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Lerend samenwerken in maatschappelijk relevante thema’s 
De educatieve proef die Avans Hogeschool heeft gedaan met een 60-tal 1e jaar             
internationale studenten Milieu, in samenwerking met Stad van Morgen - AiREAS           
(gezondheid, luchtkwaliteit en gebiedsdynamiek) en Breedsaam (onderhoud 70        
basisscholen in Breda) heeft enorm positieve resultaten opgeleverd en de bewondering van            
alle deelnemende partijen. Gezien de kwaliteit van de inzichten in de eindrapportages,            
videopresentaties en persoonlijke interactie met de even gedreven tutors van de school was             
dit proces een enorm succes. Het programma was het initiatief van Sandra Snel die als               
projectleider van Avans de hele samenwerking heeft neergezet en succesvol afgerond.  
 
Wat is hieraan zo uniek? 
De grote maatschappelijke uitdagingen waar de jongste generaties in hun leven mee worden             
geconfronteerd zijn uniek en wezenlijk anders dan in vorige generaties van toepassing zijn             
geweest. Hoe eerder zij betrokken worden bij maatschappelijk relevante thema’s des te            
sneller zij zich vanuit bewustwording zowel de theorie als praktische inzichten eigen maken.             
Cognitieve en klassikale leerprocessen kunnen al vroegtijdig worden aangevuld met          
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praktische projecten in samenwerking met instanties buiten de school. Dit vergt echter durf,             
coördinatie en intense samenwerking met partijen die vaak op een geheel andere golflengte             
van belangen zitten dan de school of het paradigma waarmee vanuit de studie             
Milieuwetenschappen wordt geëxperimenteerd. Ook de inzet van eerste jaar studenten in           
hun eerste semester is een moedige stap omdat de jongeren geprojecteerd worden op             
activiteiten buiten de school en in relatie met vele externe factoren. De vraag wordt al snel                
gesteld of deze leeftijdcategorie die uitdagingen wel aan kan?  
 
Ervaringen in de Stad van Morgen (zie Annex 1) heeft verrassende resultaten getoond bij              
jongeren vanaf 15/16 jarige leeftijd waarbij het maatschappelijke doel, de begeleiding en de             
ondernemende vrijheid voor de jongeren doorslaggevend bleek. Een proces inrichten dat           
deze parameters in zich heeft, voor de helft buiten de traditionele beheers en             
controlestructuur van de school plaatsvindt en vooraf vertrouwen te putten dat het            
eindresultaat kwalitatief de maatstaf van de school behaalt en zelfs overtreft, vergt moed en              
pionierschap, zeker als het voor het eerst gebeurd. Avans, met het team van Sandra Snel,               
heeft dat aangedurfd en kan nu de vruchten ervan plukken. Het proces zag er uiteindelijk zo                
uit, met Avans Hogeschool vooralsnog als integrale team en procesleider, zowel buiten als             
binnen de school. 

 
De complexiteit van een participerende leerproces is groot maar de wederkerigheid is enorm 

op vele fronten 
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Stad van Morgen als opdrachtgever en verbinder 
Stad van Morgen is de roepnaam van maatschappelijke onderzoeksstichting, Stichting STIR,           
die zich bezighoudt met het vraagstuk over duurzame menselijke evolutie en welke            
maatschappelijke vormen in onze huidige tijd daar het beste in renderen? De stichting heeft              
Sustainocratie gedefinieerd, een evolutionaire vorm van democratie die menselijke en          
natuurlijke kernwaarden (zie verder in dit document) nastreeft en vooropstelt voor           
bestuurlijke besluitvorming, innovatie en burger levensstijl uiting in wat we het Welzijn            
Continuum noemen. Daaruit zijn multidisciplinaire (burgers, overheid, bedrijven en         
onderwijs) samenwerkingsvormen ontstaan zoals AiREAS (gezonde verstedelijking vanuit        
luchtkwaliteit en mobiliteit), PEQoL (Vervuiling, Energie en kwaliteit van leven), FRE2SH           
(regionale samenredzaamheid in basisvoorzieningen) en de School of Talents         
(multidisciplinair samenwerkingsverband voor participerend leren en arbeidscreatie in        
maatschappelijk relevante context). Ook heeft STIR de basis gevormd voor het bestuurlijke            
provinciaal akkoord van de Brabantse Health Deal, een bestuurlijke commitment van           
overheden en semi-overheden om beleidsmatig de kernwaarde van gezondheid op de           
hoogste prioriteit te zetten. 

 
Niveau 4 gebiedsontwikkeling draait om participatie en cocreatie van kernwaarden 

 
Stad van Morgen en haar afgeleide samenwerkingsvormen zijn geaccrediteerd op niveau 4            
gebiedsontwikkeling, een bewustzijnsgedreven eco-systeem waarin onderwijs, overheid,       
ondernemerschap en burgers samen verantwoordelijkheid nemen voor hun kernwaarden.         
Het model van samenwerking is gebaseerd dynamisch clusteren van partijen rond           
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maatschappelijke prioriteiten waar integrale innovatie tot betrokkenheid en waardecreatie         
leidt. Binnen die context werkt Stad van Morgen samen met Avans Hogeschool om op dat               
niveau 4 participerende leeromgevingen te scheppen waar Avans haar pionierschap in kan            
consolideren en verder uitbouwen. Via het initiatief van Sandra Snel is Avans vanuit             
milieuwetenschappen en het externe leerproject “luchtkwaliteit in basisscholen” actief         
aangehaakt bij dit niveau van waardengedreven samenwerking en cocreatieve         
maatschappijvorming.  
 

 
Samenwerkingverband AiREAS als basis voor participerend leren in luchtkwaliteit, 

volksgezondheid en mobiliteit 
 
De uitdaging is nu om de processen zodanig op elkaar af te stemmen dat er geen extra                 
werkbelasting is voor het Avans team en er toch optimale leerprocessen en omgevingen             
gecreëerd worden die de studenten en tutoren in elk leerjaar kunnen prikkelen tot kwalitatief              
hoogwaardige en maatschappelijk bruikbare eindresultaten. Dat is geen        
verantwoordelijkheid voor Sandra Snel of Avans alleen maar van ons allemaal. Naast de             
inhoudelijke vakgerichte leerdoelen oefenen de studenten ook praktisch met hun          
maatschappelijke interpretatie van de werkelijkheid, het professioneel uitwerken ervan, de          
waardegedreven onderhandeling met belangenpartijen en opdrachtgevers,      
resultaatgedreven planning in teamverband, taakverdeling en time-management,       
presentatietechnieken en schriftelijk rapporteren.  
 
Elk leerjaar kan zo de lat verhoogd worden om tijdens het afstudeerjaar de optie ter               
overweging te nemen van een leer-werkcreatie stage binnen de School of Talents dat niet              
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alleen gericht is op een einde leergang verslag voor het diploma maar tevens voorbereidend              
is voor implementatie binnen het bereik van “het nieuwe werken”, al dan niet in              
dienstverband bij een van de partners, of als ondernemer in een nieuwe marktontwikkeling.  
  

 
De Sustainocratische menselijke kernwaarden, die wetenschappelijk geformuleerd zijn om 

niveau 4 participatie en cocreatie te kaderen door optimaal gebruik te maken van 
onderliggende gespecialiseerde hiërarchieën en instellingen.   

 
School of Talents 
School of Talents is geen schoolgebouw of apart instituut maar een maatschappelijke            
beweging van participerend leren in maatschappelijk relevante prioriteiten met         
betrokkenheid van gespecialiseerde scholen, de overheid en bedrijfsleven en burgers. Het is            
een onderdeel van de Stad van Morgen onderzoek-stichting en de bestuurlijke Brabantse            
Health Deal waarin instanties en burgers uitgenodigd worden om samen          
verantwoordelijkheid nemen voor het waarborgen van kwaliteit van leven door middel van            
educatieve bewustwording, praktische toegepaste technieken, innovatief samenwerken en        
resultaatgedreven processen. Daarin is steeds een belangrijk maatschappelijk proefproces         
van belang waarin studenten zich kunnen uitleven middels concrete maatschappelijk          
relevante initiatieven die innovatief vernieuwend zijn en daardoor vaak nog niet behoren tot             
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de algemene toepassingsgebieden van de gangbare maatschappij. Hierdoor kunnen,         
dankzij de projecten van studenten, inzichten en bewijsvoering ontstaan die leiden tot nieuw             
ondernemerschap, nieuwe afdelingen binnen bestaande organisaties en geheel nieuwe         
organisatievormen.  
 
De moderne maatschappij is gebaat bij het ontwikkelen van nieuwe generaties met zelf en              
maatschappelijk bewustzijn, ondernemerschap, innovatieve creativiteit, maatschappelijke      
betrokkenheid en vormen van waardengedreven leiderschap. Samenwerking met inhoudelijk         
gespecialiseerd onderwijs is daarin een enorme kans.  
 
Het initiatief voor de School of Talents ligt veelal bij een educatie of kennisinstelling die zo’n                
proces integreert in haar lesprogramma en leerdoelstellingen. Dit is essentieel omdat vele            
inhoudelijke deelprogramma’s intern afgestemd dienen te worden op deze processen zodat           
de relevantie ook binnen het leertraject als rode draad blijft terugkeren. Zo ontstaat             
praktische en theoretische borging bij de jongeren dat bij professionalisering uiterst           
belangrijk blijkt.  
 
De School of Talents helpt mee door als “externe coördinerende opdrachtgever en bron van              
inspiratie” mee te bouwen aan het programma en vooral het externe deel voor haar rekening               
neemt. Dat is niet alleen ontlastend voor de school’s projectleiding maar van belang om              
uiteindelijke resultaten van de studenten te integreren in praktische toepassingen door           
continuïteit te leveren na de presentaties en inzet in de projecten. Met de boodschap dat er                
ook daadwerkelijk iets met de eindresultaten wordt gedaan wordt een signaal aan de             
studenten afgegeven om vooral kwaliteit te leveren die verder gaat dan alleen het             
studiebelang.  
 
De School of Talent presenteert zich in een bepaalde hoedanigheid (AiREAS, Stad van             
Morgen, FRE2SH, PEQoL) aan de deelnemende studenten. Samen met de instelling is het             
programma opgebouwd inclusief samenwerkende instanties van buiten de school die elk           
hun eigen verwachtingen koesteren in het proces. School of Talents coördineert de            
belangen van elke externe deelnemer aan de multidisciplinaire cocreatie-tafel. Tijdens de           
uitvoering van de leerprocessen met de studenten leren niet alleen de studenten maar ook              
alle andere deelnemers. De maatschappelijke relevantie van elk project zorgt ervoor dat de             
resultaten die de studenten aanleveren ook zodanig relevant zijn dat ze bruikbaar ingezet             
worden in processen van een of meerdere partners.  
 
Pool van integrale innovatie 
Met deze samenwerking ontstaat een pool van technische, maatschappelijke en arbeids           
innovatie waar de gespecialiseerde MBO, HBO en universitaire leerwegen een          
fundamentele rol spelen. Steeds meer afdelingen sluiten zich aan bij deze expertise            
ontwikkeling dat in elke stad en provincie opgezet wordt daar waar het gemeenschappelijke             
draagvlak vanuit kernwaarden en bijbehorende prioriteiten ontstaat. Scholen versterken hun          
leerprofiel, onderneming treffen vernieuwende inzichten in de projecten voor het verrijken           
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van de eigen innovatieprocessen, overheden krijgen verhelderende beleidsinzichten en         
vinden de weg voor maatschappelijke stages zonder intern zich te belasten, en burgers             
worden betrokken bij vernieuwende processen die de kernwaarden van welzijn versterken           
en waarborgen door participatie.  

 
School of Talents - een integraal innovatieve omgeving voor participerend leren 

 
Financiering School of Talents 
De School of Talents is geen bedrijf noch aparte instelling maar een innovatie en nieuwe               
leer-werk gedreven coöperatieve leeromgeving in een netwerk dat zich nationaal en           
internationaal opbouwt. Het werkt op basis van lidmaatschap, commitment tot innovatieve           
veranderingen op basis van kernwaarden, en cocreatief onderzoek met het oog op            
uiteindelijke toepassing. Leden die gebruik maken van de innovatieprocessen dragen bij           
door middel van sponsoring van stageplekken of een jaarlijks lidmaatschap.  
 
Samen met de educatieve partners gaat STIR ook in op subsidie calls van de Europese               
gemeenschap die zich aandienen vanuit citizen’s science, citizen’s observatories en          
innovatieve samenwerking. De subsidies worden ook gebruikt om de trajecten met de            
studenten te financieren waarbij een meetbaar groot burger, participatie en innovatie bereik            
wordt gezocht. 
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Speciale leertrajecten en aanvragen, zoals de multidisciplinaire tafels die gecreëerd worden           
rondom niveau 4 gebiedsontwikkeling (Rijk van Dommel en Aa, Eindhoven Metropool,           
CITIMAP, enz), of de 4 x winst trajecten met het bedrijfsleven, worden apart als project               
gebudgetteerd.  
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School of Talents 

Annex 1: Voorbeelden van uitgevoerde projecten  
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Reeds uitgevoerde voorbeelden zijn:  
 

● Bewustwording avondcolleges 1 per maand Fontys Eindhoven 
○ 9 congressen 
○ 73 avondcolleges 

● Ondernemer van je eigen leven ROC Handel en Marketing Eindhoven 
○ Financiële steun: Rabobank 

● Op zoek naar de held in jezelf ROC bouw en techniek Eindhoven 
○ Financiële steun: ROC 

● Turkse inwoners betrekken bij AiREAS 40 scholen/1500 studenten uit Turkije 
○ luchtkwaliteit en gezondheid 
○ luchtkwaliteit en economie 
○ maatschappelijke transitie 
○ sensor technieken 
○ gezondheidszorg 
○ drone technieken 
○ communicatietechnieken 
○ website ontwikkeling en ICT 
○ samenwerking stadsbestuur en bevolking 
○ zelf “iets doen”  
○ burgerparticipatie 

○ Financiële steun: Erasmus+ 
● Persuasive technologies - App en Lifestyle TU Eindhoven 

○ Financiële steun: POP AiREAS 
○ Wereldwijde publicatie 

● Luchtkwaliteit, lifestyle en e-Health TU Eindhoven en Fontys 
○ E-Health metingen 40 proefpersonen 
○ Marathon Eindhoven 22 proefpersonen 

○ Financiële steun: POP AiREAS 
○ Wereldwijde publicatie 

● Luchtkwaliteit en vliegbeweging Airport Heerbeeck college 
○ Financiële steun: Gemeente Eindhoven 

● Zorg en Technologie, Gaming TU Eindhoven 
○ 5 groepen, elk met eigen onderwerp 

○ Financiële steun: AiREAS en TU/e 
● Luchtkwaliteit in 7 basisscholen Avans Hogescholen 

○ 7 groepen, duidelijke focus 
○ Financiële steun: AiREAS 

 
Contact: Jean-Paul Close  
Tel: 0654326615 
Email: jp@stadvanmorgen.com  
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Kernteam: Eugen Oetringer, John Schmeitz, Rüstem Demir.  
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