullen om studentsucces te bevorderen.

Moge de inzichten en handvatten uit dit boek inspireren om de hogeschool
nog meer een plek te laten zijn waar iedere student zich gezien en gehoord
voelt en kan worden wie hij/zij wil zijn.
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I BELONG HERE

Belonging is, welke rol het speelt in de persoonlijke ontwikkeling en

