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Inleiding
Het VirCamp consortium met partners uit Noorwegen, Spanje, Nederland, Duitsland, Denemarken en
België werkt samen aan de realisatie van een virtuele campus sociaal werk. Momenteel worden 4 modules
aangeboden:
•

Social work in Europe (5 ECTS)

•

Comparative social work (10 ECTS)

•

Community work theories (10 ECTS)

•

Community Work from an international perspective (15 ECTS)

De samenwerking is formeel vastgelegd in een overeenkomst waarin enerzijds een vast bedrag wordt
gevraagd aan elke partner voor de organisatorische kosten en anderzijds een gelijkwaardige verdeling van
het werk over de aangesloten partners.
De ambitie is om naast cursussen ook de pijlers onderzoek en stage verder te ontwikkelen om op die
manier een volwaardige virtuele campus uit te bouwen.

Studenten van de aangesloten partners volgen de cursussen als een optioneel vak, geïntegreerd in hun
curriculum. Kenmerkend voor de modules is dat er sterk wordt ingezet op samenwerking, persoonlijk
contact en open feedback. Studenten ontdekken verschillen en gelijkenissen in het sociaal werk door
informatie uit te wisselen of samen te werken rond een virtuele casus. Docenten hebben regelmatig online
vergaderingen om het verloop van de cursussen op te volgen. In de modules wordt gebruik gemaakt van
chats, skype sessies, discussieforum, blog … Dit betekent dat de studenten intensief gecoacht worden
door een docent van één van de partnerscholen. Hoewel studenten nooit fysiek samenkomen ontstaan er
toch hechte banden.

Binnen het samenwerkingsverband zelf is er een goede teamspirit en collegiale sfeer. Samen met de
formele kwaliteitsstandaarden voor de cursussen zorgt dit voor een hoge kwaliteit en een grote mate van
tevredenheid van studenten die deelnemen aan één van de modules.

De module community work from an international perspective werd ontwikkeld met Europese subsidies
van het Life Long Learning programme. Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe cursus over ecompetences in social services. De bedoeling is om een interdisciplinaire module te ontwikkelen met
opleidingen gezondheidszorg.

Knelpunten
Het aanbod van VirCamp is van hoge kwaliteit en het samenwerkingsverband berust op goede relaties
waarin door open gesprek en discussie en uitwisseling een inhoudelijk sterk aanbod gerealiseerd wordt.
De hoge kwaliteit en intense samenwerking heeft een kostprijs en komt onder druk te staan omwille van
krimpende budgetten.
Er zou meer diversiteit van partners moeten zijn. Uitbreiding met partners uit het Oosten en Zuiden van
Europa is noodzakelijk. Dit is nu moeilijk omwille van overwegend budgettaire redenen of omwille van
het feit dat deze landen het aanbod niet kunnen integreren in hun curriculum.

Discussievraagstukken
De volgende vraagstukken zouden kunnen worden voorgelegd:
1. Op welke manier kunnen we er voor zorgen dat we dit samenwerkingsverband op een duurzame
manier kunnen verder zetten?
2. Welke mogelijkheden zijn er om partners uit het Oosten en Zuiden van Europa te betrekken?
3. Hoe kunnen we de kwaliteit van het aanbod borgen? Dit is een belangrijke vraag enerzijds
wanneer we uitbreiden naar andere opleidingen of wanneer het aantal partners stijgt. Anderzijds
staat dit ook onder druk wanneer de middelen van partners krimpen.

Type workshop
Optimaliseren van een geïmplementeerde good practice.
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