
Onderwi�� e� contac�

Een opleiding werkt niet alleen naar een 
diploma toe, maar levert ook 

persoonsvorming en socialisatie. Mensen 
zijn door-en-door sociale wezens. Een 

student ontwikkelt zich met mensen om 
zich heen die in hem geloven.

Onderwi�� Mediëren� lere� D� sociaa� ecologisch� 
ruimt�

Werke� aa� d� 
gemeenscha� Sociaa� kapitaa� ABCD

Werke� aa� bindin� Psychologisc� contrac� Studentsucce�

In de relatie tussen docent en student is het 
innerlijke doel waarnaar de docent wil werken 
(de ‘intentionaliteit’) richtinggevend voor de 

aandacht van de student. Zo kan de 
bereidheid van de student om met de docent 

mee te gaan geactiveerd worden 
(wederkerigheid tonen).

Een gemeenschap is een groep van mensen 
die vanuit een gedeelde interesse of een 

collectieve identiteit samen actie onderneemt.
De ontwikkeling van een gemeenschap 

verloopt fasegewijs (Forming - Storming - 
Norming - Performing). Zo ontstaan er eigen 

vormen en rituelen om de onderlinge 
verbinding aan te gaan en te onderhouden.

Gemeenscha�svormin�

Er zijn diverse soorten hulpbronnen bij 
het aangaan van de binding en het 

vormen van een gemeenschap, zowel 
binnen groepen als tussen groepen. 
Deze hulpbronnen zijn: family capital 

(wat krijg je mee?), faculty capital (hoe 
word je ondersteund?) en peer capital 

(met wie trek je op)? 

Asset Based Community Development 
(ABCD) is een bottom-up aanpak voor 

ontwikkeling van gemeenschappen. Het 
uitgangspunt is dat eenieder talenten en 
capaciteiten bezit om iets voor elkaar te 

krijgen. De uitdaging is om al deze 
talenten en capaciteiten een plek te 

geven in de groep.

Studentbetrokkenheid is een wederzijds 
proces, waarin de student en de 

instelling steeds met elkaar in interactie 
staan en een verbinding aangaan: 

affectief, gedragsmatig én cognitief.

In de relatie tussen student en docent zijn 
er (impliciete) wederzijdse verwachtingen 
over de balans tussen inzet en opbrengst. 

Studenten ervaren vaker een transactioneel 
contract (doen wat moet) dan een 

relationeel contract (doen wat van waarde 
is).

Studenten die binding ervaren behalen 
een groter studiesucces. 

De HU richt zich steeds meer op het 
bredere begrip studentsucces waarmee 

ook gekeken wordt naar aspecten als 
een zinvolle carriere en een bijdrage 

leveren aan de samenleving.

De omgeving is een ecosysteem van 
relaties en netwerken dat de 

persoonlijkheidsontwikkeling van de 
student beïnvloedt en van grote 

meerwaarde kan zijn voor de 
studiebeleving en studiesucces.

Studentbetrokkenhei�

                             HUGS
Gemeenschapsvorming

en Studentbetrokkenheid
De HU wil zich dóórontwikkelen naar een inclusieve en diverse gemeenschap waar studenten zich thuis 

voelen en zich verbonden voelen met de hogeschool en met hun medestudenten

Deze literatuurverkenning is tot stand gekomen in samenwerking met de lectoraten Organiseren van Waardig Werk, Participatie en Stedelijke 
Ontwikkeling en Didactiek van het Bèta- en Technologieonderwijs. Vraag het volledige rapport op via socialeinnovatie@hu.nl


