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Sinds het begin van dit schooljaar is Avans Hogeschool Social Studies van start gegaan met een nieuw 
onderdeel in het curriculum: de Leergemeenschappen. Alle eerstejaars studenten werken een volle 
dag in de week aan het creëren van ‘Maatschappelijke meerwaarde’. In groepen van ongeveer 15 
studenten, een docent en een externe organisatie, vullen zij in een gelijkwaardige samenwerking, 
gedurende het hele jaar zelf een opdracht in.  
 
Het doel van de ‘oogstsessie’ op 18 januari 2018 was, om bij studenten, docenten en de externe 
organisaties op te halen wat het eerste halfjaar leergemeenschappen heeft opgeleverd. Dit omdat 
deze manier van onderwijs nieuw is en elke groep daarin helemaal zijn eigen weg moet vinden. Dit 
geldt zowel voor de manier van werken, de onderlinge verhoudingen in de groep en de 
samenwerking met de externe organisatie. De ‘oogstsessie’ was een mooi moment om ook eens van 
elkaar te horen waar elke leergemeenschap mee bezig is, wat succesvol is geweest en waar ze 
wellicht tegenaan gelopen zijn.  
 
Elke groep kreeg ‘1 minute of fame’ om hun verhaal te pitchen, een grote klok telde af. 
Aan de rand van de zaal waren een tiental whiteboards met stiften neergezet. Hierop stonden 
vragen, die studenten, docenten en externen konden invullen.  
Vragen als: ‘Wat heeft je verrast?’ ‘Wat was er lastig in de samenwerking?’ ‘Wat was de grootste 
uitdaging?’ ‘Wat ga je de komende tijd anders doen?’ 
 
Opvallend waren de grote verschillen tussen de leergemeenschappen.  
Er is een groot scala aan verschillende doelgroepen gekozen, van ouderen tot verstandelijk beperkte 
mensen of kinderen in de jeugdzorg. Ook in de samenwerking met de externe organisatie zitten 
grote verschillen. Bij sommige leergemeenschappen richt de hele groep zich op de externe 
organisatie die aangesloten is bij de leergemeenschap, en werkt in sub groepjes aan verschillende 
kleinere acties. Bij andere leergemeenschappen ligt er interesse in verschillende doelgroepen of 
maatschappelijke problematieken, hier wordt in subgroepen gewerkt aan compleet verschillende 
projecten.  
 
Ook de manier van werken verschilt.  
Sommige leergemeenschappen zijn begonnen met een grondige onderzoeksfase. Ze hebben gekeken 
welke doelgroepen of maatschappelijke vraagstukken er zijn en welke hen aanspreekt om mee aan 
de slag te gaan. Ze hebben vervolgens een vraagstuk en de doelgroep onderzocht, geobserveerd, 
geïnterviewd ed. Een aantal leergemeenschappen zijn die fase nu aan het afronden.  
Andere groepen zijn vanaf het begin vol tot actie over gegaan en hebben in een korte tijd al een 



aantal projecten georganiseerd en soms zelfs al uitgevoerd. Zij zijn aan het nadenken wat ze het 
komende half jaar gaan doen.  
Alle leergemeenschappen hebben benoemd dat het best een lastige start is geweest, dat het heel erg 
zoeken was in hoe zo’n samenwerking zou moeten functioneren, wat iedereen van elkaar verwacht 
en welke rol iedereen inneemt in de groep.  
 
Er waren een aantal dingen die opvielen aan de verzamelde input op de whiteboards.  
Studenten vinden bijvoorbeeld de gelijkwaardigheid tussen studenten/docenten en de externe partij 
(zoals de leergemeenschap nu ook steeds is ingestoken) heel belangrijk en prettig, en zouden dat 
zelfs nog meer willen zien. Wel willen ze graag meer richting, meer energie van de docent om de 
groep gemotiveerd te houden en dat de docent in de communicatie met de externe organisatie meer 
voor hen opkomt. Ook is er de hoop dat de verwachtingen tussen Social Studies en de externe 
organisaties beter gecommuniceerd wordt, en daardoor beter op elkaar kan aansluiten. Studenten 
hebben in een paar gevallen last gehad van miscommunicatie op dit vlak. Zij hadden het gevoel dat 
de externe organisatie verwachtingen had die zij, in hun ogen, als eerstejaars nog niet waar kunnen 
maken. Verder is het zoeken in samenwerken, je grenzen aangeven, je professioneel opstellen 
tegenover mensen uit het werkveld en tegenover hen je mening durven verdedigen heel spannend.  
Docenten vinden de gelijkwaardigheid in de leergemeenschap vanuit hun rol erg lastig, omdat er in 
eerste instantie niemand is die sturing geeft. Zij zijn van plan om de rest van het jaar en volgend jaar 
meer sturing te gaan geven op het proces, zodat de groep minder lang hoeft te ‘zwemmen’. De vrije 
invulling van het werken aan maatschappelijke meerwaarde moet blijven zoals het is.  
 
Een bijzonder leervolle avond dus! 
 


