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door Hester Brauer, H.D.Brauer@hhs.nl & Miranda de Hei, m.dehei@hhs.nl
In samenwerking met het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling aan de Haagse Hogeschool Ellen Sjoer
& lectoraat Inclusive Education Aminata Cairo, Daniël Rambaran en Ruben Boers

Carina Claudine
Salma
Ilse
Bart
Malika Thea Zakia Samiha Nina
Faiza Cigdem Dewi
Marije Maarten
Fouad Willem Yasmine
Noura Nisher
Feryal Iwan Wia
Chahida
Gamze Celesta Eren Gina Salma Emiel
Marjolein
Marieke
Fereshteh
Kayleigh
Siham Shannen
Zakia Simon
ebeida
Najat Ouahbi el
Irshad Sharmila
Sandy Lamiae Hellen Gerlita Florine
Salima Anouk
Michel Lotte Sandra
AdrianaIndra Horija Elvira Sherbert
Anja Aurellia
Naomi Fatma Abdelaziz
Denia Sharon Sulymar
Maureen
Laila Hafida Deborah
Samra
Sanae Eelco Soemia
Sarah Zahraa Juliette
Zeynep Laila Ashra
Imane Ana
Thirza
Suzanne
Nahlin Lisa
Jamila Saskia Tawab Naoual
Simone Mariam Abdellah
Surrieli Siham Halima Shailesh
Chaib Faye Souad
Sarah Frank Shilan Susanne Amal Setara
Canan Radha Nadia
Sara
Hira
Manuska
Elvisa Melanie
Mo Sahila Margreet
Nina Ron
Sharishma
Marisha Tania Raisa
Nassira Chiara Sara
Volkert Esra
Redouan
Hanane

Afstuderen… is een lange eenzame reis!

Onderzoekscontext
○ Haagse Hogeschool, Faculteit Sociaal Werk en
Educatie aan de Haagse Hogeschool
○ 150 langstudeerders die vertraagd zijn in de studie
○ PowerHouse is een programma van een half jaar
gebaseerd op het bounded learning community’
concept van Wilson (Wilson, 2004)
• wekelijkse colleges over schrijf- en
onderzoeksvaardigheden
• groepsbijeenkomsten van acht studenten onder leiding
van drie alumni
• een digitale Facebook community voor kennisdeling van
bronnen, ervaringen en het aanmoedigen van elkaar
• drie docenten

○ Na eerste semester zijn 69% van de deelnemers
afgestudeerd..

Research questions
• Welke barrières ervaren studenten in hun
afstudeerproces voor aanvang van de PowerHouse?
• Welke elementen van de bounded learning community
PowerHouse dragen bij aan de sociale en academische
(re)integratie van vertraagde studenten?

Methode
• Elf deelnemers zijn geïnterviewd
• Een combinatie van Life Story Interview
(Atkinson, 1998) en Critical Incident
Technique (Flanagan, 1958).
• Analyse via Grounded Theory (Glaser &
Strauss)
• Analyse van berichten op Facebook
community en programmahandleidingen.

Resultaten
Wat zijn de barrières die studenten ervaren in
hun afstudeerproces voor aanvang van de
PowerHouse?

“Mijn enige obstakel was dat ik
werkelijk niet wist hoe ik een
scriptie moest schrijven.” Anouk

“Er was niemand die mij echt zag.
Ik had weg kunnen blijven zonder
dat iemand me miste.” Malika

“Wanneer ik vrienden tegen
kwam vroegen ze wat ik deed.
Studeer jij nog steeds? Dat is
niet een heel fijn gesprek.”

Fouad

Resultaten
Wat zijn de barrières die studenten ervaren in
hun afstudeerproces voor aanvang van de
PowerHouse?

Barrières op persoonlijk niveau
○ Concurrerende verplichtingen
○ Gebrek aan academische vaardigheden
○ Vervreemding van de eigen doelen en
ambities
○ Gebrek aan mentale veerkracht
Barrières op institutioneel niveau
○ Curriculum ontwerp
○ Gebrek aan support van docent
○ Stigmatiseringsprocessen

Gebrek aan kapitaal
Cultureel kapitaal creëert onderscheid (distinctie) tussen succesvolle en onsuccesvolle
studenten, met name door de erkenning en waardering van medespelers in het
onderwijsveld (Bourdieu & Wacquant, 1992).
Sociaal kapitaal “de som is van wezenlijke of virtuele hulpbronnen, die groeit bij een
individu of een groep op grond van het bezitten van een duurzaam netwerk van meer of
minder geïnstitutionaliseerde relaties of wederzijdse bekendheid en
erkenning” (Bourdieu & Wacquant, 1992, p. 119).
Psychologisch kapitaal heeft betrekking op positief georiënteerde eigenschappen die
de student helpen om problemen op te lossen en uitdagingen aan te gaan. Het concept
bestaat uit vier krachtige menselijke eigenschappen, te weten zelfvertrouwen,
optimisme, hoop en veerkracht. (Luthans, Luthans en Luthans, 2004).

Educatief kwetsbare
studenten
“Studenten die gedurende hun opleiding niet in staat zijn om
studiesucces op nominale wijze te bereiken langs de culturele,
sociale en psychologische routes en worden vertragers en
langstudeerders, wat binnen de hogeschool en in de sociale kring
een nieuw stigma oplevert”

Theoretisch kader
Bounded learning community (Wilson, 2004)
is gebaseerd op:
○
○
○
○
○
○
○

Shared goals;
Safe and supportive conditions;
Collective identity;
Collaboration;
Respectful inclusion;
Progressive discourse toward knowledge building;
Mutual appropriation.

Resultaten

Welke elementen van de boundend learning
community PowerHouse dragen bij aan de sociale
en academische (re)integratie van vertraagde
studenten?

Mechanisme van de PowerHouse die barrières overbruggen
1. Structuur van leeromgeving
- Omgevingsinterdependentie
- Groep samenstelling
- Zelfde fase, zelfde taak, gedeelde urgentie
- Diversiteit op etniciteit, onderwerp en vaardigheden

- Vaste context momenten

Fouad: “Aan het begin van de
PowerHouse kreeg ik een
zwemvest, daarna een rubber
boot, en op een gegeven moment
had ik een schop en kon ik het
allemaal zelf”

Mechanisme van de PowerHouse die barrières overbruggen
2. Community identity
- Gedeeld beliefsystem
- Motto ‘afstuderen is een gezamenlijke reis’
- Rituelen
- Rolmodellen
- delen hun studie ervaringen en copingsstijlen
- tonen hun eigen eindproduct en proces om daar te komen
- tonen vertrouwen in kwaliteit van de student
- studenten ervaren proximity [nabijheid] met hun rolmodel op basis van
karakter, persoonlijke situatie en struggles in hun studieproces

Malika: “Wanneer ik achter mijn
computer zat om 3 uur ’s nachts en ik
zag dat iemand anders ook druk was,
dat gaf bij een enorme boost. He, ik
ben niet alleen”

Mechanisms of the PowerHouse to overcome the barriers

3. Samenwerkend leren
- Delen middelen en kennis
- personal strategies to go through the bachelor thesis
- social capital to find commissioning company, respondents or a job
- knowledge about research skills
- prepare teaching materials, literature, etc.
- emotional support and sociability

- Informele rolmodellen
- Brokering by recognizing and linking expertise and resources - Brokering
- Succes zichtbaar maken

- Sociale vergelijking

Anouk: “Ik heb mezelf zien op

bloeien van een zaadje tot een
zonnebloem.”

Mechanisms of the PowerHouse to overcome the barriers
4. Rolwisseling
Students describe that the complementarity between students is also
present, is recognized and used. The recognition that the student
contributes expertise and can play a significant role for other students
is actively taught by teachers and recognized by fellow students.
- Complementariteit tussen docenten in termen van karakteristieken, expertise en houding.
- Wederkerige relaties tussen docenten en studenten
- Wederkerige relaties tussen studenten

Ontwerpconcepten van de PowerHouse
Creative community
Beweging 1: Bouwen van een netwerkstructuur
Beweging 2: Mentale ruimte bij docententeam creëren
Beweging 3: Collectieve identiteit ontwikkelen binnen een mini-cultuur
Talentontwikkeling
Beweging 4: Benadering voorbij stigma hanteren
Beweging 5: Brokering als onmisbare schakelaar ontwikkelen
Beweging 6: Scaffolding als instrument inzetten
Inclusie
Beweging 7: Gemeenschappelijke taal inzetten als houvast
Beweging 8: Minderheids- en dominante groep verbinden in een nieuwe sociale
categorie
Beweging 9: Mythes ondergraven door zicht- en hoorbaarheid van positieve
ontwikkelingen

Conclusie

PowerHouse
Afstuderen is een gezamenlijke reis!!

A bright and shiny future…

Hester Brauer, Msc. (H.D.Brauer@hhs.nl)
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