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De buurt als leergemeenschap 

Met de recente aanstelling van een ‘buurtanker’ in de schoot van het departement Gezondheid en 

Welzijn, zet AP Hogeschool Antwerpen de volgende jaren voluit in op de onderwijsvorm Community 

Based Learning. 

 

Typologie 

Onder de noemer ‘De buurt als leergemeenschap’ onderzochten projectmedewerkers van het 

multidisciplinaire kenniscentrum iSOS van AP Hogeschool Antwerpen de voorbije jaren welk 

meerwaarde het didactisch concept Community Based Learning te bieden heeft voor alle 

betrokkenen. 

 

Zo werd onder meer een typologie ontwikkeld waarin Community Based Learning wordt geduid als 

een continuüm. Aan de ene zijde van dat continuüm plaatst AP laagdrempelige vormen van 

Community Based Learning zoals het hanteren van buurtgerichte praktijkvoorbeelden (‘instructionele 

verbindingen’) of het betrekken van ervaringsdeskundigen en/of experten van buurtorganisaties bij 

onderwijsactiviteiten op de eigen campussen (‘gemeenschapsintegratie’).  

Aan de andere zijde van dat continuüm situeert zich ‘Service Learning’; om de gelijkwaardigheid en 

wederkerigheid tussen alle betrokkenen te benadrukken AP verkiest hiervoor evenwel de term 

‘Communty Engaged Learning’. 

 

Community Engaged Learning 

Het didactisch concept Community Engaged Learning – waarin academische leerinhouden, praktijk- 

en ervaringsgericht leren en reflectie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn – vindt inmiddels zijn 

weg naar de kerndoelstellingen van AP. Zo komt het expliciet aan bod in het Erasmus Policy 

Statement van de hogeschool dat werd uitgewerkt met het oog op het nieuwe Erasmus+ 

meerjarenprogramma. 

 

Community Engaged Learning en onderwijsinnovatie gaan daarbij vaak hand in hand. Zo zijn deze 

maatschappelijk georiënteerde projecten veelal challenge-based en interdisciplinair, niet zelden ook 

met linken naar lopend onderzoek en/of internationale projecten in de schoot van de hogeschool. 

 

Buurtanker 

Met AP’s grootste campus Spoor Noord als uitvalsbasis, stelde het departement Gezondheid en 

Welzijn recent een buurtanker aan. Die zal de volgende jaren verder bouwen aan een netwerk van 

sociale organisaties, zorginstellingen, burgerinitiatieven en andere relevante stakeholders in de 

buurten en wijken rondom campus Spoor Noord.  

 

Met deze buurtpartners zullen duurzame samenwerkingsverbanden worden gesmeed waarbinnen 

allerhande vormen van Community Based Learning – waaronder zeker ook Community Engaged 

Learning – een structurele plek kunnen krijgen.  

 

Een lerend netwerk van AP-collega’s zal de volgende jaren mee vormgeven aan dit verhaal van 

Community Based & Engaged Learning. Verder zet AP ook enthousiast mee de schouders onder het 
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Vlaams Netwerk voor Service-Learning in het Hoger Onderwijs en de European Association of 

Service-Learning in Higher Education. 

 

Contact: 

 

Geert Marrin 

Lector Sociaal Werk & buurtanker campus Spoor Noord 

geert.marrin@ap.be 

+32 474 66 33 78 
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