
Leren in leergemeenschappen, door Willemijn Pomstra (tweedejaars student social work) 

 

De leergemeenschappen van Avans zijn in 2018 van start gegaan, als nieuw vak op de studie Social 

Work. Deze leergemeenschappen bestaan ieder uit een groep studenten, professionals en een 

docent. Het doel ervan is om samen aan sociale kwesties te werken. Het proces staat centraal en niet 

het resultaat. De leergemeenschappen geven studenten de kans om in hun eerste jaar van de studie 

al in de praktijk aan de slag te gaan. Dit creëert een veilige omgeving om met het werkveld kennis te 

maken en ervaring op te doen. De studenten krijgen ook de kans om zichzelf te ontwikkelen als 

professional.  

 

Het eerste jaar ging, zoals verwacht, zeker niet helemaal vlekkeloos. Iedere leergemeenschap stond 

zonder voorbereiding voor een gigantisch open opdracht: ga aan de slag met een sociale kwestie.  

Er kwamen veel vragen bij de studenten naar boven. “Waar moeten we aan werken?”. “Wat is de 

opdracht?”. “Hoe doen we dit?”. Ook de docenten en professionals wisten hierop niet altijd de 

antwoorden. Iedereen deed dit voor het eerst. Echte pioniers dus! 

Toch ontwikkelden zich mooie kansen vanuit deze problemen. Als student leer je zo direct hoe je met 

open opdrachten omgaat, hoe je projecten start en waar je eigen interesses liggen.  

 

Ook waren er conflicten. Maar nu zat er opeens een professional uit de praktijk bij en een docent. 

Dat was juist een mooie leerschool want dit zorgde ervoor dat iedereen inzicht kreeg hoe je omgaat 

met conflicten op je werk. Dat gaat namelijk toch iets anders dan in je klas. 

 

Avans heeft het in het tweede schooljaar anders aangepakt, o.a. doordat veel studenten hadden 

aangegeven dat er te weinig begeleiding was. ‘Je werd als student in het diepe gegooid.’  

Ze hebben dit opgelost door ongeveer 4 à 6 tweedejaarsstudenten bij de eerstejaarsstudenten in een 

leergemeenschap te zetten. De tweedejaarsstudenten kunnen door hun eigen ervaringen uit hun 

eerste jaar de nieuwe studenten in het proces begeleiden. Voor de eerstejaarsstudenten was dit een 

betere start.  

 

Deze beslissing gaf wel weer druk op de schouders van de tweedejaarsstudenten. Deze kregen 

namelijk vooraf geen uitleg, informatie of training over hun taak als begeleiders.  

Vragen kwamen naar boven als: “Hoe moeten wij eerstejaarsstudenten begeleiden?”. “Wat is precies 

onze taak?”. “Hoe doen we dat en halen we ook nog onze toetsen?”.  

Dit wordt allemaal elke week een stukje duidelijker, maar het blijft een grote uitdaging voor de 

tweedejaarsstudenten.  

 

We zijn nu op de helft van het schooljaar en er hebben zich mooie ontwikkelingen voorgedaan.  

Bijvoorbeeld de mooie netwerkbijeenkomst op de Avans Hogeschool, georganiseerd door 

Ondernemend Onderwijs ‘sH (foto’s). Op deze bijeenkomst kregen de Avans studenten de 

gelegenheid over hun leergemeenschap te pitchen en nieuwe connecties te leggen. Veel 

geïnteresseerde docenten, studenten en belangstellenden uit het werkveld waren deze middag 

aanwezig om inzicht te krijgen in deze innovatieve manier van onderwijs.  



  
 

 

Kort geleden was er ook nog een oogstsessie vanuit Avans. Hier was het ook de bedoeling om nieuwe 

connecties te leggen, de ervaringen met elkaar te delen en het netwerk rondom de 

leergemeenschappen op te bouwen.  

 

Elke leergemeenschap heeft nu al mooie dingen ondernomen, opgezet en uitgevoerd. Maar we 

hebben nog een half jaar! Er kunnen dus nog meer mooie dingen gebeuren. 

 

Avans onderzoekt momenteel d.m.v. interviews met betrokkenen wat de positieve kanten zijn van 

het leren in leergemeenschappen en waar nog verbeterpunten liggen. De professionals, docenten en 

studenten werken zo gezamenlijk mee aan de verbetering van de leergemeenschappen!  
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