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Programma

1. Vormgeving leerwerkgemeenschappen.

2. Veranderende rol student, docent en 
praktijkprofessional.

3. Flankerend onderwijs.



VORMGEVING LEERWERKGEMEENSCHAPPEN



Definitie leerwerkgemeenschap (LWG)

Een LWG is een gemeenschap van verschillende 
betrokkenen: studenten, docenten, professionals uit het 
werkveld en onderzoekers van Hogeschool Rotterdam 
en/of werkveld.

In een LWG komen bij elkaar:
Leren in de praktijk

Leren voor de praktijk

Leren van de praktijk

Leren over de praktijk



Competenties



Waar zijn activiteiten van een LWG op 
gericht? 

• Lerend netwerk voor alle partijen

• Verbinding van onderwijs en praktijk

• Integrale benadering van sociale vraagstukken

• Co-creatie en kenniscirculatie



2 soorten LWG’s

• Organisaties die de ruimte binnen de eigen organisatie 
hebben gerealiseerd, eventueel op verschillende 
locaties. Organisatie is de LWG.

• Organisaties die deze ruimte niet kunnen realiseren 
maar in samenwerking met gelijksoortige organisaties 
dat wel kunnen. Dan is het netwerk de LWG.



Jaar 4

Leerwerkgemeenschappen



Ervaringen

• Docenten ervaren de ruimte van het vormgeven van de 
samenwerking als positief.

• Er ontstaat over het algemeen een positieve sfeer en 
vertrouwen tussen docenten, studenten en 
professionals.

• Er zijn positieve voorbeelden van kennisuitwisseling en 
kenniscreatie, maar ook LWG’s waarin dit nog niet is 
gerealiseerd.



Ervaringen

• De randvoorwaarden om samen tot leren te komen zijn 
nog (vaak) onvoldoende gerealiseerd.

• Er is wel een rijke leercontext waar nog veel meer uit te 
halen is.

• Gemeenschappelijke doelen ontbreken vaak.



Aanbevelingen

• Leren in de LWG
Ø Helderheid over de definitie van de LWG
Ø Stagiaire wordt beginnend professional
Ø Creëer randvoorwaarden voor ontmoeting
Ø Deel ervaringen met elkaar

• Opbouw van de LWG
Ø Fasering met heldere verwachtingen

• Ontwikkelagenda
Ø Deel het eigenaarschap en formuleer doelen



Aanbevelingen 

• Hanteer afwisseling in de werkvormen tijdens de LWG 
en maak studenten en professionals mede eigenaar 
door ze ook zelf de regie te geven over de inhoud en 
werkvormen om tot uitwisseling en verdieping van 
thema’s te komen. 

• De beschikbare tijd van de professional blijft een 
aandachtspunt. De LWG docent maakt een (half) 
jaarrooster waardoor de professional hierop kan 
anticiperen om aanwezig te zijn.



VERANDERENDE ROL: STUDENT, DOCENT EN 
PRAKTIJKPROFESSIONAL



Veranderende rol voor alle partijen

• Docent gaat naar de student en ís op de locatie: 
in de wereld van de student.

• De studenten vormen een collectief, het leren wordt 
daardoor anders.

• De organisatie laat in de ‘keuken’ kijken.



Veranderende rol: student

Citaat:

“Waar we in het onderwijs 15 jaar over hebben gepraat, dat 

wordt nu werkelijkheid: echte reflectie op ervaringen en die 

verbinden met competenties.”

Ø Studenten die mét elkaar leren; vragen delen; elkaar feedback geven.

Ø De student voelt dat je ook als docent verbonden bent met de 

organisatie.

Ø Samen met studenten nadenken over hoe het werk vorm krijgt in de 

organisatie.

Ø Gezamenlijk de vraag wat ‘we’ nog te leren hebben en wat 

school zou kunnen bieden.



Veranderende rol: docent

Citaat:
“Onze studenten hebben met elkaar en met ons een training 
hanteren van agressie ontwikkeld en verzorgd als invulling voor 
het flankerend onderwijs.”

Ø Flankerend onderwijs biedt ruimte om inzichten vanuit de LWG’s te 
delen en in te verwerken.

Ø Betrokkenheid bij uitvoering van het onderwijs helpt om de verbinding te 
leggen.

Ø Flankerend onderwijs biedt ruimte om het brede 
perspectief van Social Work over te brengen.



Rollen LWG-docent



Veranderende rol: 
organisatie/praktijkprofessional

Citaat:
“Door ons intensieve contact vraagt de organisatie mij om drie 

keer een trainingsdag te verzorgen”

Ø Vertrouwen winnen: het vraagt tijd en flexibel meebewegen zonder direct 
nut, om deel te worden van de organisatie. 

Ø Frequent en intensief contact.
Ø Organisaties willen expertise hogeschool gebruiken.
Ø Studenten en docenten kunnen een signalerende functie hebben: waar 

liggen aandachtspunten in deze organisatie.
Ø Bachelorproof: ingang voor bijdrage aan vernieuwing.



Aanbevelingen

• Heb niet direct te grote verwachtingen.
• Wees trots op het kleine resultaat.
• Toon je betrokkenheid als LWG-docent door aanwezigheid 

bij belangrijke activiteiten als studenten hier ook bij 
betrokken zijn. Dit kunnen mogelijk ook informelere 
bijeenkomsten zijn van een team waarbij je welkom bent.

• Bewegingen vanaf de basis zijn duurzamer.



FLANKEREND ONDERWIJS



Flankerend onderwijs

• 6 cursussen per jaar op de vrijdag
• Thematisch onderwijs
• Afwisseling in toetsvormen
• Kennis opdoen in het onderwijs én de LWG 
• Kennisdelen tijdens het onderwijs én in de LWG
• Uitdagingen:

Kennisnemen van de inhoud
Docenten in meerdere profielen
Presentie

• Carroussel



VRAGEN



Vragen

1. Zou een LWG ook bij jullie in de opleiding passen?

2. Wat kan werken in LWG mogelijk opleveren?

3. Welke obstakels voorzie je?




