
Met ingang van schooljaar 2017-2018 
is Avans Social Studies gestart met de 
leergemeenschap. Dit is een 
onderwijsprogramma dat in het 
curriculum parallel loopt naast de 
zogenoemde ‘vakken’, de ‘lerende 
sociaal werker’ en de ‘open ruimte’.  
 
Een leergemeenschap bestaat in 
studiejaar 2017-2018 uit 14 
eerstejaarsstudenten, die in een team 
werken aan het voorkomen, oplossen 
of verbeteren van sociale kwesties.  
 
 
Studenten ontwikkelen een lerende en onderzoekende houding en samen met de docenten, (oud-
)professionals en overige deelnemers die voor korte of langere tijd aanschuiven, zoals een 
ouderejaars student, een (docent)onderzoeker, een oud-student (alumnus), vrijwilligers, burgers, 
experts, creëren ze maatschappelijke meerwaarde. 
 
Samen leren van, door en met elkaar is een belangrijk uitgangspunt van de leergemeenschap. Om 
samen te kunnen en willen leren is het belangrijk om elkaar te leren kennen. Waar denkt iedereen 
aan als je het hebt over het creëren van maatschappelijke meerwaarde? Waar gaat ieders sociale 
hart sneller van kloppen? Wat raakt en verbaast je als je kijkt naar wat er zich in de samenleving 
afspeelt? Wat heeft gemaakt dat je als sociaal werker aan de slag wilt gaan? 
 

AanZet©! is een communicatie- en kwaliteitenspel waarmee 
je op een speelse manier je eigen en elkaars kwaliteiten 
beter leert kennen. Volgens de methode van Luisteren, 
Samenvatten, Doorvragen (LSD) ga je met elkaar in gesprek 
over dilemma’s uit het leven van alledag en die van je eigen 
situatie in het bijzonder. De manier waarop je een keuze 
maakt in een moeilijke situatie, zegt veel over je kwaliteiten. 
Tijdens de communicatie met elkaar bij het spelen van 
AanZet©! ontdek je niet alleen voor jezelf hoe en waar je ze 
kunt inzetten, ook je spelgenoten komen meer te weten 
over jou. Je leert niet alleen jezelf beter kennen maar ook 
elkaar! 
 
Die kennis kun je heel goed inzetten in je leergemeenschap. 
Om je werkzaamheden, rollen, taken en opdrachten zo 
effectief en efficiënt mogelijk te kunnen verdelen. 

 
Wil je met je leergemeenschap, team of werkgroep ook een keer AanZet©! spelen? Neem gerust 
contact op met Something Els Sociaal in Business, Els Roest-de Bekker.. www.something-els.nu en 
els@something-els.nu  
 
Els is als adviseur en coach aangesloten bij ‘sH Ondernemend Onderwijs. Dat als doel heeft de 
ondernemende kwaliteiten van burgers via onderwijs in samenwerking met organisaties en 
bedrijfsleven te stimuleren en te bevorderen. Maatschappelijke vraagstukken zorgen voor 
betekenisvol onderwijs. Goed onderwijs is interactief onderwijs. Is betekenisvol, sociaal en 
strategisch leren. Precies zoals in een leergemeenschap gebeurt! 
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