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Rotterdams
onderzoeksmodel

Onderzoek mèt docenten ten 
dienste van onderwijskwaliteit

Focus op ‘de haven, de stad en de 
mensen die daar wonen en werken’ 
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• Praktijkrelatie in de Gebouwde Omgeving 2014-2020

• Verandering in transitie, innovatie en stedelijke ontwikkeling

• Aanbevelingen uit drie promotieonderzoeken naar leren
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M4H (Merwe-Vierhavens)

RDM M4H

Locatie Zuid oever Noord oever

Oppervlak 30 hectare 120 hectare

Vastgoed Industrieel 
erfgoed Gemengd

Eigendom Haven Haven en Stad



M4H (Merwe-Vierhavens)



Praktijk

2015 2016 2017 2018 2019

• Stadhavens
• Innovation District

• Makers District



Praktijk

Onderzoek

2015 2016 2017 2018 2019

9 wetenschappelijke publicaties (5 int.)
3 onderzoeksrapporten

Living lab Sharing Logistics in 
onderzoeksprogramma CILOLAB 



Praktijk

Onderwijs

2015 2016 2017 2018 2019

• Prakijk-Integratie-opdrachten (3e jaars)
• 10 afstudeerstages bij gemeente, havenbedrijf en gebruikers

• Afstudeerateliers
• Samenwerkende minoren (<200 studenten)

• Living lab voor Master River Delta Development
• Verschillende tijdelijke onderwijslocaties
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Verandering in transitie: van niche naar regime 
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Verandering in transitie: van niche naar regime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verandering in innovatie: van triple naar quadruple helix
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Verandering in innovatie: van triple naar quadruple helix
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Verandering in stedelijke ontwikkeling:
van project naar proces



Verandering in stedelijke ontwikkeling:
van project naar proces



Verandering vragen om andere rolopvatting Hogeschool

• Hogeschool is regime-actor die ook bereid moet zijn tot transitie via 

‘system innovation from within the the heart’ (Grin, 2020)

• Hogeschool moet open staan voor interactie met niet-professionale

actoren om te participeren in innovatie

• Hogeschool heeft een rol te spelen in stedelijke ontwikkeling als 

lange termijn partner

• HR-Gebouwde Omgeving kan dit doen in de praktijk van M4H
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Conclusies over leren in living labs
Promotieonderzoek Marlies van der Wee – Bedeker

• Living labs e.d. studenten niet ‘van nature’ de mogelijkheid bieden om 

complexe maatschappelijke problemen op te lossen.

• Studenten geven aan eerder te leren om bestaande (niet-duurzame) 

praktijken te verbeteren dan om duurzamere praktijken te creëren.

• Naast een real-life setting, een authentiek probleem en mogelijkheden voor 

samenwerking is behoefte aan didactiek gericht op het leren 

vormgeven en creëren van verandering. Bo
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Veranderwijs is transformatief leren

Van . . .

• Eigen opleiding (verkokerd)

• Zenden (éénrichtingsverkeer)

• Weten, voorspellen, beheersen

• Kunnen en kennen

• Student opleiden tot professional

Naar . . . 

• Meerdere opleidingen (integraal)

• Interactie (tweerichtingsverkeer)

• Zoeken, leren, testen en 
experimenteren

• Willen en mogen veranderen

• Studenten opleiden tot facilitator 
of change



Veranderwijs is collectieve lokale leerervaringen

Van . . .

• Vakgebied/vakkennis centraal

• In het klaslokaal

• Eenmalig praktijk(onderzoek)

• Zelfstandig leren

• Toetsing van kennis 
(vastgestelde eindkwalificaties)

. . . Naar

• Context/gebiedskennis centraal

• Ter plekke

• Langjarige betrokkenheid bij één 
praktijk

• Gezamenlijk leren

• Toetsing van lokale, collectieve 
leerervaring



Veranderwijs is vraag-gestuurd curriculum

Van . . .

• Losse specialistische minors

• Leerdoelen verticaal 
georganiseerd (hiërarchisch)

• Docent stippelt vooraf het 
leerproces voor de student uit

• Docent als expert

. . . Naar

• Domein-overstijgende minors

• Leerdoelen horizontaal 
georganiseerd (plat)

• Student verantwoordelijk voor en 
stuurt eigen leerproces

• Docent als begeleider/coach
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Conclusies: Van Veranderstad naar Veranderwijs

• Wisselwerking tussen onderzoek en onderwijs gaat via de praktijk
• Veranderingen in transitie, innovatie en stedelijke ontwikkeling –

méér collectief en inclusief – vragen om veranderingen in onderwijs:
- Opleidingen: doorbreken oriëntatie op eigen expertise, kwalificaties en 

beroepenveld èn ruimte voor opleidingsoverstijgend ontwikkelen van 
transdisciplinaire leervormen;

- Docenten: stimuleren eigenaarschap van leerproces bij studenten en 
participatie in lokale prakijken door onderzoek;

- Praktijkrelatie: langjarige betrokkenheid bij ontwikkeling innovatiemilieu 
door vestiging; Hogeschool als (kennis)partner in gebiedsontwikkeling
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