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Programma
Introductie
Inbedding opdracht in curriculum
Doelen & ervaringen
Uitwisseling aan de hand van vragen
Terugkoppeling



Kader en inbedding curriculum 

Start Bsw: September 2018 jaar 1 en 3
Plaats in curriculum: Jaar 3 semester 1. 
(Voor huidige studenten aansluitend op twee jaar Mwd of Sph)

Uitgangspunten: Verbreding en verdieping
Verbreding
Samenlevingsopbouw; interprofessionele 
samenwerking, innovatie
Verdieping
Complexe materiële problematiek 
(armoede)
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Semesterplan
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Onderdelen Onderwijsvormen
1.Samenlevingsopbouw Werkcollege concepten, training

2.Complexe materiële 
Vraagstukken

Werkcollege kennis (SJD) en 
training

3.Sociaal ondernemen Praktijkopdracht met 
ondersteunend 
onderwijs

4. Interprofessioneel 
samenwerken

Training samen met 
verpleegkunde studenten

5. Ontwikkeling als sociaal 
werker Welzijn en Samenleving

Tutorbegeleiding



Doelen Sociaal ondernemen (gebaseerd op 
taxonomie op betekenisvol leren Dee Fink)
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Je kunt passende individuele en collectieve methodische 
interventies kiezen en onderbouwen en verantwoorden.

Je laat zien samen met betrokkenen, volgens een van te voren 
opgestelde doelen, een innovatieve activiteit te kunnen 
ontwerpen, uit te kunnen voeren en te kunnen evalueren.

Je bent in staat een ontwerpcyclus correct toe te passen en uit te 
voeren en aan de hand van vooraf zelf en in samenspraak met 
betrokkenen ontwikkelde criteria, de uitgevoerde interventie te 
evalueren.

Je bent in staat om bij het ontwerpen en uitvoeren van dit 
ontwerp constructief samen te werken met mede sociaal werkers 

Je laat zien dat je je kunt inleven in de leerwereld van 
verschillende groepen burgers.



Werkwijze
Acquisitie 
Opdracht via de opleiding (langer lopende 
samenwerking) of eigen netwerk.
Instellingen presenteren zich.

Begeleiding
Tutor begeleiding: zoveel mogelijk in de 
praktijk
Ondersteunende workshops
Businessplan (zakelijke kant)
Muzisch agogische werkvormen 6



Omvang en fasering
10 EC in semester, vrij geroosterde tijd

Deelproducten volgens Miriam Losse (2018) 
-Vraagdefinitie
-Programma van eisen
-Draaiboek
-Handeling 
-Evaluatie
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Voorbeelden
- Vraag van woningcorporatie ivm

leefbaarheid jaren ‘60 flats. Ideeën van 
bewoners ophalen en samen activiteit 
ontwikkelen (verbinding).

- Vraag van welzijnsorganisatie in vooroorlogse 
wijk enerzijds gentrificatie, anderzijds illegale 
onderhuur en criminaliteit (steunen naast de 
aanpak criminaliteit) 

- Verbinding wijk met sociale 
woningbouw en koopwoningen, 
introductie digitaal platform 
BUURBOOK
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Ervaring

Studenten werken hard, nemen het serieus 
omdat ‘het er toe doet’ 

Door de deelopdrachten (met deadlines) ontstaat 
er snel actie en contact met de opdrachtgevers

Verder: bespreekpunten voor de workshop
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Van interactie naar duurzame lerende 
gemeenschap

Situatieschets

Wat kunnen we organiseren/ faciliteren
om een duurzame lerende gemeenschap 
te creëren voor studenten, professionals,
docenten en lectoren?

Wat zijn noodzakelijke randvoorwaarden? 
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Trage processen – hoge verwachtingen

Studenten worden gevraagd innovatieve 
activiteiten te ontwikkelen in de wijk,
(liefst) voortkomend uit ideeën van 
burgers 

Hoe reëel is dit ?
- Tijdsbestek
- Begeleiding en sturing
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