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Emmy Vrieling, Inge van Seggelen-Damen, Open Universiteit
Afstudeerkring / design / leernetwerken / netwerkleren
Abstract
Afstudeerkringen zijn kleine samenwerkende groepen waarin studenten samen met één of
meerdere begeleiders rond eenzelfde onderwerp of thema onderzoek doen (Romme & Nijhuis,
2000). Ze kennen uiteenlopende verschijningsvormen binnen verschillende opleidingen. Het is niet
duidelijk (a) welke vormen er bestaan, (b) of bepaalde vormen effectiever zijn dan andere, (c) hoe
begeleiders/studenten hun afstudeerkring ervaren, en (d) welke eigenschappen bijdragen tot hun
effectiviteit binnen verschillende contexten.
Dit onderzoek verkent of ontwerprichtlijnen kunnen worden geconstrueerd om afstudeerkringen zo
effectief en efficiënt mogelijk te maken gegeven specifieke doelen. In dit rondetafelgesprek zal tegen
de achtergrond van social learning theorie en netwerk theorie een typologie van afstudeerkringen
besproken worden, met als doel inzicht te verwerven in ontwerpsoverwegingen bij afstudeerkringen.
Onderwerp en context
Universiteiten zoeken continu naar manieren om studenten effectiever en efficiënter te begeleiden
bij hun studie. Sinds 2009 vindt Open Universiteit voor de vertraging in de eindfase van een opleiding
(afstudeeronderzoek, scriptie of thesis) een oplossing in zogenaamde afstudeerkringen (Romme &
Nijhuis, 2000). In Tilburg University zijn afstudeerkringen sinds 2000 een gevestigde
studentenbegeleidingsvorm, ingebed in de hele opleiding – van Bachelor, Master, Research Master
tot PhD– en verweven met lopende onderwijsprogramma’s. De Universiteit van Maastricht gebruikt
afstudeerkingen sinds jaren ‘90 (Rompa & Romme, 2001).
Afstudeerkringen zijn kleine samenwerkende groepen waarin studenten samen met één of
meerdere begeleiders rond eenzelfde onderwerp of thema onderzoek doen (Romme & Nijhuis,
2000). Ze kennen uiteenlopende verschijningsvormen binnen verschillende opleidingen. Het is niet
duidelijk (a) welke vormen er bestaan, (b) of bepaalde vormen effectiever zijn dan andere, (c) hoe
begeleiders/studenten hun afstudeerkring ervaren, en (d) welke eigenschappen bijdragen tot hun
effectiviteit binnen verschillende contexten.
Dit onderzoek verkent of ontwerprichtlijnen kunnen worden geconstrueerd om afstudeerkringen zo
effectief en efficiënt mogelijk te maken gegeven specifieke doelen (vb. optimale docentinzet,
studenttevredenheid, doelgroep, functie groepsinteractie).
Theoretisch kader
Afstudeerkringen bouwen op social learning theorie (Bandura, 1977). Ze vertonen dezelfde sociale
mechanismen als netwerken, communities, teams en groepen (Granovetter, 1973; Lave & Wenger,
1991). Het ontwerpgerichte onderzoek binnen leernetwerken (Sloep, 2016) - vooral rond
interventies voor leren (Fetter, Vegt & Sloep, 2015; Hsiao, Brouns & Sloep, 2016; Rajagopal, van
Bruggen & Sloep, 2017; Carvalho & Goodyear, 2018) - en onderzoek naar netwerkleren voor
professionalisering (Nijland, Van Amersfoort, Schreurs & De Laat, 2018; Vrieling, Van den Beemt &
De Laat, 2016) is relevant, alsook het praktijkgerichte werk van Romme & Nijhuis (2000) voor
installatie van afstudeerkringen (zoals in TiU en UM).
Doel en opbrengst van het onderzoek
Op basis van literatuur en interviews met docenten werden ontwerpkenmerken gedistilleerd,
leidend tot een eerste typologie van afstudeerkringen (figuur 1; tabel 1).
Op basis hiervan worden ontwerpprincipes geformuleerd die de effectiviteit en kwaliteit in
afstudeerkringen verbeteren.
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Tabel 1 Factoren en kenmerken die ontwerp van geformaliseerde afstudeerkringen bepalen

Figuur1 Natuurlijke en Geformaliseerde Afstudeerkringen
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Doel en opbrengst van de ronde tafel
Om ontwerpsoverwegingen van afstudeerkringen te begrijpen, bespreken we stellingen met als
thema’s:
1. Geeft meer structuur meer effectiviteit? Speelt een coachende of instruerende begeleidingsstijl
van de begeleider een rol?
2. Welke rol spelen de (vaak) onuitgesproken waarden van begeleiders over het leerproces van een
afstudeeronderzoek op het ontwerp van afstudeerkringen?
3. Hebben zelfsturende studenten meer baat bij afstudeerkringen?
4. In hoeverre is er in groepsgewijze thesisbegeleiding ruimte voor individuele ontwikkeling,
creativiteit en innovatie?
Wijze waarop inbreng van deelnemers wordt gevraagd
Deelnemers maken kennis met de eerste resultaten van het onderzoek, m.n. eerste ervaringen met
groepsgewijze afstudeerbegeleiding en best practices; voor- en nadelen en mogelijke risico’s en
preventieve maatregelen.
Deelnemers worden in een open gesprek gevraagd om (i) te reflecteren op het onderzoeksresultaat
en de voorlopige typologie; (ii) ervaringen met ontwerpprincipes te delen; (iii) input te leveren voor
de hypotheses, ontwerp en instrumenten voor verder onderzoek naar studentenperspectief.
Aansluiting bij het congresthema of divisie
Divisie: Hoger Onderwijs
Dit voorstel kijkt naar ontwerp van en ondersteuning bij het afstudeeronderzoek, en naar introductie
met het netwerk-als-instrument-voor-professionalisering.
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