
Engaged Learning 
 

Engaged Learning is een pedagogische benadering die studenten van instellingen voor 

hoger onderwijs in staat stelt om te leren over zinvolle betrokkenheid van de gemeenschap 

terwijl ze werken aan problemen in de “echte wereld”. 

 

Deze samenvatting maakt deel uit van de Engaged Learning Toolkit, een website die een 

van de resultaten is van het project Communities and Students Together (2019-22) van zes 

Europese universiteiten, gefinancierd met de steun van het ERASMUS+-programma van de 

Europese Unie. Bestaande uit een aantal nuttige artikelen, infografieën en casestudy's in het 

Engels, is de toolkit bedoeld om iedereen te dienen die Engaged Learning leerinitiatieven 

nastreeft in hun instelling, betrokken is bij een initiatief als student of als partner, of op zoek 

is naar meer informatie over Engaged Learning in het algemeen. 

 

Wat is Engaged Learning? 
 

Engaged Learning is het proces waarbij studenten de theorie die is geleerd binnen hoger 

onderwijs instellingen toepassen op een context buiten de universiteiten en hogescholen 

door maatschappelijke zorgen, uitdagingen of behoeften aan te pakken en tegelijkertijd 

kennis te produceren in een billijk, wederzijds voordelig partnerschap. 

 

Geëngageerde leerinitiatieven variëren in structuur en aanpak, zitten binnen een breed scala 

van academische disciplines en pakken een reeks maatschappelijke uitdagingen aan. 

 

 

Voordelen van Engaged Learning 
 

Wederkerigheid is een fundamenteel kenmerk van alle initiatieven op het gebied van 

Engaged Learning. 

 

Studenten krijgen een verrijkte opleiding die hen nieuwe competenties biedt en hen 

voorbereidt op hun toekomstige carrière, terwijl ze hun gevoel van maatschappelijke 

verantwoordelijkheid vergroten. Veel initiatieven stellen studenten ook in staat om een 

impactvol proefschrift of scriptie te produceren dat nuttige kennis of bewijs levert aan de 

gemeenschap of partner met wie ze samenwerken. 

 

Gemeenschappen die samenwerken in Engaged Learning-projecten profiteren van de 

vaardigheden en kennis van een begeleide student en krijgen de kans om de volgende 

generatie professionals en burgers op te leiden. Partners ontvangen ook tastbare voordelen 

voor hun doel van de bijdrage van een begeleide student, onderzoeksvraag of 

maatschappelijke uitdaging. Bovendien profiteren ze van toegang tot middelen via 

verbinding met de universiteit of hogeschool, waaronder gespecialiseerde kennis, opgeleide 

onderzoekers en financieringsmogelijkheden. 



 

Als het gaat om professionals aan universiteiten, vereist Engaged Learning wat er ook 

van studenten wordt gevraagd - leren, ontwikkelen, over de grenzen van je discipline kijken 

en gebruiken wat je hebt geleerd om bij te dragen aan het welzijn binnen de samenleving. 

 

Academisch personeel profiteert van verbeterd onderwijs en verhoogde 

leermogelijkheden, en verrijkende onderwijspraktijk door het gebruik van meer 

pedagogische hulpmiddelen, evenals verbeterde kennis van gemeenschappen en meer 

impactvol onderzoek. Ze kunnen hun gemeenschapsbetrokkenheidspraktijk gebruiken in 

hun onderwijs voor hun loopbaanontwikkeling. 

 

engagedlearningtoolkit.net 

cast-euproject.eu 
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