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Bijdragen aan een duurzame en meer sociale
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economie te verstevigen





Leergemeenschap

Studenten, praktijkpartners, Lab Social 
Entrepreneurship, stakeholders HvA

Poster (in English):
https://www.amsterdamuas.com/carem/shared-content/publications/pure-

import/entrepreneurship-for-society-developing-a-transdisciplinary-minor-program.html

https://www.amsterdamuas.com/carem/shared-content/publications/pure-import/entrepreneurship-for-society-developing-a-transdisciplinary-minor-program.html


Netwerk Amsterdam



Studenten
35 studenten, 15 opleidingen, 5 faculteiten

FMR: 15
Toegepaste Psychologie (5)

Culturele Maatschappelijke Vorming (4)
Rechten (3)

Sociaal Juridische Dienstverlening (2)
Sociaal Pedagogische Hulpverlening

FBE: 9
Commerciële economie (5)

Bedrijfskunde (3) 
Bedrijfseconomie 

Techniek: 4
Engineering (2)

Logistics Management (2)

FBSV: 4
Voeding en Diëtetiek (2)

Sportkunde (2)

FDMCI: 3
AMFI (Mode)

Communicatie Multimedia Design
Creative Business



Leerroutes

1. Werken aan eigen sociale onderneming

2. Opdracht uitvoeren bij een sociale 
onderneming, gemeente of andere 
speler ecosysteem

3. Opdracht voor onderzoekslab



Ontwerp leeromgeving



Leerbogen

Vier fasen: 

Oriëntatie –> Ontwerp –> Uitvoering –> Oplevering
(roadmap) - (Herkansing)

Vijf dimensies: 

Opdracht – Theorie & tools – Praktijk & Partners -
Persoonlijke ontwikkeling –Werkcultuur

Elke fase staat per dimensie een specifieke vraag 
centraal.



Hoofdvragen

Persoonlijke ontwikkeling: Hoe kom ik in de juiste mindset om een 
duurzame bijdrage te leveren aan een leefbare wereld voor iedereen?

Theorie en tools: Welke kennis en tools heb ik nodig om een duurzame 
bijdrage te leveren aan een leefbare wereld voor iedereen?

Praktijk: Hoe kan ik betekenisvolle relaties opbouwen om praktijkvragen 
rondom sociaal ondernemerschap op te lossen?

Opdracht: Hoe breng ik op een gestructureerde manier deze opdracht tot 
een goed einde?

Werkcultuur: Hoe kunnen wij een gezamenlijk fundament creëren voor de 
manier waarop wij willen samenwerken?



Toetsplan 

Kennistoets 4 EC 
Plan van Aanpak 6 EC 
Dragon’s Den 2 EC 
Verantwoording 8 EC 
Portfolio 10 EC 

 



Drie experimentele aspecten: 

1. Verbinding onderzoek/onderwijs

2. Transdisciplinair werken

3. Interfacultaire organisatie



Verbinding onderzoek - onderwijs

•Langetermijnrelatie praktijkpartners
in transdisciplinaire leergemeenschap
(constante bron voor vraagarticulatie)

•Opdrachtgeverschap, 
dataverzameling, toepassing in 
onderwijs

•Onderzoeksvaardigheden studenten, 
professionalisering docenten

•Deelname congres



Transdisciplinair werken

• Producten studenten bieden aantoonbaar 
nuttige oplossingen voor praktijkpartners, 
Lab of ontwikkeling eigen onderneming.

• In evaluatie lichting 1 geven studenten aan 
dat verscheidenheid disciplines nieuwe 
inzichten en meerwaarde biedt. 

• De minor neemt inmiddels bij partners in het 
ecosysteem een steeds vanzelfsprekender 
plaats in, wat bv. leidt tot vragen naar 
stagiairs / afstudeerders.

• COVID….



Interfacultaire organisatie

•FBE en FMR delen samen
ontwikkelkosten

•OER

•Positionering gaat toch
per faculteit…



Vragen / discussie

Hoe kun je met interne 
en externe partners 
succesvol een nieuw 
onderwijsprogramma 
rond een actueel thema 
vormgeven?



Contact:

Maarten Hogenstijn

m.hogenstijn@hva.nl

mailto:m.hogenstijn@hva.nl
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