Wijkleercentra Achterhoek en Liemers

Wat is een wijkleercentrum (WLC)
Een wijkleercentrum is een postcodegebied (wijk of een dorp) waar alle lerenden elkaar kunnen treffen om te
leren van en met elkaar, van en met de praktijk. De locatie waar de leermiddag is, wordt gekozen in overleg
met de partners en kan variëren van een vergaderruimte in een verpleeghuis tot een ruimte in een
wijkcentrum. Uitgangspunt is: studenten doen mee en overleggen samen met de wijkdocent hoe de
leermiddag ingevuld wordt. Er zijn wijkleercentra in de Achterhoek en Liemers. Daarnaast in Haaksbergen,
Lochem en Arnhem.

Wat doet de wijkdocent
De wijkdocent ondersteunt de lerenden bij het samen leren door bijvoorbeeld intervisie, themabijeenkomsten,
helpen bij het samenwerken aan opdrachten.
Daarnaast is hij de ambassadeur van het Graafschap College. Vanuit die rol staat hij open voor vragen, ideeën
en feedback, maar geeft hij ook bekendheid in zijn wijk aan het Graafschap College.

Wat is de rol van Canvas in de wijkleercentra
Canvas is een leermanagementsysteem dat de communicatie en het leren ondersteunt. Canvas bevat bijv.
leerinhoud, opdrachten, toetsen. In Canvas staat de lerende centraal. De lerende heeft toegang tot de voor
hem belangrijke onderdelen van Canvas. Werkbegeleiders, docenten, studieloopbaanbegeleiders kunnen
vanuit hun rol meekijken, feedback geven, beoordelen.

Welke vormen van leren in de praktijk zijn er in het wijkleercentrum
Lerenden kunnen op verschillende manieren leren in de praktijk. Studenten in stage met POK maken gebruik
van het wijkleercentrum en de wijkdocent. Bij practicum zijn studenten 8 uur per week onder begeleiding van
school in begeleide onderwijstijd aan de slag (bijv. maatjes, huiskamerondersteuning, ondersteuning in de wijk,
wisselende projecten in de wijk).

Pilots
In de gemeente Berkelland en de wijkleercentra Lochem en Haaksbergen vindt dit jaar een pilot plaats met een
praktijkervaringsgerichte leerroute voor BOL voor VIG en VP. Een soortgelijke pilot is er voor de BBL bij Elver,
Careaz, de Lichtenvoorde, Livio en SZMK (VIG en VP). Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de
praktijkervaring van de student en zoveel mogelijk onderwijs verplaatst naar de leerplek, de digitale
leeromgeving en het wijkleercentrum. Let op: geen praktijkroute, dus studenten komen nog wel naar school.

